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Hello Tomorrow

Turistaosztály, akár egy

UPGRADE

Négyfogásos menü, közel 2500  
csatornányi szórakozás a legszélesebb 
képernyon és nagyvonalú, 30 kg-os 
poggyászkeret. Nem fogja elhinni, 
hogy ez a Turistaosztály.

 “

EMIRATES TURISTAOSZTÁLY

Segítségnyújtási szolgáltatásokkal bővített 
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás 
külföldre utazóknak

ATLASZ UTASBIZTOSÍTÁSOK
BIZTONSÁGBAN A VILÁGBAN

ATLASZ 
ASSISTANCE CARD WWW.COLONNADE.HU
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22 éve utasaink
megelégedésére

74 ország 
126 körutazás

KEDVES UTASTÁRSUNK!
2017 NYÁR - ŐSZ katalógusunk az öt klasszikus 
földrész mellett, a hatodikra is bepillantást nyújt!

1 napos belföldi kirándulás, egy hetes európai vagy  
22 napos, egész kontinenst megmutató 
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland körutazás?

Programjainkat szakértelemmel, optimális útvonal-
tervezéssel, és a visszajelzések figyelembevételével 
állítjuk össze, hogy Vendégeink az adott térség  
minden fontos látnivalójáta programba építve 
ismerhessék meg.

Szolgáltatásaink, rejtett költségektől mentes 
ár-struktúránk,valamint a Haris ár-érték arány 
önmagukért beszélnek!

Újdonságaink:  
A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából 
megismerkedhet Luther Márton életútjával; 
nyaralhat a toszkán tengerparton vagy Szicíliában; 
felfedezheti Rómát, Albániát vagy a Baltikumot 
repülős utazással; és a szezon attrakciója: 
Kínai varázslat ínyenceknek - az Avatar világában!

üdvözlettel,
Haris Travel Club 

A kedvencek! 
Évek óta töretlen népszerűségnek örvendő körutazásaink!

Vízumköteles! Utazásunk során olyan ország(ok)ba 
látogatunk, ahova magyar állampolgárok csak vízummal 
léphetnek be! Kérjük, az adott országra vonatkozó 
beutazási feltételekről tájékozódjon irodánkban!

Nyaralás vagy körutazás & nyaralás! 
Változatos fakultatív kirándulásokkal. 

Fitteknek - jószívvel! Ezen körutazásaink egyes napjai az 
átlagosnál megeröltetőbbek lehetnek a  terepviszonyok, és / 
vagy szintkülönbség és / vagy gyors időjárásváltozás miatt!

Rugalmas tervezés! Szeret repülni, idejét inkább a 
programokra szánja? Válassza a repülést! 
Szivesen utazik közúton, szeret a „tranzit” országgal is 
ismerkedni? Válassza kényelmes autóbuszunkat! 

Csillagtúra! Az utazás során a szállás ugyanabban a városban 
van, naponta onnan indulnuk a programra és este oda 
érkezünk vissza.

Új program!Új
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ALBÁNIA
Albánia      54.
Albánia - Montenegro - Macedónia   55.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
USA & Kanada keleti partja    82.
USA - keleti part     83.
USA - nyugati part     84.
USA - nyugati part óriás körút    85.
USA nagy körutazás     86-87.
Dél-karibi kalandozás    88.

ANDORRA
Pireneusok     25.

ARGENTÍNA
Dél-Amerikai kaleidoszkóp    92-93.

ARUBA
Dél-karibi kalandozás    88.

AUSZTRÁLIA
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland   94-95.
Ausztrália - Új-Zéland    96-97.

AUSZTRIA
Belföld és szomszédoló kirándulások    6-9.
Alpokon innen és túl     20.
Hajókirándulások a Dunán    34.

AZERBAJDZSÁN
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán   62.

BELGIUM  
Benelux-körutazás     40.
Benelux-államok     41.

BOLÍVIA
Dél-Amerikai kaleidoszkóp    92-93.

BONAIRE (HOLLANDIA)
Dél-karibi kalandozás    88.

BOSZNIA-HERCEGOVINA
Üdülés Bosznia-Hercegovinában   52.
Bosznia - Dalmácia - Montenegro   53.

BOTSWANA
Az igazi Dél-Afrika        78-79.
Az igazi Dél-Afrika és a Viktória-vízesés   78-79.

BRAZÍLIA
Dél-Amerikai kaleidoszkóp    92-93.

CURACAO (HOLLANDIA)
Dél-karibi kalandozás    88.

CSEHORSZÁG
Prága - Drezda - Berlin    36.

DÁNIA
Skandináv fővárosok & norvég fjordok   47.

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG
Az igazi Dél-Afrika     78-79.
Az igazi Dél-Afrika és a Viktória-vízesés   78-79.

ECUADOR
Kolumbia & Ecuador     89.

EGYESÜLT ARAB EMIRSÉGEK
Dubaj és az Emirségek    57.

ÉSZTORSZÁG
Baltikum - Finnország - Szentpétervár - Novgorod  48.
A Baltikum színe-java    49.
Baltikum - Szentpétervár    50.

FINNORSZÁG
Nordkap      46.
Baltikum - Finnország - Szentpétervár - Novgorod  48.

FRANCIAORSZÁG
Korzika & Szardínia     17.
Utazás a középkorba     21.
Normandia - Bretagne    22-23.
Provence      24.
Pireneusok     25.
Fekete-erdő - Elzász - Bódeni-tó   37.

GIBRALTÁR (NAGY BRITANNIA)
Spanyolországi nagy körutazás    29.

GRÚZIA
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán   62.

HAITI
Dél-karibi kalandozás    88.

HOLLANDIA
Benelux-körutazás     40.
Benelux-államok     41.
Dél-karibi kalandozás    88.

HORVÁTORSZÁG
Bosznia - Dalmácia - Montenegro   53.

INDIA
Indiai aranyháromszög    74.
Indiai aranyháromszög és Amritszár   74.
Mesés India és Nepál      75.
Mesés India és Nepál  és Amritszár   75.
Lenyűgöző Dél-India     76.
Lenyűgöző Dél-India  & Ajanta & Ellora    76.

IRÁN
Elbűvölő Perzsia     60.
Iráni nagykörutazás     61.

ÍRORSZÁG
Írországi körutazás     43.

Tartalomjegyzék / Országonként
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IZLAND
Izland fénypontjai     44.

IZRAEL
Szentföldi nagy körutazás    58.
Pillantás a Szentföldre    59.

JAPÁN
Japán csoda     71.

JORDÁNIA
Szentföldi nagy körutazás    58.

KAMBODZSA
Vietnam - Laosz - Kambodzsa    72.

KANADA
Kanadai csodák     80-81.
USA & Kanada keleti partja    82.
USA - keleti part     83.
USA nagy körutazás     86-87.

KÍNA
Kínai aranyháromszög    65.
Kínai császárvárosok     66.
Kínai nagykörút     66-67.
Kínai varázslat ínyenceknek    68-69.
Távol-keleti gyémántok    70.

KOLUMBIA
Kolumbia & Ecuador     89.

LAOSZ
Vietnam - Laosz - Kambodzsa    72.

LETTORSZÁG
Baltikum - Finnország - Szentpétervár - Novgorod  48.
A Baltikum színe-java    49.
Baltikum - Szentpétervár    50.

LIECHTENSTEIN
Svájci nagy körutazás    38.

LITVÁNIA
Baltikum - Finnország - Szentpétervár - Novgorod  48.
A Baltikum színe-java    49.
Baltikum - Szentpétervár    50.

LUXEMBURG
Benelux-körutazás     40.
Benelux-államok     41.

MACEDÓNIA
Albánia - Montenegro - Macedónia   55.

Magyarország
Belföld és szomszédoló kirándulások    6-9.

MAROKKÓ
Marokkó - Spanyolország    30.

MEXIKÓ
Viva Mexikó     91.

MIANMAR
Burmai drágakövek     73.

MONACO
Provence      24.

MONTENEGRO
Bosznia - Dalmácia - Montenegro   53.
Albánia - Montenegro - Macedónia   55.

NAGY BRITANNIA
Spanyolországi nagy körutazás    29.
Skócia és a Hebridák     42.

NÉMETORSZÁG
Hajókirándulások a Dunán    34.
Luther Márton nyomdokaiban...    35.
Prága - Drezda - Berlin    36.
Fekete-erdő - Elzász - Bódeni-tó   37.

NEPÁL
Mesés India és Nepál     75.
Mesés India és Nepál  és Amritszár   75.

NORVÉGIA 
Norvégia legszebb tájai    45.
Nordkap      46.
Skandináv fővárosok & norvég fjordok   47.

OLASZORSZÁG
Apulia      10.
Milánó - Torino és az észak-olasz tóvidék   11.
Lido di Jesolo     12.
Itália közepén     13.
Toszkán varázslat     14.
Toszkán városok & ligur partok    15.
Róma haladóknak     16.
Korzika & Szardínia     17.
Szicília      18.
Nyaralás Szicíliában     19.
Alpokon innen és túl     20.
Provence      24.

OROSZORSZÁG     
Baltikum - Finnország - Szentpétervár - Novgorod  48.
Baltikum - Szentpétervár    50.
Szentpétervár “Észak Velencéje”   51.

ÖRMÉNYORSZÁG
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán   62.

PERU
Misztikus Peru     90.
Dél-Amerikai kaleidoszkóp    92-93.

PORTUGÁLIA
Portugália - Világörökség csokor   31-32.
Madeira      33.
Portugália - Madeira     33.

ROMÁNIA
Erdélyi nagy körutazás    56.
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2017. április
ápr. 22.  Esterházy emlékek   6.
ápr. 29-máj. 6. Benelux körutazás   40.  
 

2017. május
máj. 1-9.  Santiago de Compostela  28.
máj. 6.  A szecessziós Bécs I.   6.
máj. 6.  Rhododendron virágzás  6.
máj. 7.  Felvidéki rhododendron virágzás 6.
máj. 11-14.  Hajókirándulások a Dunán  34.
máj. 13.  Mesekastélyok a Morva mentén  6.
máj. 14-20. Toszkán varázslat   14.
máj. 14-29. USA nyugati part óriás körút  85. 
máj. 17-24. Portugália Világörökség csokor  31. 
máj. 20.  100 éve született Szabó Magda  6.
máj. 20-27. Szicília    18.
máj. 22-29. Spanyolországi nagy körutazás  29.
máj. 27.  Romantikus út a Duna mentén  6.
máj. 28.  Győr - Pannonhalma   6.
 

2017. június
jún. 1-13.   Kínai varázslat ínyenceknek  68-69.  
jún. 5-13.  Elbűvölő Perzsia    60. 
jún. 10.  Zemplén keleti része   6.
jún. 10-18.  Korzika & Szardínia   17.
jún. 11.  Krisna-völgyi kirándulások  7.  
jún. 12-19.  Apulia    10. 
jún. 14-18.   Albánia    54. 
jún. 17.  200 éve született Arany János  7.

jún. 18.  Csallóköz csodái   7.
jún. 22-30.  Toszkán városok & ligur partok  15.
jún. 24.  Hajózás a Fertő-tavon  7. 
jún. 24-júl. 1. Svájci nagy körutazás  38.  
jún. 24-júl. 1.  Lido di Jesolo   12. 
jún. 25.  Szulejmán nyomában  7.
jún. 29-júl. 6. Norvégia legszebb tájai  45. 
 

2017. július
júl. 1.  Ybl alkotások az Alföldön  7.
júl. 2.   A szecessziós Bécs II.  7.
júl. 2-9.  Portugália Világörökség csokor  32. 
júl. 2-16.  Portugália & Madeira   32-33. 
júl. 7-12.   A Baltikum színe-java  49. 
júl. 8.  Tiszadob - Matyóföld  7.
júl. 8-20.   Nordkap    46. 
júl. 9.   Bábolna - Dunakanyar  7. 
júl. 9-16.   Madeira    33. 
júl. 16-21.  Madrid és környéke   26.
júl. 19-24.  Tell Vilmos földjén   39. 
júl. 20-27.   Nyaralás Szicíliában   19. 
júl. 20-27   Indiai aranyháromszög  74.  
júl. 20-29.  Indiai aranyháromszög & Amritszar 74.
júl. 22.   Nyírségi barangolás   8. 
júl. 23-aug. 2.  Skandináv fővárosok   47. 
júl. 26-31.  Szentpétervár “Észak Velencéje” 51.
júl. 29.  Betlér - Dobsina   8. 
júl. 31-aug. 13. Baltikum - Finnország - Szentpétervár 48. 

időrendi Tartalomjegyzék 

TANZÁNIA
Tanzánia      77.

THAIFÖLD
Thaiföld, a mosoly országa    64.

ÚJ-ZÉLAND
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland   94-95.
Ausztrália - Új-Zéland    96-97.

ÜZBEGISZTÁN
Üzbegisztán     63.

VIETNAM
Vietnam - Laosz - Kambodzsa    72.

ZAMBIA
Az igazi Dél-Afrika     78-79.
Az igazi Dél-Afrika és a Viktória-vízesés   78-79.

ZIMBABWE
Az igazi Dél-Afrika     78-79.
Az igazi Dél-Afrika és a Viktória-vízesés   78-79.

SPANYOLORSZÁG
Provence      24.
Pireneusok     25.
Madrid és környéke     26.
Spanyolország szívében    27.
Santiago de Compostela    28.
Spanyolországi nagy körutazás    29.
Marokkó - Spanyolország    30.

SVÁJC
Alpokon innen és túl     20.
Svájci nagy körutazás    38.
Tell Vilmos földjén     39.

SVÉDORSZÁG
Nordkap      46.
Skandináv fővárosok & norvég fjordok   47.

SZINGAPÚR
Távol-keleti gyémántok    70.

SZLOVÁKIA
Belföld és szomszédoló kirándulások    6-9.

SZVÁZIFÖLD
Az igazi Dél-Afrika     78-79.
Az igazi Dél-Afrika és a Viktória-vízesés   78-79.
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2017. augusztus
aug. 1-9.  Kínai aranyháromszög  65. 
aug. 5-12.   Benelux államok   41. 
aug. 6-12.   Prága - Drezda - Berlin  36. 
aug. 13-19.  Erdélyi nagy körutazás  56. 
aug. 17-25. USA keleti part   83.
aug. 17-szept. 2. USA nagy körutazás   86-87. 
aug. 18-27.  USA nyugati part   84.
aug. 18-31.  Kanadai csodák   80-81. 
aug. 19.   Hajózás a Wachauban  8.
aug. 20-27.  Üdülés Bosznia-Hercegovina  52. 
aug. 21-26. Izland fénypontjai   44.
aug. 22-27. Milánó - Torino és az észak-olasz tóvidék 11. 
aug. 23-szept. 3.  Misztikus Peru   90. 
aug. 24-szept 3. Normandia - Breatagne  22-23.
aug. 26.   Alsó-Ausztria természeti szépségei 8.
aug. 27.  Ahol Sacher sütött és Schubert tanított 8.
aug. 30- szept. 6. Pireneusok   25. 
 

2017. szeptember
szept. 2.  Főúri családok nyomában  8.
szept. 3-9.  Fekete-erdő - Elzász - Bódeni-tó 37. 
szept. 5-10. Luther Márton nyomdokaiban...  35. 
szept. 6-10. Alpokon innen és túl   20. 
szept. 8-14. Provence     24.
szept. 9.  Esterházyak nyomában  8.  
szept. 10-17.  Portugália Világörökség csokor  32. 
szept. 10-24.  Portugália & Madeira   32-33. 
szept. 10-17. Itália közepén   13. 
szept. 11-17. Toszkán varázslat   14. 
szept. 14-26. Kínai császárvárosok   66.  
szept. 14-okt. 1. Kínai nagykörút   66-67. 
szept. 16.  300 éve született Mária Terézia  8.
szept. 17.  Bakonyi kincsek nyomában  8. 
szept. 17-24.  Madeira    33. 
szept. 18-okt. 3. USA nyugati part óriás körút  85. 
szept. 19-26. Szicília    18.  
szept. 19-okt. 1. Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 62. 
szept. 21-24.  Hajókirándulások a Dunán  34. 
szept. 22-30. Albánia - Montenegro - Macedonia 55.
szept. 23.  Kassa    9.
szept. 24.  200 éve született Tompa Mihály 9.
szept. 24-okt. 1.  Spanyolországi nagy körutazás  29. 

szept. 26-okt. 3. Skócia és a Hebridák   42.  
szept. 28-okt. 4.  Bosznia - Dalmácia - Montenegro 53. 
szept. 29-okt. 7. Marokkó - Spanyolország  30.
szept. 30.   Felvidék természeti szépségei  9. 
 

2017. október
okt. 1-14.   USA & Kanada keleti partja  82. 
okt. 2-6.  Róma haladóknak   15.  
okt. 3-15.  Iráni nagykörutazás   61.  
okt. 6-12.  Írországi körutazás   43.
okt. 7.  Kodály Zoltán nyomában  9.
okt. 8.   Zsolnay negyed   9.
okt. 14.   Melk - Schallaburg   9.
okt. 15.   A Csabai kolbász története  9.
okt. 18-30.  Burmai drágakövek   73.  
okt. 20-25. Dubaj és az Emirségek  57.  
okt. 20-nov. 4. Dél-Amerikai kaleidoszkóp  92-93.
okt. 21-27.  Spanyolország szívében  27.  
okt. 21-nov. 1. Japán csoda   71.  
okt. 22-26. Pillantás a Szentföldre  59.  
okt. 22-29.  Indiai aranyháromszög  74.  
okt. 22-31.  Indiai aranyháromszög & Amritszár 74.
okt. 22-nov. 12. Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland 94-95. 
okt. 23-31.  Kínai aranyháromszög  65. 
okt. 27-nov. 5.  Szentföldi nagy körutazás  58. 
okt. 28.   Pozsony a koronázó város  9.
okt. 31-nov. 28 Viva Mexikó   91.
 

2017. november
nov. 2-14.   Lenyűgöző Dél-India   76. 
nov. 2-18.  Lenyűgöző Dél-India & Ajanta - Ellora 76.
nov. 4.   Bécs - Rubens kiállítás  9.
nov. 5-21.  Vietnam - Laosz - Kambodzsa  72.  
nov. 19-29. Az igazi Dél-Afrika   78-79. 
nov. 19-dec. 3.  Az igazi Dél-Afrika és a Viktória Vízesés 78-79. 
nov. 19-dec. 1.  Mesés India és Nepál   75. 
nov. 19-dec. 3. Mesés India és Nepál & Amritszár  75. 
nov. 23-dec. 4. Dél-karibi kalandozás  88. 
nov. 25-dec. 7. Burmai drágakövek   73.  
 

2017. december
dec. 8-13.  Dubaj és az Emirségek  57. 
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BELFÖLDI ÉS SZOMSZÉDOLÓ KIRÁNDULÁSOK

ESTERHÁZY EMLÉKEK
2017. április 22.

FERTŐD: Esterházy-kastély
SOPRON: óváros, Zettl-Langer Gyűjtemény, 

Középkori zsinagóga
Részvételi díj: 7.900,- Ft + belépő

A SZECESSZIÓS BÉCS I.
2017. május 6.

Burgtheater lépcsőházai
STEINHOF: szecessziós templom

Részvételi díj: 8.800,- Ft + belépő

FELVIDÉKI RODODENDRON VIRÁGZÁS
2017. május 7. 

GARAMSZENTBENEDEK: műemlék templom
MALONYA: arborétum

NYITRA: a festői várnegyed
Részvételi díj: 7.300,- Ft + belépő

RODODENDRON VIRÁGZÁS
2017. május 6. 

KÁM: Jeli arborétum
SZOMBATHELY: belvárosi séta

JÁK: román építészet gyöngyszeme
Részvételi díj: 7.600,- Ft + belépő

100 ÉVE SZÜLETETT SZABÓ MAGDA
A REFORMÁCIÓ 500. ÉVES JUBILEUMA

2017. május 20.
DEBRECEN: Református Nagytemplom és 

Kollégium
HORTOBÁGY: Kilenclyukú híd, Pusztai fogatozás

Részvételi díj: 7.600,- Ft + belépő

MESEKASTÉLYOK A MORVA MENTÉN
2017. május 13.

LEDNICE: a romantikus Liechtenstein-kastély
VALTICE: Liechtenstein-kastély

Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépő

ROMANTIKUS ÚT A DUNA MENTÉN
GYEREKNAPRA AJÁNLJUK

2017. május 27.
KREUZENSTEIN: mesevár

GRAFENEGG: Tudor-stílusú kastély
TULLN: a virágok városa

Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépő

GYŐR – PANNONHALMA
2017. május 28.

GYŐR: Székesegyház, Kovács Margit Múzeum
PANNONHALMA: Bencés apátság
Részvételi díj: 6.000,- Ft + belépő

ZEMPLÉN KELETI RÉSZE
2017. június 10.

SZÉPHALOM: Kazinczy Múzeum és emlékpark
FELSŐREGMEC: román kori templom

FÜZÉRRADVÁNY: Károlyi kastély és kert
HOLLÓHÁZA: Porcelánmúzeum

Részvételi díj: 8.600,- Ft + belépő
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BELFÖLDI ÉS SZOMSZÉDOLÓ KIRÁNDULÁSOK

KRISNA-VÖLGYI KIRÁNDULÁS
2017. június 11.

SOMOGYVÁR: Nemzeti Emlékhely
SOMOGYVÁMOS: Krisna-völgy

NIKLA: Berzsenyi emlékház
Részvételi díj: 6.600,- Ft + belépő

200 ÉVE SZÜLETETT ARANY JÁNOS
2017. június 17.

NAGYKŐRÖS: Arany János emlékek
NAGYSZALONTA: Csonka torony

GESZT: Tisza-kastély és kripta
Részvételi díj: 8.400,- Ft + belépő

CSALLÓKÖZ CSODÁI
2017. június 18.

GUTA: fedett fahíd, vízimalom
DEÁKI: Árpád-kori templom

DUNASZERDAHELY: Csallóközi Múzeum
BŐS: vízi-erőmű

GUTOR: gótikus templom
Részvételi díj: 7.100,- Ft + belépő

HAJÓZÁS A FERTŐ-TAVON
2017. június 24.

KISMARTON: Hegyi-kápolna, Esterházy-kastély
RUSZT: a legkisebb magyar város

Hajózás a Fertő-tavon
Részvételi díj: 7.900,- Ft + belépő

SZULEJMÁN NYOMÁBAN
2017. június 25.

SZIGETVÁR: Szeráj, Szulejmán emlékmű
MOHÁCS: Sátorhely

Részvételi díj: 8.300,- Ft + belépő

YBL ALKOTÁSOK AZ ALFÖLDÖN
2017. július 1.

KONDOROS: Csárda
SZABADKÍGYÓS: Wenckheim-kastély

BÉKÉSCSABA: városnézés
Részvételi díj: 7.200,- Ft + belépő

A SZECESSZIÓS BÉCS II.
2017. július 2.
Hermes-villa

Belvedere-kastély
Részvételi díj: 8.800,- Ft + belépő

BÁBOLNA – DUNAKANYAR
2017. július 9.

BÁBOLNA: ménesbirtok
MAJK: Kamalduli remeteség

DUNAKANYAR
Részvételi díj: 6.000,- Ft + belépő

TISZADOB – MATYÓFÖLD
2017. július 8.

TISZADOB: Andrássy-kastély
MEZŐKÖVESD: Matyó Múzeum

Részvételi díj: 6.900,- Ft + belépő
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BELFÖLDI ÉS SZOMSZÉDOLÓ KIRÁNDULÁSOK

NYÍRSÉGI BARANGOLÁS

2016. július 22.

VAJA: Vay-kastély
MÁRIAPÓCS: Nemzeti Kegyhely

NYÍREGYHÁZA: Állatkert

Részvételi díj: 8.200,- Ft + belépők

BETLÉR – DOBSINA
2017. július 29.

BETLÉR: Andrássy-kastély
DOBSINA: jégbarlang

Részvételi díj: 8.300,- Ft + belépő

HAJÓZÁS A WACHAUBAN
2017. augusztus 19.

KREMS: műemlék város
Hajózás a Világörökségi tájon.
DÜRNSTEIN: a kék templom

Részvételi díj: 9.300,- Ft + belépő

ALSÓ-AUSZTRIA TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI
VAKÁCIÓ UTOLSÓ HÉTVÉGÉJE

2017. augusztus 26.
GLOGNITZ: Lindt csokoládéüzlet

MARIA SCHUTZ: búcsújáró templom
HÖLLTENTAL: „A pokol völgye”

MYRAFÄLLE vízesései
Részvételi díj: 9.300,- Ft + belépő

AHOL SACHER SÜTÖTT
ÉS SCHUBERT TANÍTOTT

2017. augusztus 27.
SZŐGYÉN: Pató Pál emlékek

KÉMÉND: a „kurtaszoknyás” palóc falu
ZSELÍZ: Esterházy kastély

LÉVA: Barsi Múzeum
Részvételi díj: 7.000,- Ft + belépő

FŐÚRI CSALÁDOK NYOMÁBAN
2017. szeptember 2.

EDELÉNY: L’Huillier-Coburg kastély
MÁD: Európa Nostra-díjas zsinagóga

MISKOLC: Ortodox-templom
Részvételi díj: 7.900,- Ft + belépő

ESTERHÁZYAK NYOMÁBAN
2017. szeptember 9.

FRAKNÓ: Esterházy-várkastély
KISMARTON: Esterházy-kastély, Hegyi-kápolna

Részvételi díj: 7.900,- Ft + belépő

300 ÉVE SZÜLETETT MÁRIA TERÉZIA
2017. szeptember 16.

SCHLOSSHOF: Savoyai Jenő vadászkastélya
NIEDERWEIDEN: vadászkastély

Részvételi díj: 7.900,- Ft + belépő

BAKONYI KINCSEK NYOMÁBAN…
2017. szeptember 17.

ZIRC: Ciszter apátság (templom, Reguly Antal 
Könyvtár)

GANNA: Esterházy-mauzóleum
PÁPA: Esterházy Kastély

Részvételi díj: 6.600,- Ft + belépő

E
U

R
Ó

PA



9.HARIS TRAVEL CLUB 1075. Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.com • Eng. sz: R-1153/95/99

BELFÖLDI ÉS SZOMSZÉDOLÓ KIRÁNDULÁSOK

A CSABAI KOLBÁSZ TÖRTÉNETE
2017. október 15.

KONDOROS: Csárda 
BÉKÉSCSABA: Munkácsy Emlékház, 
Evangélikus Kis- és Nagytemplom, 

Kolbász Múzeum
GYULA: Almássy-kastély

Részvételi díj: 7.800,- Ft + belépő

KASSA
2017. szeptember 23.

Szt. Erzsébet Dóm
Rodostói ház
Orbán torony

Részvételi díj: 8.200,- Ft + belépő

MELK - SCHALLABURG
2017. október 14.

MELK: bencés apátság
SCHALLABURG: az iszlám világa

Részvételi díj: 9.300,- Ft + belépő

200 ÉVE SZÜLETETT TOMPA MIHÁLY 
2017. szeptember 24.

KELEMÉR: Tompa Mihály Emlékház
HANVA: Tompa Mihály sírja

SAJÓGÖMÖR: Szent-Iványi kastély, Cinka Panna 
szobor

és még sok-sok látnivaló…
Részvételi díj: 8.900,- Ft + belépő

FELVIDÉK TERMÉSZETI SZÉPSÉGEI
2017. szeptember 30.

GOMBASZÖG: barlang
OCHTINA: aragonit barlang

CSETNEK: XV. századi templom
SZÁDELŐI –VÖLGY

Részvételi díj: 8.600,- Ft + belépő

KODÁLY ZOLTÁN NYOMÁBAN…
2017. október 7.

GUTA: úszó vízimalom, fedett fahíd
GALÁNTA - NAGYSZOMBAT: Kodály Zoltán 

diákévei, „szlovák Róma” 
VÖRÖSKŐ: Pállfy várkastély

Részvételi díj: 7.900,- Ft + belépő

ZSOLNAY NEGYED
2017. október 8.

KAKASD: Makovecz Faluház
GRÁBÓC: ortodox templom

PÉCS: Zsolnay negyed
Részvételi díj: 8.100,- Ft + belépő
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POZSONY A KORONÁZÓ VÁROS
2017. október 28.

POZSONY: Koronázó templom, Prímás Palota, 
belvárosi séta

MODOR: borkóstolás
Részvételi díj: 8.500,- Ft + belépő

BÉCS - RUBENS KIÁLLÍTÁS
2017. november 4.

BÉCS: Szépművészeti Múzeum
Részvételi díj: 8.800,- Ft + belépő
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1. nap: Budapest – Viserba
Elutazás Budapestről, Szlovénián át, 
az Adria partjára. Vacsora, szállás Vi-
serbán.

2. nap: Loreto - San Giovanni Rotondo
Irány APULIA! Útközben LORETO-ba 
látogatunk. A települést egy csoda 
tette híressé. Szűz Mária a Kis-Ázsi-
ai Ephesos-ban (ma Törökország) 
halt meg, és amikor Kis-Ázsiát el-
özönlötték a muszlim törökök, az an-
gyalok az éj leple alatt átszállították 
Szűz Mária házát az itáliai Loretoba. 
Továbbutazunk az olasz csizma „sar-
kantyújába” a Gargano-félszigetre. 
Vacsora, szállás San Giovanni Roton-
doban.

3. nap: Gargano–félsziget
Egész napos kirándulás a Garga-
no-félszigeten. MANFREDONIA a 
strandjáról és Hohenstaufen-Anjou 
korabeli váráról nevezetes. A várost a 
homéroszi legendák szerint Siponto, 
Diomédesz fi a építtette; egyike volt 
az első itáliai püspökségeknek, me-
lyeket Szent Péter apostol alapított. 
A Monte Gargano keleti lábánál fek-
szik a környék középkori központja 
MONTE SAN ANGELO, régi búcsújáró 
hely. Fő látnivalója a Monte Sant’ An-
gelo szentély, melyet I. Anjou Károly 
emeltetett. SAN GIOVANNI ROTON- 

DO Olaszország egyik legfontosabb 
zarándokhelye, a szentté avatott Pió 
atya (Pio Padre) szülővárosa. Vacso-
ra, szállás.

4. nap: Trani – Castel del Monte -
Alberobello
A román építészet igazi gyöngysze-
me TRANI, templomának védőszent-
je a csodatevő zarándok Szt. Miklós. 
Délután egy különleges erődítmény-
hez, CASTEL DEL MONTE-hoz láto-
gatunk, melyet II. Frigyes építtetett. 
A nyolcszögletű vár falait több he-
lyen még ma is márvány borítja, a 
bejáratot is márványfaragás díszíti. 
Az óváros déli részében álló, három-
hajós bazilikát a XI. század kezdetén 
építették, majd az évszázadok folya-
mán többször bővítették. Vacsora, 
szállás Alberobellóban.

5. nap: Castellana Grotte – Ostuni – 
Alberobello
Felkeressük Dél-Olaszország legna-
gyobb cseppkőbarlangját, a CAS-
TELLANA GROTTE-t. Majd a hegyre 
épült, festői OSTUNI-ba látogatunk. 
ALBEROBELLO jellegzetes épít-
ményei az Európában egyedülálló, 
kerek, darázsfészek-szerű házak. 
Apulián kívül, Szíriában és Örmény-
országban állnak hasonló épületek. 
Vacsora, szállás Alberobellóban.

6. nap: Matera – Bari - Alberobello
Délelőtt MATERA-ba látogatunk, 
melynek egyedi, sziklába vájt, belül 
freskókkal díszített épületei Anató-
liára emlékeztetnek. Délután a tar-
tomány fővárosát, BARI-t keressük 
fel, mely a rómaiak idején egyszerű 
kereskedelmi központ volt. A IX. szá-
zadban a szaracén uralom alatt vált a 
régió fővárosává. A XI. század végén 
Myrából (ma Törökország) idehoz-
ták Szent Miklós ereklyéit, így vált 
a város Európa legjelentősebb ke-
resztény központjainak egyikévé. Az 
ereklyék számára építették a San Ni-
cola-bazilikát, a román kori építészet 
egyik legszebb alkotását. Bariban 
is felfedezhető II. Frigyes kézjegye, 
a Sforzák által 1500 körül alapított, 
hatalmas kastélyban.  Egykor börtön 
volt, ma múzeum. Vacsora, szállás Al-
berobellóban. 

7. nap: Gradara – Viserba 
Szabadidő, majd a repülős utasok a 
déli órákban hazarepülnek Bariból, 
a buszos utasokkal északnak indu-
lunk, útközben rövid kitérőt teszünk 

a középkori erődítményrendszerrel 
büszkélkedő GRADARA-ba. Vacsora, 
szállás Viserbán.

8. nap: Budapest 
Hazautazás Szlovénián keresztül, rö-
vid pihenőkkel. Érkezés Budapestre 
az esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

apulia
az olasz csizma sarka & sarkantyúja 

június 12 - 18. 

168.800,- FT
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Az olasz csizma délkeleti tartománya antik kikötők, középkori várkastélyok, 
katedrálisok, különleges városképek birodalma. Már-már Európán kívüli, 
akárcsak Szicília: keleties, szegény, de festői. Egyedi építészeti stílusa mel-
lett, Dél-Olaszország legnagyobb cseppkőbarlangja és a változatos arculatú 
Adria csalogatja az utazókat!

    APULIA    
   BUSZ / BUSZ  BUSZ / REPÜLŐ
Dátum:   06.12 - 06.19. 06.12 - 06.18.
Részvételi díj:   168.800,- Ft 168.800,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: --  24.000,- Ft 
Egyágyas felár:   36.000,- Ft 33.000,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:                     kb. 9,- EUR
Belépők, fülhallgató:                       kb. 65,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, vagy választás szerint haza-
útban repülőgéppel; középkategóriás szállodák; félpanzió; idegenvezetés; 
BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Matera, Castel del Monte, Alberobello „Trulli” stílusú épületei 

ALBEROBELLO

MATERA 
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milánó - torino  
és az észak-olasz tóvidék

augusztus 22 - 27.

139.800,- FT

1. nap: Budapest – Vicenza – 
Garda-tó környéke 
Utazás Budapestről Szlovénián ke-
resztül. Rövid belvárosi séta VICEN-
ZA belvárosában. „Palladio városá-
ban”, a kőfaragóból lett építőművész 
alkotásai között. Szállás a Garda-tó 
környékén.

2. nap: Sirmione – Verona 
Utazás a Garda-tóhoz. Hajókázás 
SIRMIONE körül. Városnézés a min-
dig lüktető VERONA-ban, a „szerel-
mesek” városában (Aréna, Romeo 
háza, Júlia erkélye stb.). Szállás a 
Garda-tó környékén.

3. nap: Bergamo – Como - Milánó
Irány BERGAMO! A fallal övezett Fel-
sőváros csaknem érintetlenül őrizte 
meg középkori jellegét. Továbbu-
tazás COMO-ba. A Comoi-tó a har-
madik legnagyobb az észak-olasz ta-
vak között. Szállás Milánó környékén.

4. nap: Milánó 
Az olasz üzleti élet, az ipar és a divat 
központjába, MILÁNÓ-ba látogatunk. 
A dóm 600 évig épült, és több mint 
2.000 szoborral díszítették. A Sfor-
za kastély a milánói hercegség tün-
döklésének és bukásának színhelye. 
A világhírű Scala a XVII. század óta 
kiemelt szerepet tölt be az operák 
világában. Szállás Milánó környékén.

5. nap: Torino - Milánó
Utazás TORINO-ba, a nagyhatalmú 
Savoy dinasztia székhelyére, a ké-
sőbbi olasz fővárosba. Városnézés: 
Piazza Castello, Palazzo Madama, Pa-
lazzo Reale, Katedrális, Via dei Mille, 
ahol Kossuth Lajos is lakott stb. Dél-
után a Bazilika di Superga-t keressük 
fel, mely egy közeli 627 méter magas 
hegyen áll. Szállás Milánó környékén

6. nap: Lago Maggiore – 
Borromeoi-szigetek – Budapest
A kanyargós gleccserteknőt kitöltő 
LAGO MAGGIORE a második legna-
gyobb tó Olaszországban, a Garda-tó 
után. Lombardia, Piemonte és Svájc 
között helyezkedik el. A megannyi 
látnivaló közül a leghíresebb a BOR-
ROMEOI-SZIGETEK. Hajókirándulás 
a tavon.  Este hazautazás Milánóból. 
Érkezés Budapestre az későesti órák-
ban, a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

COMOI-TÓ

MILÁNÓ
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    MILÁNÓ - TORINO  
           ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK
Dátum:     08.22 - 08.27.
Részvételi díj:    139.800,- Ft         
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 29.000,- Ft
Egyágyas felár:    36.400,- Ft
Félpanziós felár:    19.700,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:    kb. 6,- EUR 
Hajójegyek, belépők, felvonó, fülhallgató:  kb. 125,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal és repülővel; középkategóriájú 
szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Verona és Vicenza belvárosa



Olaszország északi részén az Alpok és a Pó-síkság találkozásánál, a hegy-
ségbe vájt gleccservölgyek páratlan szépségű tóvidéket alakítottak ki, me-
lyek a múlt században váltak népszerű üdülőkörzetté. 

SIRMIONE

VERONA
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1. nap: Budapest – Lido di Jesolo
Utazás Budapestről Szlovénián ke-
resztül, rövid pihenőkkel. Vacsora, 
szállás Lido di Jesolóban. 

2 – 7. nap: Lido di Jesolo
Üdülés vagy fakultatív kirándulások 
(min. 20 fő részvételével):

- Egész napos kirándulás VELEN-
CÉ-be, a műemlékekben tobzódó 
városban, melynek hatalma a közép-
korban, a dózsék uralma alatt egé-
szen Konstantinápolyig ért. A felhal-
mozott gazdagság ma is lenyűgöző.

- Hajókirándulás a festői szigetekre. 
MURANO több kisebb szigetből áll, 
hidakkal összekötve. A XIII. századtól 
az üvegkészítés központja, néhány 
vízparti épület ebből a korból ma-
radt fenn. BURANO talán a lagúnák 
legszebb szigete, már messziről felis-
merhető templomának megdőlt tor-
nyáról. A népes sziget partja mentén 
élénkszínű házak sorakoznak. TOR-
CELLO mondhatja magáénak a lagú-
nák legrégebbi épületét, a VII. század 
elején épült Santa Maria dell’Assunta 
dómot. 

- Kirándulás a Velencénél kisebb lép-
tékű TREVISO-ba, melynek közép-
kori városnegyede, csatornái, hídjai, 
templomai elbűvölik a turistákat.  

- Félnapos kirándulás PADOVA-ba, a 
történelmi jelentőségű, ősi egyetemi 
városba. A Scrovegni kápolna őrzi 
Giotto elbűvölő freskóit. A Basilica di 
Sant’Antonio Olaszország egyik leg-
látogatottabb zarándokhelye.

- Félnapos kirándulás a Brenta menti 
kastélyokhoz. A folyó nyújtotta szál-
lítmányozási előnyöket hamar felis-
merték a kereskedők, és egyre-másra 
építették a szebbnél szebb villákat a 
csatorna mentén. Néhányat megcso-
dálhatunk kívülről, három pedig láto-
gatható is. 

(A velencei és a szigetek (Mura-
no-Burano-Torcello) program esetén 
a Lido di Jesolo – Punta Sabbioni kö-
zött helyi tömegközlekedéssel, a töb-
bi kirándulásra a magyar autóbusszal 
utazunk.)

8. nap: Lido di Jesolo – Budapest 
Hazautazás Szlovénián keresztül rö-
vid pihenőkkel. Érkezés Budapestre 
az esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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PA lido di jesolo
üdülés és kirándulás

június 24 - július 1.

149.600,- FT

Az észak-olasz Adria egyik legkedveltebb üdülővárosa a Velence közelében 
kb. 10 km hosszú, sekély, lassan mélyülő partszakasszal büszkélkedő Lido 
di Jesolo. A régió a strandolás mellett megannyi változatos kirándulási és 
szórakozási lehetőséget kínál minden korosztály számára! 

    LIDO DI JESOLO

Dátum:     06.24 - 07.01.
Részvételi díj:    149.600,- Ft 

Részvételi díj 2 felnőttel egy szobában, pótágyon
3-11,99 éves korig:   114.900,- Ft
12 éves kortól:    134.900,- Ft

Egyágyas felár:    39.800,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:    kb. 7,- EUR

Fakultatív kirándulások (min. 20 fő részvételével):
- Velence:     kb. 35,- EUR
- Murano – Burano – Torcello:   kb. 40,- EUR
- Treviso:     3.900,- Ft
- Padova:     4.900,- Ft + kb. 20,- EUR
- Brenta menti kastélyok:   4.700,- Ft + kb. 25,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, *** szálloda; félpanzió; szo-
bánként 1 nyugágy és 2 napernyő használata a szálloda saját strandján, 
BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Velence és a lagúnák



BURANO

VELENCE

PADOVA

VELENCE
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1. nap: Budapest – Viserba 
Utazás Budapestről Szlovénián ke-
resztül Rimini környékére. Vacsora, 
szállás Viserbában.

2-7. nap: Üdülés vagy 
fakultatív kirándulások
Üdülés teljes ellátással.

3. nap: Assisi
Egész napos fakultatív kirándulás 
ASSISI-be, Szent Ferenc városába, 
Látogatás a Szent Ferenc Baziliká-
ban. Szent Klára Assisiben alapította 
a klarissza rendet, és őt választották 
a város védőszentjének. Felkeressük 
a Santa Maria Degli Angeli Bazilikát, 
benne a X. századi Porziuncola ká-
polnával. A szomszédságában álló 
monostorban halt meg Szent Ferenc.

4. nap: Rimini és / vagy Ravenna 
Délelőtt félnapos fakultatív kirándu-

lás keretében séta RIMINI-ben. A vá-
ros, melynek alapítása a római időkig 
nyúlik vissza, a középkorban a Ma-
latesta család székhelye volt. Ebéd 
a szállodában. Délután félnapos fa-
kultatív kirándulás RAVENNA-ba, 
a mozaikok városába. Itt nyugszik 
Galla Placídia császárnő, Teodorik, a 
vizigót uralkodó, s nem utolsósorban 
a nagy író és költő, Dante Alighieri.

5. nap: Gradara – Urbino
Fakultatív kirándulás a középkori 
erődítményrendszerrel büszkélkedő 
GRADARA-ba, majd irány URBINO, 
az egykori hercegi székhely, és a jeles 
talján művész, Raff aello szülőhelye!

6. nap: San Marino 
Félnapos fakultatív kirándulás SAN 
MARINO-ba. Földünk legrégibbi de-
mokratikus államát a IV. században 
alapították, csaknem 1700 éve ra-
gaszkodik függetlenségéhez. A Ti-
tano-hegy tetején és annak tövében 
meghúzódó kicsiny köztársaság jog-
gal büszke múltjára.  

7. nap: San Leo 
Félnapos fakultatív kirándulás SAN 
LEO-ba, melynek vára Dantét is meg-
ihlette. Itt raboskodott a XVIII. szá-
zadban Conte di Cagliostro a hírhedt 
nőcsábász, szélhámos, alkimista, 
kuruzsló. Az elbűvölő falu középkori 
épületei vonzzák a turistákat.

8. nap: Viserba – Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érke-
zés Budapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

VISERBA

ASSISI

   ITÁLIA KÖZEPÉN

Dátum:    09.10 - 09.17.
Részvételi díj:   145.800,- Ft 
Egyágyas felár:   28.700,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó (18 éves kortól):  kb. 11,- EUR
                 (12-17,99 éves korig):  kb. 5,50 EUR

Fakultatív kirándulások (minimum 20 fő részvétele esetén):
Assisi:   8.000,- Ft + kb. 5,- EUR belépő 
Rimini:                     2.000,- Ft + kb. 10,- EUR belépő 
Ravenna:   3.500,- Ft + kb. 15,- EUR belépő 
Gradara – Urbino:   4.000,- Ft + kb. 15,- EUR belépő
San Marino:  3.500,- Ft + kb.   5,- EUR belépő 
San Leo:                  3.500,- Ft + kb.   5,- EUR belépő

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; középkategóriájú szálloda;
teljes ellátás; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Ravenna: korai keresztény emlékek, Urbino: óvárosa
Assisi: Szent Ferenc Bazilika és a ferencesrendi műemlékek 



SAN MARINO

URBINO
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itália közepén
ASSISI - san marino - URBINO - ravenna  

szeptember 10 - 17.

145.800,- FT

Rimini és környéke az egyik leg-
kedveltebb olasz tengerparti nya-
ralóhely. Ahonnan fakultatív kirán-
dulások keretében felkereshetik a 
reneszánsz Itália legszebb városait, 
és San Marinót, bolygónk legré-
gebbi demokratikus államát!
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FIRENZE

MÁJUS 14 – 20.; SZEPTEMBER 11 – 17.

147.500,-  FT
toszkán varázslat
A reneszánsz itália

1. nap: Budapest – Ronta 
Utazás Szlovénián keresztül, rövid pi-
henőkkel Rontába. Vacsora, szállás.

2. nap: Firenze - Lido di Camaiore
Délelőtt irány a „reneszánsz bölcső-
je”: FIRENZE! Egész napos városné-
zés: dóm, Keresztelő-kápolna, Pa-
lazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Santa 
Croce, Piazza Michelangelo stb. Az 
Uffi  zi Képtárban az itáliai reneszánsz 
leggazdagabb kollekcióját, és az év-
századok alatt felhalmozott Medici 
gyűjteményt láthatjuk.  Vacsora, szál-
lás Lido di Camaioréban.

3. nap: Siena – San Gimignano 
Az egykor még Firenzét is maga 
mögé utasító Siena a legszebb olasz 
középkori település. Városnéző séta: 
Palazzo Pubblico, Fonte Gaia, dóm 
stb. SAN GIMIGNANO a XII-XIII. szá-
zadban élte fénykorát, amikor az 
Észak-Európából a Rómába vezető 
zarándokút fontos állomása volt. Va-
csora, szállás Lido di Camaioréban.

4. nap: Lucca – Pisa – Lido di Camaiore 
Utazás LUCCA-ba, ahol a II. század-
ban alapított egykori római kolónia 
utcái kanyarognak a középkori há-
zakkal együtt, néha kiszélesedve és 
apró tereknek, templomoknak helyet 
adva. Délután továbbutazás PISA-ba. 

A XI–XIII. századi Itáliában Genova 
és Velence vetélytársaként tengeri 
nagyhatalom volt. E kor gazdagsága 
alkotta azt az egyedülálló épülete-
gyüttest – Keresztelőkápolna, dóm, 
Ferde torony –, mely a „Csodák me-
zején” áll. Vacsora, szállás Lido di Ca-
maioréban.

5. nap: Cinque Terre – Portovenere
Az öt falut magába foglaló CINQUE 
TERRE régióba látogatunk, me-
lyeknek színpompás házai szédítő 
sziklaszirtek szélébe kapaszkodnak.
PORTOVENERE a ligur partvidék leg-
romantikusabb települése. Vacsora, 
szállás Lido di Camaioréban.

6. nap: Parma – Mantova – Garda-tó 
PARMA gasztronómiai (pármai son-
ka, parmezán sajt) és művészeti 
(dóm, Keresztelő kápolna stb.) szem-
pontból egyaránt kivételes telepü-
lés. Városnézés a Gonzaga család 
városában, MANTOVA-ban: Palazzo 
Ducale, Palazzo del Te, Szent András 
Bazilika. Vacsora, szállás a Garda-tó 
környékén.

7. nap: Garda-tó – Budapest 
Hazautazás Ljubljanán keresztül, pi-
henőkkel. Érkezés Budapestre az esti 
órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    TOSZKÁN VARÁZSLAT

Dátum:     05.14 - 05.20.
    09.11 - 09.17.
Részvételi díj:    147.500,- Ft 
Egyágyas felár:    38.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Idegenforgalmi adó:    kb. 6,- EUR
Belépők, foglalási díj, hajójegy, fülhallgató:  kb. 140,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategóriájú szállodák, 
félpanzió, idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Firenze, Siena és San Gimignano óvárosa. 
Pisa: Dóm, Ferde-torony, Battistero; 



A toszkán tartományi székhelynek meghatározó szerepe volt egész Európa 
kulturális fejlődésében. Illatos szőlő- és olíva ültetvények övezte utak, han-
gulatos középkori utcácskák és a Cinque Terre színpompás házacskái.

SAN GIMIGNANO

CINQUE TERRE
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1. nap: Budapest – Ronta 
Utazás Szlovénián keresztül, rövid pi-
henőkkel Rontába. Vacsora, szállás.

2. nap: Pisa – Lido di Camaiore 
Irány Pisa repülőtere, ahol a repülős 
utasok csatlakoznak csoportunkhoz.
Városnézés PISA-ban, mely a XI–XIII. 
századi Itáliában Genova és Velence 
vetélytársaként, tengeri nagyhatalom 
volt. E kor gazdagsága alkotta azt 
az egyedülálló épületegyüttest – Ke-
resztelőkápolna, dóm, Ferde torony –, 
mely a „Csodák mezején” áll. Vacsora, 
szállás Lido di Camaioréban.

3. nap: Üdülés Lido di Camaioréban. 
Vacsora, szállás.

4-6. nap: Üdülés vagy 
fakultatív kirándulások 

- Volterra – Siena – San Gimignano
VOLTERRA, az etruszk eredetű, hegy 
tetejére épült város, ahonnan pazar 
kilátás tárul elénk a tipikus toszkán 
vidék szőlőültetvényeire. Kirándulás 
SIENA-ba, Szent Katalin városába. Az 
egykor még Firenzét is legyőző Sie-
na Olaszország legszebb középkori 
települése. Városnéző séta: Palazzo 
Pubblico, Fonte Gaia, dóm stb. SAN 
GIMIGNANO a XII-XIII. században élte 
fénykorát, amikor az Észak-Európából 

a Rómába vezető fő zarándokút egyik 
fontos állomása volt. Vacsora, szállás 
Lido di Camaioréban.

- Firenze 
Egész napos városnézés a „rene-
szánsz bölcsője"-ként ismert köz-
pontban: dóm, Keresztelő-kápolna, 
Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, San-
ta Croce, Piazza Michelangelo stb. Az 
Uffi  zi Képtárban az itáliai reneszánsz 
leggazdagabb kollekcióját és az év-
századok alatt felhalmozott Medici 
gyűjteményt láthatjuk. Vacsora, szál-
lás Lido di Camaioréban.

- Carrara – Lucca 
Utazás CARRARÁ-ba, a márvány ha-
zájába! A carrarai márványbányák 
egyikéből származik Michelangelo 
Dávidjának alapanyaga. Alkalmunk 
lesz megtekinteni márványt eredeti 
lelőhelyén - egy bányában, valamint 
művészien megmunkáltan a XII. szá-
zadi dómban is. Ismerkedés a hangu-
latos középkori várossal, majd irány 
LUCCA! A II. században alapított egy-
kori római kolónia utcái kanyarognak 
a középkori házakkal együtt, néha 
kiszélesedve és apró tereknek, temp-
lomoknak, történelmi emlékeknek 
helyet adva. Vacsora, szállás Lido di 
Camaioréban.

7. nap: Cinque Terre – Portovenere
Az öt falut magába foglaló CINQUE 
TERRE régióba látogatunk, me-
lyeknek színpompás házai szédítő 
sziklaszirtek szélébe kapaszkodnak. 
PORTOVENERE nem másról, mint 
Vénuszról kapta nevét - a ligur part-
vidék legromantikusabb települése. 
Vacsora, szállás Lido di Camaioréban.

8. nap: Üdülés Lido di Camaioréban. 
Vacsora, szállás.

9. nap: Budapest 
Csoportunk kettéválik, a repülős uta-
sok Pisából hazarepülnek, buszunk 
észak felé veszi az irányt. Hazautazás 
Szlovénián keresztül, pihenőkkel. Ér-
kezés Budapestre a későesti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

                TOSZKÁN VÁROSOK & LIGUR PARTOK 
&      BUSZ/BUSZ           REPÜLŐ/REPÜLŐ
Dátum:         06.22 - 06.30. 06.23 - 06.30.
Részvételi díj:   159.500,- Ft 189.500,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: ---  45.000,- Ft
Egyágyas felár:   45.000,- Ft 38.000,- Ft

Gyermekár 2 felnőttel egy szobában, pótágyon:
3 - 11, 99 éves korig:  128.900,- Ft 155.900,- Ft 
12 éves kortól:   144.600,- Ft  172.700,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Idegenforgalmi adó:   kb. 3,- EUR
Belépők és fülhallgató:  kb. 50,- EUR

Fakultatív kirándulások (minimum 20 fő részvételével)
- Volterra – Siena – San Gimignano kb. 55,- EUR
- Firenze    kb. 95,- EUR
- Carrara – Lucca    kb. 60,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal és választás szerint repülővel;  
1 éj középkategóriájú tranzitszállás és 7 éj középkategóriájú, tengepart-
közeli szálloda; félpanzió; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Firenze, Siena és San Gimignano óvárosa. 
Pisa: Dóm, Ferde-torony, Battistero. 



toszkán városok & ligur partok 
szünidő a reneszánsz itáliában

június 22 - 30.

159.500,- FT/FŐ ÁRTÓL

PORTOVENERE

Ligur-tengerparti nyaralásához válasszon magyar nyelvű fakultatív kirándu-
lásaink közül! Ismerje meg a középkori Itália legszebb látnivalóit!    

FIRENZE

Új
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1. nap: Budapest – Róma 
Repülés Budapestről Rómába a déle-
lőtti órákban. Látogatás a világ legki-
sebb államában, a VATIKÁN-ban álló, 
a világ legnagyobb római katolikus 
templomában, a Szt. Péter Baziliká-
ban. A katolikus vallás központját II. 
Gyula pápa emeltette Szent Péter 
sírja fölé. A székesegyház kupolája 
Michelangelo tervei alapján készült. 
"Visszatérve" RÓMÁ-ba, megtekint-
jük az Angyalvárat, mely Hadrianus 
császár síremléke. Szállás Rómában.

2. nap: Róma 
Folytatjuk római városnézésünket:  
Capitoliumi Múzeum (az antik görög 
és római szobrok mellet értékes fest-
mények), Il Gesú Bazilika (Róma első 
jezsuita és az ellenreformáció legfon-
tosabb temploma), Santa Maria Sop-
ra Minerva Bazilika (Róma gótikus 
temploma Michelangelo, a Feltámadt 
Krisztus szobrával, sienai Szt. Katalin 
és Beato Angelico sírjával), Panthe-
on. Szállás Rómában.   

3. nap: Róma
Kirándulás CASTEL GANDOLFO-ba. 
Az Albanói-tó partján és környékén 
több kastély is található, melyeknek  
egyike, és egyben a leghíresebbje, 
a Pápák nyári rezidenciája. Séta az 
Albanói-tó partjan, majd visszatérés 
Rómába, megtekintjük a Falakon kí-
vüli Szent Pál-bazilikát. Szállás Ró-
mában.

4. nap: Róma
Folytatjuk római ismereteink elmélyí-
tését: Falakon kívüli Szent Ágnes Ba-
zilika, Santa Constanza (Nagy Kons-
tantin lányának mauzóleuma), Róma 
egyik katakombája, San Giovanni 
Laterano Bazilika és a Szent Lépcső 
(a hagyomány szerint ezen a lépcsőn 
lépett bírái elé Jézus). Szállás Rómá-
ban.

5. nap: Róma – Budapest
Ellátogatunk TIVOLI-ba a Villa d’ Este 
szökőkútjaihoz, majd transzfer a re-
pülőtérre, érkezés Budapestre me-
netrend függvényében.

róma haladóknak
& a pápák nyári rezidenciája 

október 2 - 6.

165.500,- FT

    RÓMA HALADÓKNAK
             
Dátum:              10.02 - 10.06.
Részvételi díj:            165.500,- Ft 
Repülőtéri ill, és csomag kb.:     45.000,- Ft
Félpanziós felár:             17.600,- Ft
Egyágyas felár:             36.900,- Ft    
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:    kb. 16,- EUR 
Belépők, fülhallgató és 
tömegközlekedési jegyek (2. és 4. napon): kb. 125,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; középkategóriájú
szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: 
Róma óvárosa



Rómát - az örök várost - tényleg látni kell! Egyszer, kétszer, ...ahányszor csak 
alkalmunk nyílik! Európa  történelmi és kulturális emlékekben egyik leggaz-
dagabb fővárosa mindenkit vár és visszavár! 

CASTEL GANDOLFO

TIVOLI

VATIKÁN

VATIKÁN

RÓMA

RÓMA

Új
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korzika & szardínia
hajóval a földközi-tengeren

június 10 - 18. 

299.800,- FT

1. nap: Budapest – Livorno környéke 
Utazás rövid pihenőkkel, Szlovénián 
keresztül. Vacsora, szállás Livorno 
környékén.

2. nap: Livorno – Bastia – Cap Corse  
Hajózás Livornoból Bastiába. Délután 
irány Korzika ujja, a CAP CORSE! 
Gyönyörű táj, középkori őrtornyok, 
hegytetőre épült falvak nyűgözik le 
a turistákat. Körutazás a félszigeten. 
ERBALUNGA, Bastia mellett a pisai 
időszak legfontosabb borkikötője 
a szigetnek. CENTURI okkersárga, 
halványszürke és fehér házaival ma 
a halászok és strandolók kedvelt cél-
pontja. NONZA-ban feszítették ke-
resztre Szent Júliát, Korzika későbbi 
védőszentjét.  Vacsora, szállás Bastia 
környékén.

3. nap: Bastia – Porto – 
Les Calanches – Ajaccio  
BASTIA a Földközi-tenger egyik je-
lentős forgalmat lebonyolító kikötő-
városa. A színes mediterrán forgatag, 
a lármás főtér és a XVI. századi felleg-

vár kihagyhatatlan látnivaló. Az óvá-
rosi séta és a citadella megtekinté-
se után, a kedvelt kirándulóhelyre, 
PORTO-ba utazunk. A Spelunca-szo-
ros meghökkentő sziklaformációi 
lélegzetelállító látványt nyújtanak. 
Rövid pihenő. A part mentén érjük 
el AJACCIO városát, miközben a szi-
get legszebb természeti szépsége, a 
Les Calanches, a vörös gránitból álló 
sziklarengeteg tárul elénk. Vacsora, 
szállás Ajaccio környékén.

4. nap: Ajaccio – Bonifacio – 
Santa Teresa Gallura  
Ismerkedés AJACCIO-val, Napóleon 
szülővárosával (óváros, városháza 
a Napóleon Múzeummal, Napóleon 
szülőháza, katedrális, Császári ká-
polna stb.). Városnéző séta a festői 
szépségű BONIFACIO-ban. Rövid 
kompátkeléssel érkezünk Szardíniára. 
Vacsora, szállás Olbia környékén.

5. nap: La Maddalena  
Irány Palau, ahonnan rövid kompo-
zás után érkezünk La Maddalénára, a 
7 nagyobb és 62 kisebb tagból álló 
MADDALENA szigetcsoport legna-
gyobbikára. Átbuszozunk Capre-
ra-szigetére, ahol Garibaldi háza áll. 
Visszatérünk La Maddalénára, rövid 
ismerkedés és szabadidő. Vacsora, 
szállás Olbia környékén.

6. nap: Costa Smeralda - Nuoro – 
Santu Antine – Alghero környéke 
Ismerkedés Porto Cervo-val. A Sma-
ragd-part legimpozánsabb települé-
se napjainkban Európa egyik luxus 
nyaralóhelye. A hegyoldalban fekvő 
NUORO Etnográfi ai Múzeuma a szi-
get szokásaiba, korábbi hétköznap-
jaiba enged betekintést. SANTU AN-

TINE a nuraghékról vált nevezetessé. 
Ezek a különös, csonka kúp alakú 
építmények i.e. 1800 – 300 között, 
kialudt vulkánok oldalából fejtett 
hatalmas bazalttömbökből épültek. 
Építőikről nem sokat tudni, de annyi 
biztos, hogy korukat megelőző mér-
nöki tudással rendelkeztek. Vacsora, 
szállás Alghero környékén.

7. nap: Castelsardo – 
Neptun-Barlang – Alghero  
Utazás CASTELSARDO-ba, az egyik 
legszebb és legjellegzetesebb szar-
díniai kisvárosba. Délután hajóki-
rándulás a közeli Capo Caccio-ra, 
ahol megcsodálhatjuk a híres NEP-
TUN-barlang cseppkőképződmé-
nyeit. Séta a műemlékben gazdag, 
katalán-aragón építészeti stílust őrző 
kikötővárosban, ALGHERO-ban. Va-
csora, szállás Alghero környékén. 

8. nap: Alghero –  Olbia  
Rövid szabadidő, majd irány Alghero 
repülőtere! A csoport kettéválik, a re-
pülős utasok hazarepülnek, a buszos 
utasok Olbia felé folytatják az útjukat. 
Útközben megtekintjük Szardínia 
leghíresebb románkori templomát, 
a Saccargia bazilikát. CALANGIA-
NUS-ban látogatás egy parafa üzem-
ben. Olbiában megvacsorázunk, 
majd BEHAJÓZÁS. Éjszaka a hajón.

9. nap: Livorno – Budapest
Kikötés Livornoban. Egész napos 
utazás rövid pihenőkkel Budapestre. 
Érkezés az későesti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

   KORZIKA - SZARDÍNIA
   BUSZ/BUSZ         BUSZ/REPÜLŐ
Dátum:         06.10 - 06.18. 06.10 - 06.17. 
Részvételi díj:        299.800,- Ft 299.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: ---                   29.000,- Ft
Egyágyas felár *:   79.600,- Ft 67.800,- Ft
2 ágyas külső kabin felára:        8.600,- Ft/fő ---
1 ágyas külső kabin felára: 18.800,- Ft ---

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:    kb. 10,- EUR

Belépők, fülhallgató:                      kb. 100,- EUR
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, igény szerint hazautazás repü-
lővel vagy hajóval; középkategóriás szállodák és az autóbusszal hazautazók-
nak 1 éj hajón belső kabinokban; félpanzió; idegenvezetés, BBP utasbizto-
sítás.

UNESCO Világörökségek:
Szardínia: Nuragék

BONIFACIO

 

Két nemzet két szigete! Fehérho-
mokos, smaragd öblök, káprázatos 
sziklaformációk, cseppkőképződmé-
nyek, nuraghék és Bonaparte Napó-
leon szülővárosa.

SMARAGD-ÖBÖL

BASTIA
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szicília
kultúrák találkozása

MÁJUS 20 -  27., SZEPTEMBER 19 - 26.

188.500,- FT/FŐ ÁRTÓL

1. nap: Budapest – Catania
Repülés Cataniába az esti órákban 
közvetlen járattal. Szállás* Taormina 
környékén. (*A késői érkezés miatt 
ezen az estén nincs vacsora!)

2. nap: Siracusa
SIRACUSÁ-t a görögök alapították, 
de a rómaiak hódításával is virágzott. 
Legendás polgára volt Archimédesz, 
a természettudós itt dolgozta ki a 
nevét viselő fi zikai törvényt. Főbb 
látnivalók: Görög színház, római 
amfi teátrum, Aretusa forrása, Szent 
János katakomba és a legújabb kori 
zarándok templom, Madonna delle 
Lacrime, amelyet II. János Pál pápa 
őszentsége avatott fel. Szállás Taor-
mina környékén.

3. nap: Etna – Taormina
Kirándulás az ETNA-ra, Európa leg-
magasabb, aktív vulkánjára. Fa-
kultatív lehetőség: utazás kabinos 
felvonóval és terepjáróval kb. 3.000 
méteres magasságba. A festői TA-
ORMINA görög színháza Csontváry 
festménye alapján lesz ismerős szá-
munkra. Szállás Taormina környékén.

4. nap: Vulcano – Lipari 
(Eoli-szigetek) - Taormina
Szicília észak-keleti kikötőjéből, Mi-
lazzoból indulva, mintegy egyórányi 
hajóút után érjük el a kis szigetcso-
portot a türkizkék Tirrén-tengeren, 
mely több elszórt sziklaszirtből és 
hét festői szépségű szigetből áll. 
Körbehajózzuk a VULCANO szige-
tet, majd irány LIPARI, ahol kikötünk. 
Látogatás a Régészeti Múzeumban. 
Szabadidő után visszahajózunk Mi-
lazzoba, onnan autóbusszal a Taor-
mina környéki szálláshelyünkre.

5. nap: Üdülés vagy fakultatív kirán-
dulás: Alcantara szurdok
Fakultatív kirándulás az Etnáról lezú-
duló olvadékvíz vájta kemény bazalt-
sziklák közé, az Alcantara szurdokba. 
A patak vize még a forró nyári hóna-

pokban is hűs. Szállás Taormina kör-
nyékén.

6. nap:  Agrigento - Piazza
Armerina - Palermo
Irány a déli part! AGRIGENTO ókori 
görög templom-együttese a kor leg-
jelentősebb archeológiai emlékhelye. 
Továbbutazás PIAZZA ARMERINA 
városába. A pezsgő életű, virágzó, 
kisváros részben középkori, részben 
barokk épületeinek köszönheti sajá-
tos hangulatát. A római korból fenn-
maradt Villa Casale-t a XX. század-
ban feltárt mozaikjai tették világhírű-
vé. Szállás Palermo környékén.

7. nap: Palermo – Monreale
PALERMO ötvözi az európai és keleti 
vonásokat, az arab hatástól a nor-
mannig, stílusjegyeiben a barokktól 
a szecesszióig. Városnézés: Normann 
palota, székesegyház, Piazza Pre-
toria stb. Délután látogatás a román 
építőművészet egyik csodálatos al-
kotásában, a MONREALE-i Dómban. 
Szállás Palermo környékén.

8. nap: Cefalú – Messina – 
Catania – Budapest
CEFALÚ festői környezetben, egy 
meredek sziklatömb lábánál épült ki 
a tengerparton. Dómja Szicília egyik 
legfontosabb normann kori műem-
léke. MESSINA Szicília harmadik leg-
nagyobb városa. Este hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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                     SZICÍLIA

Dátum:              05.20 - 05.27.    09.19 - 09.26.
Részvételi díj:             188.500,- Ft   197.800,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:                   48.000,- Ft
Félpanziós felár (6 vacsora):                        19.800,- Ft  
Egyágyas felár:                      39.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, fülhallgató, Lipari-szigeteki hajójegy: kb. 135,- EUR
Etna terepjáró és felvonó ára:                              kb. 65,- EUR 
Alcantana szurdok (min. 15 fő esetén):   kb. 30,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriás 
szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Siracusa, Agrigento ásatási területei, Eoli-szigetek,  Villa Casale



Szicília a Földközi-tenger legnagyobb szigete, melynek birtoklása a törté-
nelem során mindig különös jelentőséggel bírt. Az ókori görög és a gótikus 
építészet emlékei mellett a művészeket évszázadok óta megihlető termé-
szeti szépségek birodalma, ahol az Etna és a vulkanikus Lipari-szigetek 
nemcsak a geológusokat nyűgözi le.

LIPARI-SZIGETEK

ETNA

TAORMINA
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szicíliai nyaralás
...a földközi-tenger legnagyobb szigetén

július 20 - 27.

196.700,- FT

1. nap: Budapest – Catania 
Repülés Cataniába az esti órákban 
közvetlen járattal. Szállás* Taormina 
környékén. (*A késői érkezés miatt 
ezen az estén nincs vacsora!)

2. nap: Üdülés.

3. nap: Etna – Taormina 
Kirándulás az ETNA-ra, Európa leg-
magasabb működő vulkánjára. Fa-
kultatív utazás kabinos felvonóval 
és terepjáróval kb. 3.000 m magas-
ságba. Következő állomásunk a fes-
tői szépségű TAORMINA, melynek 
nevezetessége – lélegzetelállító pa-
norámája mellett – a görög színház, 
mely Csontváry festménye alapján 
már ismerős lesz számunkra. Vacso-
ra, szállás Taormina környékén.   

4. nap: Üdülés vagy fakultatív 
kirándulás: Vulcano – Lipari 
(Eoli-szigetek)
Milazzoból indulva, mintegy egyórá-
nyi hajóút után érjük el a kis sziget-
csoportot a türkizkék Tirrén-tenge-
ren, mely több elszórt sziklaszirtből 
és hét festői szépségű szigetből áll. 
Kikötünk a LIPARI szigeten, látogatás 
a Régészeti Múzeumban, majd rövid 
szabadidő. Irány VULCANO szigete, 
ahol érdemes kihasználni a fürdési 
lehetőséget. Vacsora, szállás Taormi-
na környékén.  

5. nap: Piazza Armerina – Agrigento 
Irány a déli part! A festői AGRIGENTO 
ókori görög templom-együttese a 

kor legjelentősebb archeológiai em-
lékhelye. Továbbutazás PIAZZA AR-
MERINA-ba. A pezsgő életű, virágzó, 
kisváros részben középkori, részben 
barokk épületeinek köszönheti sa-
játos hangulatát. A római korból 
fennmaradt Villa Casale-t a XX. szá-
zadban feltárt mozaikjai tették vi-
lághírűvé. Vacsora, szállás Taormina 
környékén.

6. nap: Üdülés vagy fakultatív 
kirándulás: Palermo – Monreale 
Utazás PALERMO-ba. A város ötvö-
zi az európai és keleti vonásokat, az 
arab hatástól a normannig, stílusje-
gyeiben a barokktól a szecesszióig. 
Városnézés: Normann palota, székes-
egyház, Piazza Pretoria stb. Délután 
látogatás a román építőművészet 
egyik impozáns alkotásában, a MON-
REALE-i Dómban. Vacsora, szállás 
Taormina környékén.

7. nap: Üdülés

8. nap: Siracusa – Budapest
SIRACUSÁ-t a görögök alapították, 
és a rómaiak hódításával is virágzott. 
Főbb látnivalók: Görög színház, római 
amfi teátrum, Aretusa forrása, Szent 
János katakomba és a legújabb kori 
zarándok templom, Madonna delle 
Lacrime, amelyet II. János Pál pápa
őszentsége avatott fel. Este hazauta-
zás Budapestre, érkezés a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

TAORMINA

PALERMO
                     SZICÍLIAI NYARALÁS

Dátum:                07.20 - 07.27.
Részvételi díj:               196.700,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:             48.000,- Ft
Egyágyas felár:             41.000,- Ft
Tengerre néző kétágyas szoba felára: 11.900,- Ft /fő

Részvételi díj pótágyon, 2 felnőttel egy szobában 
3. fő PÓTÁGYON:   187.500,- Ft
4. fő PÓTÁGYON:   183.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők a 3., 5. és 8. napon, fülhallgató és az 
Etnára felmenő terepjáró és felvonó: kb. 135,- EUR

Fakultatív programok (minimum 25 fő részvétele esetén)
Vulcano - Lipari (Eoli-szigetek)  kb. 85,- EUR
Palermo - Monreale   kb. 80,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú
tengerparti szálloda; félpanzió; 2 nyugágy és egy napernyő a szálloda 
saját, aprókavicsos tengerpartján; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Siracusa, Agrigento ásatási területei, Eoli-szigetek,  Villa Casale



AGRIGENTO

LIPARI

Új
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1. nap: Budapest – Landeck környéke
Utazás Budapestről Ausztrián keresz-
tül. Rövid pihenő és séta KÖNIGSSEE 
partján. Szállás Landeck környékén. 

2. nap: Pontresina – Bernina Express 
- Tirana – Trento környéke
A svájci Pontresinában szállunk fel a 
híres BERNINA EXPRESS-re. Utunk 
az Alpok lenyűgöző szépségű tájain, 
4.000 m-es csúcsok között, a Ber-
nina hágón át (2.253 m) vezet. Az 
olaszországi Tiranóhoz közeledve, az 
alpesi látképet felváltják a mediter-
rán pálmafák és buja magnóliák. Tirá-
nóból autóbusszal érkezünk Trento 
környékére. Szállás.

3. nap: Trento  – Bressanone 
TRENTO, a nevét viselő régió fővá-
rosa, történelméhez kapcsolódnak a 
XVI. századi egyházi reformok. Vá-
rosnézés a hangulatos tartományi 
székhelyen. Majd irány BRESSANO-
NE! Ismerkedés a híres püspöki köz-
ponttal és a régió történelmi székhe-
lyével, melynek óvárosa jellegzetes 
középkori hangulatot áraszt. A festői 
utcák falfreskókkal, erkélyekkel, a 
püspöki székesegyház, az érseki pa-
lota népszerűek a turisták körében. 
Szállás Bruneck környékén.

4. nap: Bolzano – Merano
Városnézés BOLZANO-ban, Alto-
Adige tartomány fővárosában. 

A települést Dél-Tirol kapujaként is 
nevezik. Velence fénykorában fon-
tos átmenő kereskedelmi központ 
volt. Utazás Dél-Tirol híres fürdő-
városába, MERANO-ba, ahol a XV. 
században Habsburg Zsigmond fő-
herceg is lakott. Gyógyvize mellett 
zamatos bora is népszerű. A kör-
nyező lankákon viruló szőlők, gyü-
mölcsösök, lovagkori várkastélyok 
a Rajna vidékére emlékeztetnek. A 
városi séta után TIROL várkastélyát 
tekintjük meg. A festői várba kb. 
40 perces sétával (a bejárathoz kö-
zeledve rövid szakaszon emelkedő) 
jutunk fel, de a repkénnyel befutta-
tott körerkélyes udvar, a címerek, a 
trónterem látványa megéri a fáradt-
ságot. Szállás Bruneck környékén.

5. nap: Pragser Wildsee – Lienz – 
Villach – Budapest
Az Alpok varázslatos tájain Dél-Ti-
rolon és Kelet-Tirolon keresztül ér-
kezünk a tartomány egyik legszebb 
tavához, az 1496 m tengerszint fe-
letti magasságban fekvő PRAGSER 
WILDSEE partjára. Rövid pihenő, 
majd továbbutazunk LIENZ váro-
sába, Kelet-Tirol székhelyére. Han-
gulatos főtere, házai és templomai 
csábítják a turistákat. Hazautazás rö-
vid pihenőkkel Szlovénián keresztül. 
Érkezés Budapestre az esti órákban. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

ALPOKON INNEN ÉS TÚL
TIROL, SVÁJC ÉS A BERNINA EXPRESS

szeptember 6 - 10.

107.200,- FT

PRAGSER WILDSEE

   ALPOKON 
   INNEN ÉS TÚL 
Dátum:    09.06 - 09.10.
Részvételi díj:   107.200,- Ft         
Egyágyas felár:   19.500,- Ft
Félpanziós felár:   12.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:   kb. 6,- EUR
Belépők, vonatjegy:   kb. 40,- CHF és 50,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; középkategóiájú szállodák; 
reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Dolomitok vidéke



Öt nap az Alpok világában! Utazás a híres Bernina-expresszel, séta Tirano 
mediterrán pálmafái között, ismerkedés a meránói borvidék kincseivel, 
Bressanone középkori hangulatával.

BOLZANO

MERANO

BERNINA EXPRESS
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utazás a középkorba
Francia ékszerdobozok a Dordogne-völgyében

szeptember

előkészületben

CONQUES

Új körutazásunk programja, idő-
tartama, dátuma és részvételi díja 
- előkészületben.  Kérjük, kísérjék 
fi gyelemmel honlapunkat, illetve
érdeklődjenek irodánkban!

LE PUY

ROCAMADOUR

SARLET LE CANEDA

Le Puy: hírnevét a katedrális, a csipkeverése és nem utolsó sorban a nevét 
viselő ízletes lencsefajtának köszönheti. 

Saint-Simon: templomát Szinte Gábor freskói díszítik, itt született II. Szil-
veszter pápa.

Conques: a település egyedülállóan őrízte meg középkori arculatát. 

Cahors: a tornyok városa és egyike a Franciaország kulturális és történelmi 
városainak.

Rocamadour: a középkori település sziklafalba épített házaival varázslatos 
panorámát nyújt. 

Sarlat-la-Canéda: máig hűen őrzi XIV. századi városképét.

Moissac: az Atlanti-óceánt és a Földközi-tengert összekötő Canal des Deux 
Mers mentén fekvő városka büszkesége a középkori apátság.

Albi: jelképe az egyedülálló, téglából épült katedrális, 78 méter magas tor-
nyával.

Tarascon: a Rhone-folyó partján fekvő városka impozáns középkori kasté-
lyával vár minket.
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1. nap: Budapest – Metz  
Utazás Ausztrián keresztül, rövid pi-
henőkkel Németországba, Metz kör-
nyékére. Szállás.

2. nap: Párizs – Rouen 
A párizsi repülőtéren csatlakoznak a 
repülős utasok a csoporthoz. Irány az 
egykori Normandia fővárosa, ROU-
EN. Bebarangoljuk a középkori vá-
rosmagot, megnézzük a város hős-
nője - Jeanne d’Arc - vesztőhelyét és 
a normann gótika emlékeit. Szállás.

3. nap: Fecamp – Etretat – 
Honfl eur – Caen 
A vadregényes,  kréta falak szabdal-
ta tengerpart felé vesszük az irányt. 
FÉCAMP fürdőhely, A város hírne-
vét a Benedek-rendi szerzeteseknek 
köszönheti, akik itt gyártották a hí-
res Bénédictine likőrt. ETRETAT-nál 
megcsodálhatjuk a 80–90 méter 
magas, fehér mészkő falakat, és a La 
Manche csatorna végtelen látványát. 
HONFLEUR épségben vészelte át a II. 
világháborút (régi kikötő, középkori 
házak, fatemplom, Hadnagyi Ház...). 
Rövid pihenő CAEN-ban, a „normann 
Athén”-ban (Vilmos király őrtornya, 
Nők - és Férfi ak Apátsága, Saint-Pi-
erre templom...). Szállás Caen-ban.

4. nap: Bayeux – Arromanches – 
Mont-Saint-Michel 
BAYEUX 1944. június 7-én elsőként 
szabadult fel a hitleri elnyomás alól. 
Itt láthatjuk a legrégebbi francia fa-
likárpitot. Továbbutazunk a közeli 
ARROMANCHES faluba, ahol a pa-
noráma moziban archív felvételeken 
a múlt, és vele párhuzamosan a jelen 
eseményei elevenednek fel. A par-
ton a rozsdás, úszó kikötők a „Nagy 
Nap” mementói. Délután Szent-Mi-
hály dombja, MONT-SAINT-MICHEL 
és koronája, a bencés apátság meg-
tekintése szerepel programunkban. 
Szállás Mont-Saint-Michel környékén.

5. nap: St-Malo – Dinan – 
Tréguier – Lannion 
SAINT-MALO-ba, a kedvelt nyaraló-

helyre látogatunk. A hajdani korzárok 
városa egyben a breton független-
ség szimbóluma (homokos strandok, 
középkori vár, katedrális, kikötő...). 
A közeli DINAN-ba utazunk, a Ran-
ce folyó völgyében fekvő város falai 
között ismerte meg szerelmét Bert-
rand du Guesclin, a százéves háború 
legnagyobb breton alakja. Végezetül 
a festői TRÉGUIER-t, a két folyó ta-
lálkozásánál, egy félszigeten kiépült, 
középkori várost keressük fel, mely 
virágzását hajdani kézműveseinek, 
üvegablak készítőinek köszönhe-
ti. A Szent Tugdual katedrális talán 
a leglátványosabb a kilenc breton 
székesegyház közül. Szállás Lannion 
környékén.

6. nap: „Rózsaszín gránit part”, 
fürdés az óceánban!
A napot a hullámok alakította, hatal-
mas rózsaszín sziklatömbökről elne-
vezett, hamisítatlan breton partvidé-
ken töltjük. Hajóval kelünk át a „hét 
sziget” világába, ahol 27 madárfaj, 
Szürkefóka kolóniák és pingvinek 
élnek. Kb. 2 – 2,5 órás programunk 
során, kiadós séta az Ile aux Moines 
szigeten, amelyhez kényelmes és 
stabil lábbeli ajánlott. Délután für-
dőzés vagy kirándulás a gránitvilág 
parti ösvényein. Szállás Lannion kör-
nyékén.

7. nap: Guimiliau – la Roche-Maurice 
– la Martyre – Kerjean – le Conquet 
Az „igazi Bretagne-ba”, a kálváriák 
vidékére utazunk. GUIMILIAU XVI. 
századi, 200 alakos kálváriája, LA 
ROCHE-MAURICE groteszk szob-
rocskái, valamint LA MARTYRE leg-
elsőként megépült zárt parókiakertje 
(XI.-XVII. sz.) máig tanúskodnak a 
breton képzeletvilág és a keresztény 
kultúra sajátos keverékéről. (Kálvári-
ák, csontraktárak, reneszánsz diadal-
kapuk...) Délután érkezünk a KERJE-
AN-i kastélyhoz, amely méretével és 
technikai megoldásaival, reneszánsz 
pompájával látványos emléke a 
XVI. sz-i gazdasági fellendülésnek. 

NORMANDIA - BRETAGNE
FRANCIAORSZÁGI KÖRUTAZÁSE
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Franciaország csipkézett Atlanti-partvidékének különleges természeti látnivalói közül ki-
emelkedik Mont-Saint Michel. Arromanches-ben Európa XX. századi történelmébe pillantunk 
be egyedülálló módon. 

AMBOSIE

QUIMPER

MONT-SAINT MICHEL

ST. MALO
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Utazásunk legtávolabbi pontja: le 
CONQUET. Franciaország legnyuga-
tibb kikötőjét feltehetően a temp-
lomosok alapították, évszázadokon 
keresztül védte a partot az angolok 
ellenséges hadaitól. Ma gyönyörű 
természeti környezetben lüktető, 
aktív halászfalu. Útban Brest felé 
megállunk a Szent Máté apátság 
romjainál, ahova a IX. században 
Máté evangélista földi maradványait 
szállították Egyiptomból. Rövid fotó- 
és séta-szünet az Atlanti-óceán vad 
partjainál. Szállás Brest környékén.

8. nap: Quimper – Pont-Aven – Carnac
A napot az impozáns katedrálisáról 
híres QUIMPER-ben kezdjük. Majd rö-
vid sétát teszünk PONT-AVEN-ben, a 
festők városában, ahol a XIX. század 
végén az impresszionisták alkottak. 
CARNAC-ban a hatezer éves mega-
litokat tekintjük meg. Szállás Nan-
tes-ban. 
9. nap: Nantes – Chinon – Tours
A Loire torkolatánál fekvő NANTES 
az egykori breton hercegek székhe-
lye. A közelmúltban csodálatosan 
felújított hercegi palota méreteivel 
és pompájával hiteles képet ad a 
hercegség történelmi jelentőségé-
ről. Angers érintésével utazunk CHI-
NON-ba, látogatás a várkastélyban. 
A százéves háború idején a királyi 
város fontos állomása volt Jeanne 
d’Arc hőstörténetének. A hozzátarto-
zó falucskában, mintha megállt volna 
az idő! Irány TOURS, a Pannóniában 
született püspök, Szent Márton váro-
sa (Guise torony, Saint-Gatien kated-
rális, Szent Márton bazilika...)! Szállás 
Tours környékén.

10. nap: Amboise – Blois – Párizs – Metz
Első megállónk a római korban ala-
pított Amboise, melynek kastélyá-
ban több francia király is lakott. Az 
épületkomplexum nagy részét a XIX.  
században lebontották. Továbbu-
tazás BLOIS-ba. I. Ferenc kastélya a 
vallásháborúk idején kulcsfontossá-
gú események helyszíne volt. Ezután 
irány a párizsi repülőtér, a csoport 
kettéválik, a repülős utasok hazautaz-
nak. A buszos vendégek folytatják az 
utat Németországba. Szállás Metz 
környékén.

11. nap: Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel Buda-
pestre, érkezés az esti órákban.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

   NORMANDIA - BRETAGNE
           BUSZ / BUSZ           REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:            08.24 - 09.03. 08.25 - 09.02.
Részvételi díj:           249.900,- Ft 249.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: ------   58.000,- Ft
Egyágyas felár:           94.900,- Ft             77.400,- Ft
Félpanziós felár:          73.800,- Ft             58.900,- Ft
Idegenforgalmi adó:                  15,- EUR  13,- EUR

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, fülhallgató:                   kb. 150,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal vagy repülővel,  a program 
során autóbusszal; középkategóriájú szállodák; reggeli; idegenvezetés;
BBP utasbiztosítás

UNESCO Világörökségek:
Mont-Saint-Michel
A Loire völgye Sully-sur-Loire és Chalonnes között
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augusztus 24 - szeptember 3.

249.900,- FT

ETRETAT

DINAN

BAYEUX

CAEN
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1. nap: Budapest – Barcelona - 
Girona – Rosas  
Repülés Barcelonába. Továbbutazás 
busszal GIRONA-ba. A fallal körül-
vett, egykori római település straté-
giai fontosságú volt a Pireneusokat 
Barcelonával összekötő úton. Gya-
logos városnézés: katedrális, Szent 
Félix templom, Arab fürdő, Gironella 
kaputorony stb. Szállás Rosas kör-
nyékén.

2. nap: Collioure – Elne – 
Perpignan – Montpellier  
Utazás Francia-Katalóniába. COL-
LIOURE-ban a tengerparton áll a 
francia királyok római kori alapok-
ra épült palotája. A strand és a 3 
km hosszú, festői tengerparti sé-
tány népszerű a turisták körében. 
ELNE-ben a kolostor kerengője a 
XII. századi későromán építészet 
gyöngyszeme. Irány PERPIGNAN, 
ahol a mallorcai királyok palotáját te-
kintjük meg, és a nyüzsgő életet élő, 
festői óváros is rengeteg látnivalót 
tartogat (Le Castillet-torony, St. Jean 
katedrális, városháza stb.). Szállás 
Montpellier környékén.

3. nap: Montpellier – Aigues Mortes 
– Camargue – Nimes  
Városnézés az orvostudományi egye-
teméről híres MONTPELLIER-ben. 
Séta az óvárosban: Place de la 
Comedie, szökőkút, színház, XIV. La-
jos diadalíve, Jardin des Plantes (az 

ország legrégebbi botanikus kert-
je). A Cathédrale St. Pierre a város 
egyetlen temploma, amely túlélte a 
vallásháborúk pusztításait. AIGUES
MORTES a holt vizek városa, ma már 
a tengertől több km-re fekszik, de a 
XIII. században tengeri kikötőnek lé-
tesült. Hatalmas, szabályos téglalap 
alakú vára mindmáig sértetlen ma-
radt. A nádból, tavakból, lagúnákból 
álló; félvad lovairól, fl amingóiról és 
fekete bikáiról híres CAMARGUE-i 
természetvédelmi területre kalando-
zunk. Délután városnézés Francia-
ország Rómájában, NIMES-ben. Az 
i.e. I. században épített Amfi teátrum 
szinte hasonmása az Arles-i aréná-
nak. Szállás Nimes környékén.

4. nap: Pont du Gard – Avignon – 
Orange  
Rövid megálló a PONT DU GARD-
nál, a Gardon folyó felett átívelő 
római vízvezetéknél. Városnézés 
AVIGNON-ban: a Rocher des Doms 
sziklaszirt tetején épült pápai pa-
lota, St-Bénézet híd, a városháza a 
XIV. században emelt óratoronnyal. 
ORANGE a tartomány kapuja. Római 
kori színháza egyedülálló a világon. 
Szállás Nimes környékén.

5. nap: Arles – Aix-en-Provence – 
Cannes  
A kiváló állapotban megőrzött aré-
nájáról híres - a „legrómaibb” fran-
cia városba, - ARLES-ba látogatunk. 

A legtöbb műemlék az ún. Centre 
Monumental (római építmények és 
középköri templomok körzete), vala-
mint az Alyscamps (ősi temető) kör-
nyékén található. A település hosszú 
éveken keresztül Van Gogh és barát-
ja, Gaugin otthona volt. Látogatás 
Van Gogh házában, melynek kertjét 
egyik festménye alapján rekonstru-
álták. Városnéző séta a valaha önálló 
Provence egykori fővárosában, AIX-
EN-PROVENCE-ban, mely több mint 
kétezer éves múltra tekint vissza. Vá-
rosháza, Igazságügyi Palota, St. Sa-
uveur (Szent Megváltó) Székesegy-
ház, a három sellőt ábrázoló Rotonde 
szökőkút. Szállás Cannes környékén.

6. nap: Grasse – Gourdon – 
St. Paul de Vence  
Utazás GRASSE-ba, a parfümgyártás 
fővárosába. Látogatás a Fragonard 
üzemben (vásárlási  lehetőség). To-
vábbutazás a Farkastorok szurdok 
érintésével, a hegycsúcsra épült, han-
gulatos GOURDON-ba. Következő 
állomásunk Yves Montand kedvenc 
helye, a Cote d’Azur legattraktívabb 
művészvárosa St. PAUL DE VENCE, 

ahol képző- és iparművészeti galériák 
sokaságát találhatjuk. Szállás Cannes 
környékén. 

7. nap: Monaco - Nizza - Budapest
Átutazunk MONACO-ba. Ismerke-
dés a lenyűgöző szépségű és gaz-
dagságú fővárossal, MONACO-val. 
Természetesen az európai kaszinók 
„fővárosába” Monte Carloba is ellá-
togatunk. Majd sorra vesszük NIZZA 
nevezetességeit (Promenade des 
Anglais, kikötő, Operaház stb.). Kora 
délután hazautazás. Érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    PROVENCE

Dátum:     09.08 - 09.14.
Részvételi díj:    199.500,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  45.000,- Ft
Egyágyas felár:    67.200,- Ft
Félpanziós felár:   43.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők:     kb. 110,- EUR 
Idegenforgalmi adó:   6,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriás 
szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Arles, Orange római kori színháza, Pont du Gard,  Avignon óvárosa

 

provence
spanyol- és francia katalónia, francia riviéra

szeptember 8 - 14.

199.500,- FTE
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MONTPELLIER

Utazás a mediterrán ízek és illatok birodalmában, a Földközi-tenger spanyol 
és francia partvidékén.

NIZZA

AIGUES MORTES
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1. nap: Budapest – Barcelona – 
Poblet - Santes Creus - Salou
Repülés Barcelonába. Irány POBLET 
és SANTES CREUS - a két, műkin-
csekben gazdag kolostorváros! Va-
csora, szállás Salouban. 

2. nap: Sant Sadurni –Tarragona 
A katalán pezsgőgyártás hazájába 
látogatunk. SANT SADURNI-ban 
működik a világ legnagyobb és leg-
régebbi múlttal rendelkező családi 
pezsgőgyára, a Codorniu. Filmvetí-
tés, az egykori présház (ma múze-
um) megtekintése, kisvonatos túra 
a műemlékké nyilvánított pincerend-
szerben, és kóstoló. Továbbutazás 
Katalónia érseki székhelyére, TARRA-
GONA-ba. Séta a római kor emlékei 
között az „Archeológiai sétányon”. A 
Balcón del Mediterráneo-ról letekint-
ve az amfi teátrum és a Földközi-ten-
ger panorámája tárul elénk. Vacsora, 
szállás Salouban.   

3. nap: Lleida – La Seu D’ Urgell – 
Andorra  
LLEIDA Katalónia nyugati részének 
legjelentősebb települése, állítólag 
a „legkatalánabb” város. Felső váro-
sát citadellaszerű falak veszik körül, 
katedrálisa 1203 és 1278 között épült. 
LA SEU D’URGELL egyházi központ, 

püspöke a francia államelnökkel 
együtt a VIII. században Nagy Károly 
által alapított Andorra egyik „társ-
hercege”. A katedrális IX. századi  
lombard alapokra épült. Továbbuta-
zás Andorrába, a mini-államba. Va-
csora, szállás.  

4. nap: A Pireneusok világa  
Ízelítőt kapunk a Pireneusok világá-
ból. ANDORRA-t az útleírásokban 
gyakran említik, mint „óriás a törpék 
között”. Államformája egyedülálló a 
világon. Völgyei nehezen megköze-
líthetők, népe olyan nyelven beszél, 
amelyet csak kevesen értenek. Is-
merkedés: főváros, Meritxel - az an-
dorraiak szentélye, Casa Cristo nép-
rajzi múzeum, Pal. Vacsora, szállás 
Andorrában.

5. nap: Ripoll – Besalu - Rosas 
A mini államból a tengerpartra ve-
zető útról is fantasztikus panoráma 
tárul elénk! RIPOLL Szűz Mária-ko-
lostora kivételes épségben vészelte 
át a XV. századi földrengést, amikor 
a település középkori épületei meg-
semmisültek. A hatalmas bencés ko-
lostor-együttest a VI. században ala-
pították, a XII–XIV. században épült 
kerengőjét Katalónia legszebb román 
kori alkotásai közé sorolják. BESALU 

máig megőrizte középkori jellegét, 
sétánk során megismerhetjük han-
gulatos utcáit, tereit. Vacsora, szállás 
Rosasban. 

6. nap: Elne – Collioure – 
Perpignan - Rosas  
ELNE-ben a kolostor kerengője a 
XII. századi későromán építészet 
gyöngyszeme. COLLIOURE-ban a 
tengerparton áll a francia királyok 
római kori alapokra épült palotája. A 
strand és a 3 km hosszú, festői ten-
gerparti sétány népszerű a turisták 
körében. Délután látogatás PER-
PIGNAN-ban, a mallorcai királyok 
palotájában. A mozgalmas óváros 
is látnivalókban gazdag (Le Castil-
let-torony, St. Jean katedrális, város-
háza stb.). Vacsora, szállás Rosasban.

7. nap: Gerona – Tossa de Mar - Rosas
Ismerkedés GERONA-val, ahol a ro-
mánkori templomépítészet impozáns 
alkotásait láthatjuk. Továbbutazás 
TOSSA DE MAR-ba, a Costa Brava 
partvidékének egyik gyöngyszemé-
be. A Villa Vella falakkal körülvett 
területe, középkori hangulatát máig 

őrző óváros. A település virágdíszes 
utcái, valamint ódon házai sétára in-
vitálnak.  Vacsora, szállás Rosasban.

8. nap: Barcelona – Budapest  
Irány Barcelona. A várost a helyiek 
Madrid mindenkori vetélytársának 
tekintik. Félnapos városnézés, majd 
hazautazás. Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    PIRENEUSOK 
    
Dátum:     08.30 - 09.06.
Részvételi díj:    217.600,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:    61.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Idegenforgalmi adó:   kb. 6,- EUR
Belépők:     kb. 100,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; *** / **** 
szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Poblet-kolostor, Pireneusok területe (Mont Perdu)
Barcelona: Gaudi alkotásai 
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pireneusok
a középkori építészet gyöngyszemei

augusztus 30 - szeptember 6.

217.600,- FT

COLLIOURE

Pireneusok - a hegyvonulat két ország határán és egy mini állam teljes 
területén - a középkori építészet gyöngyszemeivel. Ízelítő a Costa Brava 
klasszikusaiból.

ANDORRA

PERPIGNAN
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MADRID ÉS KÖRNYÉKE
HISPÁNIA KINCSEI A NYÁRI SZÜNIDŐ IDEJÉn

JÚLIUS 16 - 21.

179.500,- FTE
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1. nap: Budapest – Madrid
Repülés Budapestről az EU harmadik 
legnépesebb városába. Városnézés 
MADRID-ban: Prado Múzeum, Királyi 
palota (egykori mór erőd, az ország 
legnagyobb barokk palotája), Puerta 
del Sol „Madrid szíve” stb. Vacsora, 
szállás Madridban.

2. nap: Aranjuez – Toledo - Madrid
ARANJUEZ-ben megtekintjük a kirá-
lyi palotát és kertjét, majd irány TO-
LEDO, a vizigótok, majd a spanyolok 
fővárosa és egyben az ország első 
érseki (hercegprímási) székhelye!  A 
csodálatos műemlékek, középkori 
házak és El Greco-kultusza egybe-
olvadt a hely szellemével. Egyes 
útleírások szerint Toledo történelmi 
óvárosában sétálva úgy érzi magát 
az ember, mintha a középkorban a 
világ legszebb városába került volna 
vissza. Vacsora, szállás Madridban.

3. nap: Salamanca
Irány SALAMANCA, a legszebbnek 
tartott hispán település! A régi és 
az új katedrális, az egyetem, a Placa 
Mayor mellett, igazi csemege a Con-
vento San Esteban, a sok-sok palota, 
különösen a Palacio Fonseca és ud-
vara. Vacsora, szállás Salamancában.

4. nap: Ávila – El Escorial
ÁVILA-t, a legmagasabban fekvő 
spanyol várost (1.130 m) keressük 
fel, melynek 88 bástyája kb. 2.500 

méter hosszan ma is áll! A Megvál-
tó-katedrális szentélye a városfal 
legerősebb és a legszebben kiépí-
tett védőbástyája. A városfalakon 
kívül is jelentős műemlékek állnak, 
mint pl. a XII. századi San Vicente 
és San Pedro templomok. Kolosto-
rok, paloták, Ávilai Szent Terézzel 
kapcsolatos emlékek, keskeny kis 
utcák és a helyenként még járható 
városfalak csalogatják a látogató-
kat. EL ESCORIAL-ban az egye-
dülálló építészeti remekmű, a XVI. 
századi gigantikus királyi rezidencia, 
templom, kolostor és sírhely meg-
tekintése szerepel programunkban. 
Vacsora, szállás Villalba környékén.

5. nap: Segovia
SEGOVIA vonzereje az utcára nyíló, 
kerengőhöz hasonló pihenők soka-
sága, a híres római vízvezeték és 
az Alcazar. A dóm és múzeumának 
megtekintése más városban fő cél 
lenne, itt csak lehetőség. A rendkívüli 
építészeti értékek a városfalon kívül 
sem hagyhatók ki. Vacsora, szállás 
Madridban.

6. nap: Madrid – Budapest 
Délelőtt látogatás a PRADO-ban, a 
Madridi Nemzeti Múzeum Képtárá-
ban. Kora este hazautazás. Érkezés 
Budapestre a menetrend függvényé-
ben.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Körutazás a legjelentősebb mór és római építészeti alkotások nyomában, 
Hispániában! Utunk során Ávilai Szent Teréz életének állomásaiba is bepil-
lantást nyerhetünk.

    MADRID ÉS 
    KÖRNYÉKE
Dátum:     07.16 - 07.21.
Részvételi díj:    179.500,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:    38.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Belépők, fülhallgató:   kb. 90,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi 
középkategóriájú szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Ávila óvárosa és a városfalon kívül fekvő templomai; 
Salamanca és Toledo óvárosa; Segovia óvárosa és római vízvezetéke
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1. nap: Budapest – Madrid
Repülés MADRID-ba, érkezés a dél-
utáni órákban.  Rövid buszos ismer-
kedés a spanyol fővárossal. Szállás.

2. nap: Cuenca – Aranjuez – Toledo 
Utazás a festői CUENCA-ba, melyet  
sziklákra épült palotái,  az ún. „füg-
gő házak” tettek világhírűvé. ARAN-
JUEZ-ben a királyi palotát és a ker-
teket tekintjük meg. Vacsora, szállás 
Toledoban, "El Greco városában".

3. nap: Toledo – Guadalupe – Plasencia  
TOLEDO, a vizigótok, majd a spa-
nyolok fővárosa és első érseki (her-
cegprímási) székhelye volt. Itt ma is 
középkori módszerrel készítik az arab 
eredetű, híres toledói marcipánt. 
Egyes útleírások szerint Toledo óvá-
rosában sétálva időutazást teszünk 
a világ legszebb középkori városá-
ban. Továbbutazás GUADALUPE-be, 
melynek kolostora fontos zarándok-
hely. Vacsora, szállás Plasenciában.

4. nap: Mérida – Caceres - Plasencia
MÉRIDA a római emlékekben leg-
gazdagabb spanyol város, az ezüstút 
fontos állomása volt. Római színháza 
a világörökség részét képezi. Irány 
a mesebeli „tornyok városa”, CÁCE-
RES, ahol az óváros falai között, a 
XV–XVI. század hangulatát idézik a 
paloták és templomok. Vacsora, szál-
lás Plasenciában.

5. nap:  Plasencia – Salamanca  
PLASENCIA hűen megőrizte közép-
kori városképét. A XIII. századi ala-
pokon nyugvó, gazdagon díszített 
katedrálison kívül, gót, román és re-
neszánsz műemlékeket is láthatunk. 
SALAMANCA egyike a legszebb spa-
nyol településeknek! A híres egyete-
mi város a platereszk stílus kiemel-
kedő alkotásait őrzi. Vacsora, szállás 
Salamanca környékén.

6. nap: Zamora – Ávila – Segovia
ZAMORA-ban kb. 40.000 lakosra 18 

román stílusú templom jut (!) és Due-
ro középkori hídja is említésre méltó. 
ÁVILA a legmagasabban fekvő spa-
nyol város (1.130 m). Hihetetlen, de 
88 bástyája kb. 2,5 km hosszan ma is 
áll! A Megváltó-katedrális szentélye a 
városfal legerősebb és a legszebben 
kiépített védőbástyája. Kolostorok, 
paloták, Ávilai Szent Terézhez kap-
csolódó emlékek, a szűkös kis utcák, 
és a helyenként még járható városfa-
lak csalogatják a látogatókat. Vacso-
ra, szállás Segoviában.

7. nap: Coca-vára – Segovia - 
Budapest 
Felkeressük COCA-t, Theodosius
bizánci császár szülőhelyét, aki 
egyesítette a kettészakadt Római 
Birodalmat. A település legimpo-
zánsabb épülete a gótikus Fon-
seca-vár, mely kitűnő állapotban 
maradt fenn az utókor számára. SE-
GOVIA igazi különlegessége az utcá-
ra nyíló, kerengőhöz hasonló pihenők 
sokasága, a híres római vízvezeték 
és az Alcazar. Transzfer a madridi 
repülőtérre és hazautazás. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban, a 
menetrend függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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SPANYOLORSZÁG SZÍVÉBEN
HISPÁNIA KINCSEI

OKTÓBER 21 - 27.

238.400,- FT

Körutazás a legjelentősebb római 
építészeti alkotások nyomában, 
Hispániában, a templomok és ka-
tedrálisok földjén! Utunk során 
Ávilai Szent Teréz életének állomá-
saiba is bepillantást nyerhetünk.

    SPANYOLORSZÁG 
    SZÍVÉBEN
Dátum:     10.21 - 10.27.
Részvételi díj:    238.400,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:    57.600,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Belépők, fülhallgató:   kb. 95,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi 
középkategóriájú szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Ávila óvárosa és a városfalon kívül fekvő templomai; 
Cáceres, Salamanca és Toledo óvárosa; 
Segovia óvárosa és római vízvezetéke
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SANTIAGO DE COMPOSTELA
LOURDES - PIRENEUSOK - ÉSZAK-SPANYOLORSZÁG

MÁJUS 1 - 8.

239.900,- FTE
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1. nap: Budapest – Barcelona – 
Carcassone – Lourdes 
Repülés Barcelonába, továbbutazás 
CARCASSONE erődvárosba, itt áll 
Európa legnagyobb középkori vára. 
LOURDES-ban Szent Bernadette éle-
tének helyszíneit, a Mária-jelenések 
kegyhelyeit nézzük meg. Részvételi 
lehetőség az esti fáklyás körmene-
ten. Vacsora, szállás Lourdes-ban.

2. nap: San Sebastian – Bilbao – 
Suances  
Spanyolországba visszatérve SAN 
SEBASTIAN-ba, az egykori nyári 
fővárosba látogatunk. BILBAO-ban 
megnézzük a függőhidat (Puente 
Vizcaya), valamint a Guggenheim 
Múzeumot. Vacsora, szállás Suances 
környékén.

3. nap: Altamira – Santillana – 
Oviedo – León 
ALTAMIRA híres Barlang Múzeumát 
az őskor Sixtus kápolnájának tart-
ják.  A páratlan művészi alkotás több 
mint 15 ezer éves, a dél-európai, ún. 
magdaléni kultúrák kivételes emléke. 
Következő állomásunk SANTILLANA,  
a XV–XVII. századi nemesi paloták, 
festői utcák és terek kisvárosa. OVI-
EDO-ban megtekintjük a korai asz-
túriai építészet legnagyobb értékeit. 
San Julian de los Prados a legjobb 
állapotban fennmaradt IX. századi 
falfestéssel, a katedrálisban található 
ókeresztény kápolna X. századi kin-
csekkel, majd az óvárost fedezzük fel.  
Vacsora, szállás Leónban.

4. nap: León – Astorga – Ponferrada  
Ismerkedés LEÓN-nal, a királyi vá-
rossal: Plaza Mayor, városfalak, góti-
kus katedrális, a román San Isidoro, 
a világ egyik legjelentősebb román 
mennyezetfreskója, királysírok, üveg-
ablakok, a San Marco 100 méter 
hosszú barokk homlokzata. Tényleg 
királyi város! Továbbutazás ASTOR-
GA-ba, melynek nevezetessége Gau-
di palotája és a katedrális. Vacsora, 
szállás Ponferradaban.

5. nap: Ponferrada – Lugo – 
Santiago de Compostela  
PONFERRADA a templomos lovagok 
egykori székhelye, akiknek a XII. szá-
zadban alapított erődítménye még 
romjaiban is impozáns. Rövid pihenő 
LUGO-ban, a rómaiak által épített 
városfal megtekintése. Irány Santia-
go de Compostela! Vacsora, szállás.

6. nap: Santiago de Compostela
Az egész napot Jakab apostol váro-
sában töltjük. Legyünk zarándokok 
vagy csak esztéták, netán a városké-
pek vagy a hangulatok kedvelői, itt 
megtaláljuk, amit kerestünk! Vacsora, 
szállás Santiagoban.

7. nap: Ourense – Valladolid  
Ismerkedés OURENSE főbb látniva-
lóival: a gyönyörű, XII–XIII. századi
katedrális, óváros, festői terek. Majd 
VALLADOLID nevezetességei követ-
keznek: Plaza Mayor, a San Gregorio 
és a San Pablo homlokzata esti kivi-
lágításban is szép. Vacsora, szállás 
Valladolidban.

8. nap: Burgos – Madrid - Budapest
Irány a gótikus építészet fellegvára, 
BURGOS, mely tartományi és érseki  
székhely is egyben. A Szűz Mária-ka-
tedrális egyike egész Spanyolország 
legelső, legszebb, legegységesebb 
székesegyházainak. Transzfer a mad-
ridi repülőtérre, hazautazás. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban, a 
menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Felkeressük Baszkföld legszebb városait, és az európai zarándoklatok két 
jelentős állomását. Utazunk a Pireneusok impozáns csúcsai között és láthat-
juk az Atlanti-óceán által formázott, festői észak-spanyol partokat!  

    SANTIAGO 
    DE COMPOSTELA
Dátum:     05.01 - 05.08.
Részvételi díj:    239.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:    65.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Belépők, előzetes bejelentések díja, fülhallgató: kb. 110,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal, *** szállodák, 
félpanzió, idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Franciaország: A Szent Jakab zarándokút Franciaországra eső része, 
Carcassone fallal körülvett óvárosa
Spanyolország: A Szent Jakab zarándokút, Bilbao függőhídja, 
Altamirai barlang, Oviedo – emlékművek, 
Santiago de Compostela – óváros, Burgos – katedrális 
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Spanyolországi nagy körutazás 
andalúzia - kasztília 

MÁJUS 22 - 29., szept. 24 - okt. 1.

238.400,- FT

1. nap: Budapest – Barcelona – 
Valencia – Alicante környéke 
Repülés Barcelonába, majd utazás 
autóbusszal VALENCIÁ-ba, Spanyol-
ország harmadik legfontosabb vá-
rosába. Egykor római kolónia volt, 
később a mórokhoz is tartozott. 
Gazdag történelmi kincsei és az ult-
ramodern, avantgarde épületei har-
monikus összképet alkotnak, sokak 
szerint Valencia az „Új Barcelona”. 
Városnézés: városháza a Várostörté-
neti Múzeummal, egyetem, Igazság-
ügyi Palota, Elesettek emlékműve, La 
Seo katedrális stb. Vacsora, szállás 
Alicante környékén.

2. nap: Granada – Torremolinos 
Irány a Sierra Nevada által körül-
ölelt GRANADA, a fl amenco szü-
lőhazája! A híres spanyol mondás 
szerint: „Aki nem látta Granadát, az 
nem látott semmit”. Programunkból 
nem maradhat ki az Alhambra, a mór 
uralkodók rezidenciája, Európa leg-
híresebb arab építészeti alkotása. 
Vacsora, szállás a Costa del Sol-on, 
Torremolinos környékén.

3. nap: Ronda – Mijas - Torremolinos
Utazás RONDÁ-ba, a lélegzetelállító 
fekvésű városkába, melyet a krónikák 
sziklafészekként is említenek. A Tajo 
de Ronda 160 m mély szakadéka sze-
li ketté a klimatikus gyógyközpontot. 
Továbbutazás MIJAS-ba. A hegyek-
ben fekvő tradicionális andalúz vá-
roska fehér épületei, romantikus ut-
cácskái elbűvölőek. Vacsora, szállás 
Torremolinos környékén.

4. nap: Pihenés a tengerparton
Egész napos fakultatív kirándulás 
brit felségterületre, GIBRALTÁR-ba. 
Városnézés és kisbuszos túra a „the 
Rock” sziklán, majd szabadidő a vá-
rosban. A mintegy 400 méter magas 
gibraltári szikla festői látványt nyújt. 
Vacsora, szállás Torremolinos környé-
kén.

5. nap: Sevilla – Cordoba 
SEVILLA Andalúzia székhelye, han-
gulatos kisváros, lenyűgöző műem-
lékekkel. Városnézés: katedrális (a 
világ harmadik legnagyobb katolikus 
dómja), Alcazar (királyok palotá-
ja), Mária Lujza park (az 1929-30-as 
Ibér-Amerikai Világkiállítás hely-
színe), Spanyolország tere a spa-
nyol városokat szimbolizáló csem-
peképeivel stb. Irány CORDOBA!    
Az egykori Spanyol Kalifátus köz-
pontjában áll a La Mezquita, az egy-
kori mecset, napjainkban katedrális. 
Vacsora, szállás Cordoba környékén.

6. nap: Toledo – Madrid 
Felkeressük a vizigótok egykori fő-
városát, TOLEDO-t, az ország első 
érseki székhelyét. Csodálatos mű-
emlékek, középkori házak és El Gre-
co-kultusza. Egyes útleírások szerint 
Toledo óvárosában sétálva középkori 
időutazáson érezhetjük magunkat a 
korszak legszebb városában.  Utazás 
Madridba. Vacsora, szállás.

7. nap: El Escorial – Segovia  
A XVI. században épült EL ESCORIAL 
monumentális építészeti remekmű, 
királyi rezidencia, templom, kolos-
tor és sírhely egyidejűleg. SEGOVIA 
Észak-Spanyolország egyik legpom-
pásabb települése, ahol szinte min-
den korból jelentős művészeti emlé-
kek maradtak fenn. A legismertebb a 
rómaiak idejében épített híres vízve-
zeték. Vacsora, szállás Madridban.

8. nap: Madrid – Budapest  
Egész napos városnézés MADRID-
ban, az Európai Unió harmadik legné-
pesebb városában: Prado Múzeum, 
királyi palota, Puerta del Sol „Madrid 
szíve” stb. Délután hazautazás. Érke-
zés Budapestre a menetrend függvé-
nyében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Spanyolország a legtartalmasabb összeállításban! Programunk során né-
hány órát brit földön töltünk, miközben még akár az afrikai partokat is lát-
hatjuk a horizonton!

GRANADA

    SPANYOLORSZÁGI 
    NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:     05.22 - 05.29.
    09.24 - 10.01.
Részvételi díj:    238.400,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:    65.200,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők:     kb. 120,- EUR 

Fakultatív kirándulás (minimum 20 fő részvétele esetén):
Ggibraltári városnézés:  kb. 60,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi 
középkategóriás szállodák; félpanzió; idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Cordoba, El Escorial és Toledo  óvárosa; Sevilla: katedrális;  
Granada: Alhambra; Segovia óvárosa és az ókori vízvezeték
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1. nap: Budapest – Marrakesh
Utazás átszállással Marrakesh-be. 
Vacsora, szállás.

2. nap: Marrakesh
MARRAKESH - a királyváros, egy ha-
talmas oázis, pálmaligetek és zöldel-
lő kertek között vöröses épületekkel 
és narancsfákkal szegélyezett utcák-
kal. Városnézés: Ménara kert, Báhia 
palota, Kitubija-mecset, a Szadida 
sírok, a híres bazár (a „Souk”, a ke-
reskedők és kézművesek birodalma), 
Djemaa el Fna (hatalmas tér, a város 
középpontja, árusokkal és mutatvá-
nyosokkal) stb. Ebéd. Este fakultatív 
fergeteges berber-arab folklór est 
marcona harcosokkal, táncosokkal, 
tradicionális fogásokból álló vacsorá-
val egy vadregényes sivatagi várban. 
Szállás Marrakesh-ben. 

3. nap: Casablanca 
Utazás CASABLANCA-ba.  Marokkó 
legnagyobb városa, az ország gazda-
sági életének központja, de Kertész 
Mihály fi lmje tette világhírűvé! Az 
impozáns II. Hasszán mecset mellett, 

a modern városrész látnivalói az 
Arab Liga Park, vagy az V. Moham-
med tér. A tengerpart mentén futó 
Corniche Bulvár az éttermek és szó-
rakozás birodalma. Vacsora, szállás 
Casablancában.

4. nap: Rabat – Meknes – Fez
Utazás RABAT-ba, a Marokkói Ki-
rályság elegáns fővárosába. Ismer-
kedés a főbb látnivalókkal: Követek 
Kapuja, királyi negyed, Oudayas-i 
Kasbah, Hasszán torony, V. Moha-
med mauzóleum, Mechouar. Tovább-
utazás a királyvárosok következő 
helyszínére MEKNES-be, a „marok-
kói Versailles”-ba. Városnézés: Báb-
Manszúr, Muláj Iszmáil mauzóleuma 
stb. Vacsora, szállás Fezben.

5. nap: Fez
Egész napos (többnyire gyalogos) 
városnézés a legrégebbi „királyi fő-
városban” FEZ-ben, Marokkó vallási 
és kulturális központjában, melynek 
kb. háromezer kanyargós, keskeny 
utcája megőrizte VIII. századi han-
gulatát. Megcsodáljuk a kék-zöld 
Bab Bou Jeloud Kaput, a Nejjarine 
teret szép kútjával, II. Moulay Idriss 
emlékhelyét és a híres Kairaouine 
Egyetemet. Egyik Medreszében a 
marokkói belsőépítészet művészeté-
ből is ízelítőt kapunk. Ebéd a szállo-
dában. Felfedezzük a zsidónegyedet, 
a mellah szép balkonjait, a királyi pa-
lota csodás kapuját, Fez-el-Jded és 
Ville Nouvelle utcáit. Este fakultativ 
zenés arab vacsora. Szállás Fezben.

6. nap: Volubilis – Tanger – Algeciras
A római kori VOLUBILIS romvárosba 
látogatunk, mely a Római Biroda-
lom idején a környék legnagyobb 
városa volt. MOULAY IDRISS zarán-

dokhely, az iszlám szent városa. Itt 
található I. Idris mauzóleuma, akit a 
város és az első feudális muzulmán 
állam megalapítójaként tisztelnek. 
Rövid fotószünet (belépés kizárólag 
muszlimoknak!) Továbbutazás az 
évezredes történelmi múltú kikötő-
városba, Tangerbe. Kompátkelés a 
Gibraltári-szoroson Tarifába, majd 
utazás Algeciras-ba. Vacsora, szállás.

7. nap: Sevilla 
Délelőtt irány Andalúzia székhelye, a 
festői SEVILLA! Városnézés: kated-
rális (a világ harmadik legnagyobb 
katolikus dómja), Alcazar (a királyok 
palotája), Mária Lujza park (az 1929-
1930-as Ibér-Amerikai Világkiállítás 
helyszíne), Spanyolország tere a spa-
nyol városokat megörökítő csempe-
képeivel stb. Vacsora, szállás.

8. nap: Cordoba – Granada
CORDOBA mind a mai napig meg-
őrizte mór jellegét. Városnézés
az egykori Spanyol Kalifátus köz

pontjában. A „Nagymecset” (la 
Mezquita) a nyugati világ második 
legnagyobb mecsete. A 19 hajós ka-
tedrálissá alakított mezquita Andalú-
zia egyik legjelentősebb látnivalója, 
a mór építőművészet egyik legna-
gyobb alkotása. Délután továbbu-
tazás Granadába. Vacsora, szállás.

9. nap: Granada – Budapest
„Aki nem látta Granadát, az 
nem látott semmit”. Irány tehát GRA-
NADA! A Sierra Nevada ölelte város 
csodálatos műemlékek otthona és a 
fl amenco szülőhazája. Az Alhambra, 
a mór uralkodók rezidenciája a leg-
csodálatosabb arab építészeti alko-
tás az európai kontinensen. Séta a 
híres Generalife kertben. Végezetül 
transzfer a malagai repülőtérre, ha-
zautazás. Érkezés Budapestre a me-
netrend függvényében. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

marokkó - SPANYOLORSZÁG 
mór emlékek afrikában és andalúziában

szeptember 29 - október 7.

299.800,- FT

Mór emlékek nyomában - két föld-
rész két országában! Meknes a 
"marokkói Versailles" és Cordoba 
az egykori kalifátus központja. Nem 
tévedés, a kutúra és a művészet 
nem ismer határokat!

CASABLANCA

    MAROKKÓ - 
    SPANYOLORSZÁG
Dátum:     09.29 - 10.07.
Részvételi díj:   299.800,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  89.000,- Ft
Egyágyas felár:    77.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Spanyol belépők:    kb. 90,- EUR
Marokkói fakultatív programok:  kb. 90,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és komppal, *** / 
**** szállodák, félpanzió, marokkói belépők (kivéve II. Hasszán mecset kb. 
12,- EUR), idegenvezetés, BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Spanyolország: Sevilla: katedrális; Cordoba: óváros; Granada: Alhambra
Marokkó: Fez, Marrakesh és Meknes óvárosa; Volubilis régészeti lelőhelyei
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1. nap: Budapest – Lisszabon
Repülés Lisszabonba. Szállás Lissza-
bon környékén.

2. nap: Coimbra – Figueira da Foz
Utazás a hangulatos COIMBRA-ba, 
mely Európa legrégibb egyetemének 
otthona. Szállás Figueira da Fozban.

3. nap: Guimaraes – 
Bom Jesus do Monte – Braga
Irány GUIMARAES, Portugália első 
fővárosa! Itt kiáltották ki Portugália 
függetlenségét. Látogatás a korhű-
en helyreállított XV. századi Hercegi 
Palotában. Utazás BOM JESUS DO 
MONTE-ba, a híres zarándokhely-
re. A domboldalon álló szentélyhez 
díszes szökőkutak, barokk szobrok 
között haladó lépcsősor vezet. Majd 
ismerkedés a „portugál Rómának” 
tartott BRAGA-val. Legimpozánsabb 
temploma a román, a gót, a barokk 
és a manuel stílus jegyeit ötvöző Sé 
(katedrális). Séta az óvárosban. Szál-
lás Figuera de Fozban.

4. nap: Porto
Egész napos kirándulás a Douro 
folyó torkolatánál, az Atlanti-óce-
án partján fekvő PORTO-ba, a híres 
portói bor otthonába. A város jelké-
pe a Dom Luis híd, mely összeköti 
a szemközti Vila Nova de Gaiaval. 
A XII. században épült a román stí-
lusú Sé (erőd-templom), ahonnan 
pompás kilátás nyílik a városra. A Pa-
lacio da Bolsa neoklasszikus épülete 
mellett áll a gazdag barokk díszíté-
sű Szent Ferenc templom. A Ribeira 
városrészt középkori szűk utcácskái 
és kellemes éttermei teszik hangula-
tossá. Az egykor borszállításra hasz-
nált hajók egyikével (vagy másával) 
hajókázás a folyón, majd kóstoló a 
híres portói borból. Szállás Figuera 
da Fozban.

5. nap: Tomar – Fátima
Utazás TOMAR-ba, ahol a Krisztus-
rend XII–XVII. században épült 
vár-erődítményét keressük fel. Irány
Európa egyik leglátogatottabb za-
rándokhelye, FÁTIMA, ahol 1917-ben 
három pásztorgyerek volt a Szűza-
nya jelenéseinek tanúja. Szállás Fi-
gueira da Fozban.

6. nap: Batalha – Alcobaca – 
Nazaré – Óbidos - Lisszabon
Négy csodálatos várossal ismerke-
dünk meg. BATALHA-ban található a 
győztes csata emlékére épített temp-
lom. ALCOBACA-ban áll Portugália 
legnagyobb temploma, a középkori 
ciszterci apátság legjobb állapotban 
megőrzött épülete. NAZARÉ panorá-
mája, a vadregényes sziklák tövében 
elnyúló homokfövenyes tengerpart-

ja, hangulatos éttermei vonzzák a 
turistákat. A megkapóan szép ÓBI-
DOS-t középkori falak veszik körül. 
Fehér házait színpompás muskátlik, 
bougainvilleák és leanderek díszítik. 
A vár napjainkban luxusszállodának 
ad otthont. Keskeny, népművészeti 
boltokkal és művészeti galériákkal 
teli utca vezet a Santa Maria temp-
lomhoz. Szállás Lisszabon környékén. 

7. nap: Cabo da Roca – Sintra – 
Cascais – Estoril
CABO DA ROCA az európai száraz-
föld legnyugatibb pontja, ahol ok-
levelet is kaphatunk a látogatásról. 
SINTRA a portugál királyok nyári 
rezidenciája. Az óváros központját a 
királyi palota uralja. Az Atlanti-óceán 
partján, tarajos hullámok által ostro-
molt strandok, szörfparadicsomok 
mellett vezet utunk. Boca de Infer-
no barlangokkal és hasadékokkal 
tűzdelt sziklás tengerparti rész. A 
CASCAIS festői öble körül húzódó 
óváros sétálóutcáin egymást érik a 
hangulatos vendéglátóipari egysé-
gek. ESTORIL halászfaluból nőtte 
ki magát elegáns üdülőhellyé. Itt 
épült fel Európa legnagyobb kaszi-
nója. Szállás Lisszabon környékén.

8. nap: Lisszabon – Budapest 
Városnézés LISSZABON-ban. Belem 
városrész egyik meghatározó látni-
valója a Felfedezések Emlékműve. 
Az építmény előtt egy márvány vi-
lágtérkép található, melyen a legna-
gyobb felfedezések dátumai állnak.  
A Belém Torony a Tejo folyó hajófor-
galmát ellenőrizte, de volt börtön és 
raktár is. A Szent Jeromos Templom 
és Kolostor a mánuel stílus mester-
művei. Itt találjuk Vasco da Gama és 
Camoes szarkofágjait is. A Comercio 
és a Rossio az igazi központ, szökő-
kutakkal, a Nemzeti Színházzal és az 
Operaházzal. Este hazautazás. Érke-
zés Budapestre az éjféli órákban, a 
menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

               PORTUGÁLIA

Dátum:          05.17 - 05.24.        
Részvételi díj:         228.700,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  59.000,- Ft
Egyágyas felár:        58.700,- Ft
Félpanziós felár (7):                36.600,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők és hajójegy: kb. 110,- EUR, 65 éves kor felett kb. 90,- EUR
Idegenforgalmi adó:    kb. 3,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Guimaraes történelmi épületei; Tomar: a Krisztus rend kolostora; 
Porto óvárosa; Alcobaca: Santa Maria templom; 
Batalha: a Győzelem temploma; Sintra kulturális látképe; 
Lisszabon: Jeromos Templom és Kolostor, Belém Torony.
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portugália
világörökség csokor!

május 17 - 24.

228.700,- FT

PORTO

Portugália sokkal többet nyújt, 
mint Európa egyik leglátogatot-
tabb zarándokhelye és az európai 
kontinens legnyugatibb pontja! 

CABO DA ROCA

ESTORIL
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1. nap: Budapest – Lisszabon - 
Coimbra – Figueira da Foz
Repülés Lisszabonba. Továbbutazás 
a hangulatos COIMBRA-ba, mely Eu-
rópa legrégibb egyetemének ottho-
na. Szállás Figueira da Fozban.

2. nap: Guimaraes – 
Bom Jesus do Monte – Braga
Irány GUIMARAES, Portugália első 
fővárosa! Itt kiáltották ki Portugália 
függetlenségét. Látogatás a korhű-
en helyreállított XV. századi Hercegi 
Palotában. Utazás BOM JESUS DO 
MONTE-ba, a híres zarándokhely-
re. A domboldalon álló szentélyhez 
díszes szökőkutak, barokk szobrok 
között haladó lépcsősor vezet. Majd 
ismerkedés a „portugál Rómának” 
tartott BRAGA-val. Legimpozánsabb 
temploma a román, a gót, a barokk 
és a manuel stílus jegyeit ötvöző Sé 
(katedrális). Séta az óvárosban. Szál-
lás Figuera de Fozban.

3. nap: Porto
Egész napos kirándulás a Douro 
folyó torkolatánál, az Atlanti-óce-
án partján fekvő PORTO-ba, a híres 
portói bor otthonába. A város jelké-
pe a Dom Luis híd, mely összeköti 
a szemközti Vila Nova de Gaiaval. 
A XII. században épült a román stí-
lusú Sé (erőd-templom), ahonnan 
pompás kilátás nyílik a városra. A Pa-
lacio da Bolsa neoklasszikus épülete 
mellett áll a gazdag barokk díszíté-
sű Szent Ferenc templom. A Ribeira 
városrészt középkori szűk utcácskái 
és kellemes éttermei teszik hangula-
tossá. Az egykor borszállításra hasz-
nált hajók egyikével (vagy másával) 
hajókázás a folyón, majd kóstoló a 
híres portói borból. Szállás Figuera 
da Fozban.

4. nap: Tomar – Fátima
Utazás TOMAR-ba, ahol a Krisztus-
rend XII–XVII. században épült 
vár-erődítményét keressük fel. Irány
Európa egyik leglátogatottabb za-
rándokhelye, FÁTIMA, ahol 1917-ben 
három pásztorgyerek volt a Szűza-
nya jelenéseinek tanúja. Szállás Fi-
gueira da Fozban.

5. nap: Batalha – Alcobaca – 
Nazaré – Óbidos - Lisszabon
Négy csodálatos városba látoga-
tunk.  BATALHA éke a győztes csata 
emlékére épített templom. ALCOBA-
CA-ban áll Portugália legnagyobb 
temploma, a középkori ciszterci 
apátság legjobb állapotban megőr-
zött épülete. NAZARÉ panorámája, 
a vadregényes sziklák tövében el-
nyúló homokfövenyes tengerpartja,

hangulatos éttermei vonzzák a tu-
ristákat. A megkapóan szép ÓBI-
DOS-t középkori falak veszik körül. 
Fehér házait színpompás muskátlik, 
bougainvilleák és leanderek díszítik. 
A vár napjainkban luxusszállodának 
ad otthont. Keskeny, népművészeti 
boltokkal és művészeti galériákkal 
teli utca vezet a Santa Maria temp-
lomhoz. Szállás Lisszabon környékén. 

6. nap: Cabo da Roca – Sintra – 
Cascais – Estoril
CABO DA ROCA az európai száraz-
föld legnyugatibb pontja, ahol ok-
levelet is kaphatunk a látogatásról. 
SINTRA a portugál királyok nyári 
rezidenciája. Az óváros központját a 
királyi palota uralja. Az Atlanti-óceán 
partján, tarajos hullámok által ostro-
molt strandok, szörfparadicsomok 
mellett vezet utunk. Boca de Infer-
no barlangokkal és hasadékokkal 
tűzdelt sziklás tengerparti rész. A 
CASCAIS festői öble körül húzódó 
óváros sétálóutcáin egymást érik a 
hangulatos vendéglátóipari egysé-
gek. ESTORIL halászfaluból nőtte

ki magát elegáns üdülőhellyé. Itt 
épült fel Európa legnagyobb kaszi-
nója. Szállás Lisszabon környékén.

7. nap: Lisszabon – Budapest 
Városnézés LISSZABON-ban. Be-
lem városrész egyik meghatározó 
látnivalója a Felfedezések Emlék-
műve. Az építmény előtt egy már-
vány világtérkép örökítette meg a 
legnagyobb felfedezések dátumait.  
A Belém Torony a Tejo folyó hajó-
forgalmát ellenőrizte, de börtön 
és raktár is volt. A Szent Jeromos 
Templom és Kolostor a mánuel stí-
lus mesterművei. Itt találjuk Vasco 
da Gama és Camoes szarkofágjait 
is. A Comercio és a Rossio az igazi 
központ, szökőkutakkal, a Nemzeti
Színházzal és az Operaházzal. Este 
még élvezhetjük a kivilágított fő-
város szépségeit. Hazautazás az éj-
féli órákban, érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében.

8. nap: Budapest
Érkezés Budapestre, a menetrend 
függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

portugália
világörökség csokor

július 2 - 9., szeptember 10 - 17.

219.900,- FT/FŐ ÁRTÓLE
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               PORTUGÁLIA

Dátum:         07.02 - 07.09.  09.10 - 09.17.  
Részvételi díj:        219.900,- Ft 229.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  59.000,- Ft
Egyágyas felár:        49.500,- Ft
Félpanziós felár (7):                36.600,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők és hajójegy: kb. 110,- EUR, 65 éves kor felett kb. 90,- EUR
Idegenforgalmi adó:    kb. 3,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Guimaraes történelmi épületei; Tomar: a Krisztus rend kolostora; 
Porto óvárosa; Alcobaca: Santa Maria templom; 
Batalha: a Győzelem temploma; Sintra kulturális látképe; 
Lisszabon: Jeromos Templom és Kolostor, Belém Torony.



LISSZABON

Portugália sokkal többet nyújt, 
mint Európa egyik leglátogatot-
tabb zarándokhelye és az európai 
kontinens legnyugatibb pontja! 
Kombinálja az "örök tavasz" szige-
tével, Madeirával!

PORTO
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madeira 
az atlanti-óceán virágoskertje

július 9 - 16., szeptember 17 - 24.

239.800,- FT/FŐ ÁRTÓL

1. nap: Budapest – Lisszabon 
Repülés lisszaboni átszállással, 
Madeirára. Érkezés a déli órákban.  
Transzfer a Funchal környéki szállo-
dába. Szabad program. Szállás.

2. nap: Kelet-Madeira
Egész napos kirándulás a sziget kele-
ti részén, ebéddel. CAMACHA fonott 
kosarairól híres, Pico de Arieiro a szi-
get harmadik legmagasabb pontja. 
RIBEIRO FRIO környéke a környező 
babérerdőkről és pisztrángosokról is-
mert. SANTANA zsúpfedeles házacs-
káit napjainkban főleg idős emberek 
lakják, sok épület műemlékvédelem 
alatt áll. A Portela hágó klímaválasz-
tó a sziget északi és déli része között. 
MACHICO volt az első település, ott 
még mindig sokan élnek halászatból. 
Szállás Funchal környékén. 

3. nap: Funchal
Többnyire gyalogos séta keretében 
ismerkedés FUNCHAL látnivalóival. 
Érintjük a régi kikötőt és a marinát, 
a yachtkikötőt, a Szt. Katalin parkot 
és a Városi parkot, ahol a városháza 
is áll. Látjuk Szt. Lőrinc szobrát és az 
erődöt, a Mánuel király által építtetett 
Sé (katedrális) épületét. Felkeressük 
a híres piacot. Ismerkedés a világhí-
rű Madeira-kézimunka remekeivel. A 
botanikus kert a buja szubtrópusi és 
trópusi növények gyüjteménye. Fa-
kultatív program keretében látogatás 
az orchidea kertben. Borkóstoló és 
vásárlási lehetőség. Szállás Funchal 
környékén. 

4. nap: Nossa Senhora do Monte – 
Eira Do Serrado
Szabad program vagy fakultatív ki-
rándulás. Kabinos felvonóval jutunk 
fel a Funchallal szinte egybeépült 
MONTE-ba, ahol a Miasszonyunk 
Templomban megtekintjük az utolsó 
magyar király, IV. Károly sírját. Séta a 
varázslatos, trópusi Jardins do Monte 
Palace kertben. Aki kedvet érez, (fa-
kultatív) a fővárosba a tradícionális, 
ún. nyári szánnal, a toboggannal 
juthat vissza! Ezt követően EIRA DO 
SERRADO-ban, az Apácák Völgyé-

nek panorámájában gyönyörködhe-
tünk. Esti fakultatív program: vacso-
rával egybekötött folklórest. Szállás 
Funchal környékén.

5. nap: Porto Santo, Santa Maria,  
Delfi nles, Levada túrák, Jeep-safari
Szabad program vagy fakultatív 
kirándulások közül választhatunk. 
- Egész napos kirándulás hajóval, 
busszal és ebéddel a szomszédos 
PORTO SANTO szigetére, melynek fő 
attrakciója a 8 km hosszú homokos 
strand, ahol kellemes fürdőzésre és 
vízisportokra is van lehetőség.
- Hajózhatunk Kolumbusz Kristóf hí-
res hajójának, a Santa Mariának má-
sával az óceánon. 
- Delfi nlesre is mehetünk egy kényel-
mes katamaránnal. 
- Ha a sziget izgalmas belsejét sze-
retnénk felfedezni, gyalogtúrára 
indulhatunk az egyik „Levada”, 
mentén. A „Levada” Madeira egyik 
leghíresebb látnivalója, a nyitott víz-
vezeték-rendszer, amely a felhőkből 
kicsapódó esővizet vezeti el a ten-
gerpartra, több száz kilométernyi 
hálózatot alkotva. 
Szállás Funchal környékén.

6. nap: Nyugat-Madeira
Egész napos kirándulás, ebéddel.  
CAMARA DE LOBOS kikötőjében lát-
hatjuk a hagyományos, színesre má-
zolt, nyitott halászbárkákat, amelyek 
még Winston Churchillt is festésre 
ihlették. Innen fantasztikus kilátás 
nyílik Cabo Girao sziklájára. Kellemes 
sétát tehetünk a hangulatos RIBE-
IRA BRAVA településre. Vadregé-
nyes panorámaúton jutunk a sziget 
északnyugati szegletébe, PORTO 
MONIZ-ba, ahol fakultatív lehető-
ségként fürödhetünk az óceánvízzel 
feltöltött természetes medencékben. 
Hazafelé érintjük PAUL DA SERRA 
gyakran felhőködbe burkolódzó
kopár fennsíkját. Szállás Funchal kör-
nyékén. 

7. nap: Ponta Du Garajau – Santa Cruz
Délelőtt szabad program. Délután a 
PONTA DO GARAJAU fokhoz látoga-
tunk. Rövid szabadidő a tengerparti 
SANTA CRUZ belvárosában. Haza-
utazás lisszaboni átszállással. Éjszaka 
a repülőn.

8. nap: Budapest
Érkezés Budapestre kora reggel, a 
menetrend függvényében. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

                   MADEIRA

Dátum:       07.09 - 07.16. 09.17 - 09.24.
Részvételi díj:       249.800,- Ft 239.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:                       79.000,- Ft
Egyágyas felár:               55.500,- Ft
Tengerre néző kétágyas szoba felára:    10.400,- Ft/fő
Félpanziós felár (4 étkezés):          36.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Fakultatív programok (tájékoztató jellegű árak): 
Egész napos hajókirándulás Porto Santo-ra:  95,- EUR
Santa Maria - Kolumbusz hajója (transzferrel):    50,- EUR
Delfi nles katamaránnal (transzferrel):                   50,- EUR
Félnapos Levada túra:                                             30,- EUR
Terepjárós szafari félnapos:                                    40,- EUR 
Folklór est vacsorával és itallal:                         40,- EUR
Nossa Senhora do Monte + felvonó:       52 + 10,- EUR
Toboggan nyári szánkózás a 4. napon:       15,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú,
medencés szálloda Funchal környékén; reggeli és két alkalommal ebéd; 
idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.



      PORTUGÁLIA ÉS MADEIRA 
    07.02 - 07.16. 
Dátum:     09.10 - 09.24.
Részvételi díj:            439.700,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:       79.000,- Ft
Egyágyas felár:            109.000,- Ft
Félpanziós felár (11):      72.600,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

További információk (program, belépők, fakultatív programok, szervízdíj stb.)
a PORTUGÁLIA és a MADEIRA programunk ártáblázatában találhatók.



Az Atlanti-óceán buja virágos 
kertje, az "örök tavasz" szigete! 
A természet bőkezűen bánt nem-
csak Madeirával, de testvérszige-
tével - Porto Santóval is! Melynek 
hosszú, lassan mélyülő tenger-
partján igazi trópusi paradicsom-
ban érezhetjük magunkat!

SANTANA

FUNCHAL PICO DE ARIERO
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1. nap: Budapest – Schärding – 
Wernstein – Deggendorf 
Utazás rövid pihenőkkel az Inn folyó 
partján fekvő SCHÄRDING-be. Vízre 
szállunk és a közeli WERNSTEIN-
be hajózunk, ott buszra szállunk, és 
irány Deggendorf környéke! Vacsora, 
szállás. 

2. nap: Weltenburg – Kelheim – 
Regensburg – Walhalla  
„Isteni” helyre, a WALHALLA-ba (a 
germán istenek és hősök lakóhelye) 
látogatunk.  REGENSBURG óváro-
sában  kb.  1400 műemlék épület 
található, pl.: Római torony, Hercegi 
udvar, Híd-torony, Szt. Péter Dóm, 
Püspöki palota, régi városháza stb. 
Majd hajózás a Duna sziklás áttöré-
sénél, KELHEIM és WELTENBURG 
között, mely egyike a folyó legszebb 
szakaszainak. Látogatás a WELTEN-

BURG-i bencés kolostor templo-
mában. Utazás hajóval vissza Kel-
heimbe, majd busszal Deggendorf 
környékére. Vacsora, szállás.

3. nap: Passau – Kasten  
Kirándulás a bajor „Velencébe”, a 
három folyó találkozásánál fekvő 
PASSAU-ba, melynek bencés kolos-
torában nyugszik Gizella királyné. 
Városnézés az ódon falak között: 
régi városháza és a dóm.  Utazás a 
Swarovski kristályhajón várak, várro-
mok között KASTEN-ig, ahol egykor 
Isa, a dunai sellő élt. Visszatérve Pas-
sauba, a várból is megtekintjük a há-
rom folyó torkolatát. Vacsora, szállás 
Deggendorf környékén.

4. nap: Engelhartszell – Aschach – Bp.
ENGELHARTSZELL-ben a díszes,
barokk trappista kolostort keressük 

fel. Hajóval járjuk be a Duna Engel-
hartszell és Aschach közötti szaka-
szát. Hazautazás busszal, rövid pi-
henőkkel. Érkezés Budapestre az esti 
órákban. 

    HAJÓKIRÁNDULÁSOK  
    A DUNÁN
Dátum:     05.11 - 05.14.
    09.21 - 09.24.
Részvételi díj:    75.500,- Ft
Egyágyas felár:    12.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, hajójegyek és fülhallgató: kb. 65,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középékategóriájú szálloda, 
félpanzió, idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.  

UNESCO Világörökségek: Regensburg óvárosa 
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PA hajókirándulások a dunán
kalandos utazások szárazon és vízen...

május 11 - 14., szeptember 21 - 24.

75.500,- FT

PASSAU
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1. nap: Budapest – Gera 
Utazás rövid pihenőkkel Szlovákián 
és Csehországon keresztül, Német-
országba. Szállás Gera környékén.     

2. nap: Eisleben – Halle – Wittenberg
Irány EISLEBEN, mely a Harz-hegy-
ség keleti nyúlványain fekvő, egy-
kori rézbánya központja volt. Luther 
Márton itt született 1483-ban és 
1546-ban itt tért örök nyugalomra. 
HALLE AN DER SAALE fontos kultu-
rális központ. Az egykori sós források 
gondoskodtak a jólétről. A XVII. szá-
zadban alapított egyetem a felvilá-
gosodás és pietizmus (a XVII-XVIII. 
századi keresztény vallásmegújító 
mozgalom) fellegvára lett. A piactér 
egyik meghatározó látnivalója a Má-
ria tiszteletére felszentelt templom, 
ahol Luther Márton igét hirdetett és 
Händel orgonált. Rövid séta, majd 
felkeressük WITTENBERG-et, ahol 
Luther Márton élete nagy részét töl-
tötte. 500 évvel ezelőtt itt tűzte ki a 
vártemplom kapujára a 95 tételt tar-
talmazó, a reformációt elindító írását. 
Szállás Gera környékén.

3. nap: Weimar – Erfurt 
Türingia kulturális központjába, WEI-
MAR-ba látogatunk. A „német klasz-
szikusok városát” Luther, Cranach, 
Bach, Goethe, Herder, Schiller neve is 
fémjelzi. A számos emlékhely közül a 
magyarok számára Liszt Ferenc egy-
kori lakóháza a legfontosabb látni-
való. Séta a hangulatos belvárosban: 
kastélyok (kívülről), a közelmúlt-
ban ismét megnyitott Anna Amália 
Könyvtár, színház, Bauhaus Múzeum 
stb. A délutánt a tartományi főváros-
ban, a műemlékekben gazdag, 1.200 
éves történelmi múltra visszatekintő 
ERFURT-ban töltjük. Több mint húsz 
értékes templomát és kolostorát el-

ismerve, "türingiai Rómának" neve-
zik. Városnézés: dóm, Szatócs-híd, 
Citadella / Péter-hegy, régi egyetem 
épülete, Ágostonrendi templom és 
a kolostor kertje stb. A város egyik 
különlegessége a közelmúltban fel-
újított és megnyitott, Közép-Európa 
legrégebbi zsinagógája és a mikve. 
Délután látogatás az EGA Parkban, 
melyet Türingia és Németország 
egyik legszebb virágoskertjének tar-
tanak. Szállás Gera környékén.

4. nap: Naumburg – Quedlinburg – 
Wernigerode 
NAUMBURG-ot, az ún. „dómvárost” 
műemlékei és jó borai miatt kere-
sik fel a turisták. A Szt. Péter és Pál 
tiszteletére felszentelt dóm Európa 
egyik jelentős építészeti alkotása. 
QUEDLINBURG az ország egyik 
büszkesége a favázas utcácskáival és 
piacterével. A Káptalani templom a 
Schlossbergen egyedülálló kulturális 
örökség. A Harz-hegység oldalában 
megbúvó WERNIGERODE középkori 
városmagja szinte teljes egészében 
műemlékvédelem alatt áll. Szállás 
Gera környékén.

5. nap: Wartburg – Eisenach – 
Mühlhausen  
WARTBURG híres várához utazunk, 
ahol az Árpád-házi királylány, Szent 
Erzsébet élt. Az 1067-ben épített 
várhoz olyan művészek és gondolko-
dók munkássága kapcsolódik, mint 
a dalnok Walter von der Vogelwei-
de, Luther Márton, Goethe és Liszt 
Ferenc. A várlátogatás után ismer-
kedés EISENACH főbb látnivalóival: 
Miklós-kapu, Marktplatz, Luther ház, 
Johann Sebastian Bach szülőháza, 
a Szent Erzsébet által alapított kór-
ház megmaradt temploma. MÜHL-

HAUSEN Türingia egyik legbájosabb 
települése, Thomas Müntzer, a német 
parasztháború vezérének városa. A 
módos város egykori dicsőségét hir-
detik épen fennmaradt városfalai, s a 
szabálytalan utcácskáiban meglévő 
számos műemléke. Szállás Gera kör-
nyékén.

6. nap: Budapest 
Hazautazás az Elba-völgyén keresz-
tül, rövid pihenőkkel. Érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban. 

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

WEIMAR

luther márton nyomdokaiban...
a reformáció évfordulóján

szeptember 5 - 10.

99.900,- FT

2017-ben ünnepli a keresztény világ a reformáció 500. évfordulóját. Luther 
Márton 1517. október 31-én tűzte ki 95 pontba gyűjtve tételeit a wittenbergi 
vártemplom kapujára. A vallási reformok elindították a modern természet-
tudományok kibontakozását, valamint hozzájárultak a politika, gazdaság, 
művészet, jogtudomány és építészet modernizálódásához. Programunk 
során a tekintélyes hittudós életútjával ismerkedünk.  

    LUTHER MÁRTON 
    NYOMDOKAIBAN 
Dátum:     09.05 - 09.10.
Részvételi díj:    99.900,- Ft 
Egyágyas felár:    30.000,- Ft
Félpanziós felár:   25.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, fülhallgató:   kb. 70,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; *** szálloda; reggeli; 
idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Weimar; Quedlinburg óvárosa; Wartburg vára; 
Wittenberg (Luther emlékhelyek); Eisleben (Luther emlékhelyek)

 Új

WITTENBERG
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1. nap: Budapest – Prága 
Utazás rövid pihenőkkel a cseh fő-
városba, PRÁGÁ-ba. Rövid sétát te-
szünk az Óvárosi téren, útba ejtjük a 
Károly hidat, a Lőportornyot. A nap 
végén érdemes a híres cseh sörökből 
is fogyasztani. Szállás Prága külváro-
sában.

2. nap: Szász-Svájc – Drezda 
Felkeressük az Elba völgyének elva-
rázsolt birodalmát. „Szász-Svájc”-
ban, a folyó két partját övező termé-
szeti szépségek, az ég felé meredező, 
420-nál több bizarr sziklaalakzat, 
völgyek, vízesések, várak kastélyok 
elbűvölik a látogatót. A régió leglát-
ványosabb várát, KÖNIGSTEIN-t egy-
kor csak különleges engedély birto-
kában lehetett látogatni — mi most 
megnézhetjük! Innen teszünk egy 
kitérőt, hogy a Nemzeti Park fantasz-
tikus szikláit megcsodáljuk BASTEI 
kilátójánál. Königsteinbe visszatérve 
hajóra szállunk, hogy a vízről is élvez-
hessük az Elba átványos szakaszait. 
Szállás Drezda külvárosában.

3. nap: Drezda – Meissen 
Délelőtt városnézés az Elba kanya-
rulatában fekvő DREZDÁ-ban. Hírne-
vét nem csak mint kereskedőváros, 
de a német kultúra fellegváraként is 
kivívta. Autóbuszos és gyalogos is-
merkedés a főbb látnivalókkal: Zwin-
ger, Grünes Gewölbe (megtekintése 
egyénileg), Frauenkirche, Opera stb. 
Délután Irány MEISSEN, az európai 
porcelángyártás jeles városa. Láto-
gatás a Porcelán manufaktúrában, 
melyet a Blaue Schwerte védjeggyel 
ellátott porcelánok tettek világhírű-
vé. Szállás Drezda külvárosában.

4. nap: Spreewald – Berlin 
Ma ismét a természeté a főszerep! A 
Spree Berlin folyója, de mielőtt elér-
né a várost, egyedülálló tájegységet 

alkot, amelynek neve SPREE-WALD 
(Spree-erdő). A Spree és Malxe fo-
lyók számtalan ágra, kis érre sza-
kadnak. Hajóra (csónakba) szállunk, 
hogy élvezzük a táj szépségét. BER-
LIN Németország legnagyobb vá-
rosa, 1991-ben kapta vissza fővárosi 
rangját! Városnézés: Unter den Lin-
den, Humboldt Egyetem, Branden-
burgi kapu, Alexander Platz, Chek-
point Charlie, Reichstag (kívülről) 
stb. Szállás Berlin külvárosában.

5. nap: Berlin
Ma az egész napot BERLIN-ben tölt-
jük. Délelőtt átlátogatunk az egykori 
Nyugat-Berlinbe: Győzelmi oszlop, 
Műszaki Egyetem, Schiller Színház, 
Operaház, Charlottenburg (kastély-
park), Kurfürstendamm, Holokauszt 
Emlékhely, Dóm stb. A délutáni  sza-
badidőben érdemes egyénileg felke-
resni a Museuminsel-en található mú-
zeumok egyikét (pl. Bode Múzeum, 
Pergamon Múzeum, Régi Múzeum, 
Új Múzeum stb.), és felmenni a híres, 
hírhedt TV-toronyba. Szállás Berlin 
külvárosában.   

6. nap: Potsdam – Wittenberg 
Utazás a legnagyobb keleti tarto-
mány, Brandenburg a legnagyobb 
keleti tartomány, fővárosa POTSDAM, 
mely a történelembe a potsdami 
egyezménnyel, az azt megelőző 
1945-ös konferenciával írta be ne-
vét (Cecilienhof kívülről). II. (Nagy) 
Frigyes építtette fel itt a „porosz 
Versailles”-t. A XVIII. században nem 
csak katonavárosként, de a művé-
szetek és tudomány központjaként 
is ismert volt. Látogatás a Sanssouci 
kastélyban. Potsdam és Lipcse kö-
zött megállunk WITTENBERG-ben.  
Élete nagy részét itt töltötte Luther 
Márton, s 500 évvel ezelőtt itt tűz-
te ki a vár kapujára 95 tételét, mely 
a reformáció elindítója volt. Szállás 
Lipcse külvárosában.

7. nap: Lipcse – Budapest 
Ismerkedés LIPCSE főbb nevezetes-
ségeivel: Ó-városháza, Tamás temp-
lom, Nikolaikirche, egyetem stb. A 
település az NDK-s idők óta a német 
nyelvű könyvkereskedelem fellegvá-
ra. Hazautazás Drezda – Prága útvo-
nalon pihenőkkel. Érkezés Budapest-
re a késő esti órákban. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

BERLIN

prága - drezda - berlin
szász svájc & spreewald

augusztus 6 - 12.

116.500,- FT

    PRÁGA - DREZDA 
    BERLIN 
Dátum:     08.06 - 08.12.
Részvételi díj:    116.500,- Ft 
Egyágyas felár:    42.000,- Ft
Félpanziós felár:   37.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, hajójegy, fülhallgató:   kb. 100,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; *** / **** szállodák; reggeli; 
idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Potsdam és Berlin kastélyai és parkjai; Wittenberg: Luther emlékhely;
Berlin: Múzeum-sziget és modern stílusú lakótelepei; 



DREZDA

BASTEI

PRÁGA

500 éve tűzte ki Luther Márton a 
95 tételét a wittenbergi vártemp-
lom kapujára. Az élénk kulturális 
életet élő Berlin Európa XX. századi 
történelmének egyik legfontosabb 
városa.  
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fekete-erdő - elzász - bódeni-tó
a duna forrásvidéke - elzász meseszép városai

szeptember 3 - 9.

159.600,- FT

VELENCE

1. nap: Budapest – Tirol
Utazás rövid pihenőkkel Vorarl-
berg tartományba. Séta az elbűvö-
lő RATTENBERG-ben. Az egyetlen 
utcácskából álló óváros ódon házai, 
templomai kihagyhatatlan látnivalók! 
Vacsora, szállás Tirolban.

2. nap: Lindau – Meersburg – 
Oberprechtal 
Irány a Bódeni-tó partján fekvő 
LINDAU, a „sváb Velence”. Rövid 
séta a belvárosban (kikötő, gótikus 
Szt. Péter templom, festett homlok-
zatú régi városháza). A romantikus 
MEERSBURG a „Bódeni-tavi vörös 
Burgundia". DONAUSCHINGEN ne-
vezetessége a Breg és Brigach pata-
kok találkozása, azaz a Duna eredete! 
„Európa kék szalagja” innen tart a 
Fekete-tenger felé. Vacsora, szállás 
Oberprechtalban.

3. nap: Freiburg – Colmar – 
Riquewihr  
FREIBURG-ba, a régi egyetemi és 
püspöki központba látogatunk. Is-
merkedés a főbb nevezetességek-
kel: „bikavér színű” Kaufhaus, Sváb 
kapu, gót székesegyház stb. Átkelve 
a Rajnán, a „legelzászibb” várost, 
COLMAR-t keressük fel. Csónakból 
csodáljuk meg a „Kis Velence” favá-
zas, ódon házait. Séta a középkori és 
reneszánsz épületek között. Elzászi 
utazásunk egyik leglátványosabb 
települése a favázas házak sokaságá-
ból álló RIQUEWIHR falakkal övezett 
városkája. Vacsora, szállás Ober-
prechtalban.

4. nap: Strasbourg – Hohenzollern vár  
Ismét irány Franciaország! STRAS-
BOURG „Európa fővárosa”. Híres és 
látnivalókban gazdag a székesegy-
háza. A zegzugos utcák, a hangu-
latos La Petite France-negyed (Kis 
Franciaország) népszerű a turisták 
körében. Hajóról az Unió negyedet 
is megcsodáljuk. Visszatérve német 

földre, császárok nyomába eredünk. 
Látogatás a Hohenzollerek XIX. szá-
zadban megújult várában. Vacsora, 
szállás Oberprechtalban.

5. nap: Triberg – Titisee – Glottertal 
Felfedezzük a Fekete-erdő titkait. 
TRIBERG-ben található az ország 
legmagasabb vízesése (162 m). Mú-
zeumában többek között a helyi nép-
viselettel, a kakukkos órák eredetével 
ismerkedhetünk. Délben hallhatjuk 
a világ legnagyobb kakukkos óra 
játékát. Továbbutazás a Duna iga-
zi eredetéhez, ahol még csak kicsi 
csermelyként csordogál. Hajózás a 
Fekete-erdő tündéri tengerszemén, a 
TITISEE-n, melynek szépsége Szabó 
Lőrincet is megihlette. Természete-
sen nem maradhat ki a Schwarz-
wald-klinika helyszíne, az elbűvölő 
adottságú GLOTTERTAL sem. Vacso-
ra, szállás Oberprechtalban.

6. nap: Mainau – Reichenau – 
Konstanz  
Visszatérünk a Bódeni-tóhoz. MAI-
NAU a virágok szigete: barokk kas-
tély és botanikus kert. REICHENAU 
parányi szigetén működött a IX-X. 
századi Európa vallási- és kulturá-
lis központja, a híres Benedek-rendi 
kolostor. KONSTANZ a tópart legna-
gyobb és legjelentősebb városa. Vé-
gül hajózás a BÓDENI-tavon! Vacso-
ra, szállás Tirolban.

7. nap: Budapest  
Hazautazás Ausztrián keresztül, rö-
vid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    FEKETE-ERDŐ -
    ELZÁSZ - BÓDENI-TÓ
Dátum:     09.03 - 09.09.
Részvételi díj:    159.600,- Ft 
Egyágyas felár:    27.000,- Ft

Csoprtos kedvezményes útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:    10,- EUR
Belépők, hajójegy, fülhallgató:   kb. 80,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategóriájú szállodák / 
panziók, félpanzió, idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Franciaország: Strasbourg - La Petite France-negyed
Németország: Reichenau szigete 



FREIBURG

Programunk többet kínál az óráknál és a meggytortáknál! A szelíd tájat 
festői, mesekönyvek lapjaira illő városkák tarkítják. Elzász és Lotharingia 
történelme, a Hohenzoller család fantasztikus fekvésű vára, a 90-es évek 
egyik legnépszerűbb sorozatának Brinkmann professzora, vagy éppen a 
Duna forrásvidéke épp elég ok, hogy velünk tartson erre a páratlan vidékre! 

COLMAR

STRASBOURG

TRIBERG
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1. nap: Budapest – Tirol
Utazás Ausztrián keresztül. A Berch-
tesgaden közelében fekvő KÖNIGS-
SEE partján rövid pihenő és séta. 
Szállás Landeck környékén.

2. nap: St. Gallen – Stein am Rhein – 
Schaff hausen – Rajna-vízesés
Feldkirchen-en keresztül érkezünk  
ST. GALLEN-be, Kelet-Svájc köz-
pontjába. A híres Szt. Gallusz és Ot-
már-székesegyházat és a káptalani 
könyvtárt tekintjük meg. Utazás a Bó-
deni-tó partjára, majd a Rajna parti, 
festői szépségű STEIN AM RHEIN-be, 
ahol a Grimm mesék világa elevene-
dik meg. Délután látogatás SCHAFF-
HAUSEN-be. A XI. századi alapokra 
épült egykori bencés apátság, ma re-
formátus Münster (templom) az óvá-
ros legnagyobb épületegyüttese. A 
település keleti szélén áll a Mentsvár 
megmaradt része, valamint itt talál-
ható Európa egyik legimpozánsabb 
vízesése, a RAJNA-vízesés! Szállás a 
franciaországi Mulhouse-ban.

3. nap: Basel – Bern – Gruyéres – Evian
Belvárosi séta BASEL óvárosában. A 
város a svájci ipar központja, teher-
kikötőit a Rajna köti össze az Észa-
ki-tengerrel. Továbbutazás BERN-be. 
Városnézés: városháza, parlament, 
Szent Vince nagytemplom stb. Irány 

a középkori hangulatú GRUYÉRES! 
Szállás a Genfi -tó partján fekvő vi-
lághírű Evianban. 

4. nap: Mont Blanc – Chamonix – 
Aiguille du Midi
Kirándulás a MONT BLANC (Európa 
legmagasabb hegycsúcsa) tövében. 
ANNECY az „Alpok gyöngyszeme”. 
Csatornákkal átszőtt óvárosa a Thiou 
folyócska torkolatánál fekszik. To-
vábbutazás CHAMONIX-ba, ahonnan 
kedvező időjárás esetén kabinos fel-
vonóval juthatunk fel az AIGUILLE du 
MIDI 3.842 m magas hegycsúcsára. 
Szállás Evianban.

5. nap: Genf – Lausanne – 
Montreux – Chillon
Egész napos kirándulás a Genfi -tó 
körül. Látogatás a „protestáns Ró-
mába”, GENF-be, mely több világ-
szervezet székhelye (ENSZ, Nemzet-
közi Vöröskereszt stb.). Városnézés: 
Nemzetek Palotája, St. Pierre Ka-
tedrális, Reformáció Emlékműve stb. 
Továbbutazás LAUSANNE-ba. Séta 
az óvárosban, az ország egyetlen 
gótikus katedrálisának, a Notre Da-
me-nak megtekintése. Séta a jazz 
fesztiváljáról híres MONTREUX pa-
tinás, XVII–XIX. században épült tó-
parti szállodasorán. A nap zárásaként 
CHILLON legendás vizivárát keressük 
fel. Szállás Evianban.

6. nap: Zermatt – Gornergrat – 
Matterhorn – Gletsch 
Irány ZERMATT, az Alpok egyik leg-
elegánsabb üdülőhelye, mely a Mat-
terhorn lábainál fekszik 1.600 mé-
ter magasságban. Fogaskerekűvel 
felkapaszkodunk a GORNERGRAT 
sziklagerincének kilátópontjára. In-
nen lélegzetelállító panoráma nyílik 
a „havasok arénájára”, a MATTER-
HORN és a MONTE-ROSA havas csú-
csaira. Továbbutazás a csodaszép, 
FURKA-hágón keresztül. GLETSCH 
egyedülálló élményt nyújt: besétá-
lunk a gleccser száján, az örök jég 
birodalmába! Szállás Meiringen kör-
nyékén.

7. nap: Aareschlucht – Lauterbrunnen-
völgy – Luzern – Tirol
Rövid séta AARESCHLUCHT-ban, az 
Aare folyó által kivájt szurdokban. 
Továbbutazás a Berni Felvidékre, a 
LAUTERBRUNNEN-völgybe,  melyet 
lenyűgöző gleccserektől csipkézett 
hegyek vesznek körül, mint az Eiger, 
Jungfrau, Shilthorn és Breithorn. Dél-
után a Vierwaldstatti-tó partján, a 

Pilatus-hegy lábánál fekvő LUZERN 
óvárosában teszünk sétát, megte-
kintjük a város jelképét, a középkori 
fedett fahidat, a Kapelle-brücke-t. In-
nen a gyönyörű miniállamba, LIECH-
TENSTEIN-be érkezünk! Rövid séta, 
majd utazás Tirolba, a Landeck kör-
nyéki szálláshelyre.

8. nap: Rattenberg - Budapest 
Hazautazás pihenőkkel. Rövid sétát 
teszünk az Inn partján fekvő Ratten-
bergben. Érkezés Budapestre az esti 
órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

svájci nagy körutazás
európa legszebb hegycsúcsai

JÚNIUS 24 - JÚLIUS 1.

164.900,- FT

MATTERHORN

LUZERN

E
U

R
Ó

PA

   SVÁJCI NAGY KÖRUTAZÁS

Dátum:    06.24 - 07.01.
Részvételi díj:   164.900,- Ft         
Egyágyas felár:   35.900,- Ft
Félpanziós felár:  24.600,- Ft (6)
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Idegenforgalmi adó:  9,- EUR
Belépők, felvonók, fogaskerekű: kb. 56,- EUR + kb. 145,- CHF

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, turista szálláshely és középka-
tegóriás szállodák a programleírásnak megfelelően, reggeli, idegenveze-
tés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
St. Gallen kolostora, Jungfrau–Aletsch–Bietschhorn régió, Bern óvárosa



Klasszikus körutazás Svájc legfontosabb látnivalóival. Programunkban: min-
den gleccserek névadója, Európa legmagasabb csúcsa, legszebb városkák, 
patinás üdülőhelyek. ...és a Lindt csokoládék tengernyi választéka!

LIECHTENSTEIN

GLETSCH
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1. nap: Budapest – Como 
Elutazás Budapestről, rövid pihenők-
kel Olaszországba, Como környékére.
Vacsora, szállás.

2. nap: Lugano – Locarno – 
Szent Gotthárd-hágó - Altdorf
Kirándulás az észak-olasz tóvidék 
svájci oldalán. LUGANO-t a svájci Ri-
viéra természeti szépsége - tópartja 
és a hegyoldalak dús növényzete -, 
valamint óvárosának műemlékei tet-
ték világhírűvé. Látogatás a Swissmi-
niatur-ba, ahol Svájc mini-világában 
tehetünk sétát, majd betekintést nye-
rünk a híres svájci csokoládé gyártá-
sába, kóstolóval. Irány a Maggiore-tó 
partján fekvő, "Svájc Nizzája" jelzővel 
büszkélkedő LOCARNO! A Gott-
hárd-hágón keresztül, a rémisztően 
szép „Reszketés völgye” mentén és 
az „Ördög-hídján” át érkezünk Alt-
dorf környékére. Vacsora, szállás. 

3. nap: Luzern – Pilatus – 
Vierwaldstätter See - Altdorf
Irány a „Fény városa”, LUZERN! Séta 
a Reuss folyó torkolatánál, a legen-
dás Pilatus és Rigi-hegység tövében 
fekvő város látnivalói között. Az 
időjárás függvényében kirándulás 
kabinos felvonóval a PILATUS csú-
csára (2.132 m), ahonnan káprázatos 
körpanoráma: 12 tó és a Berni-Alpok 
havasai - tárul elénk. Délután a Ri-
chard Wagner Múzeumban Liszt Fe-
renc emlékeket is láthatunk. Majd a 
Vierwaldstätti tavon, hatalmas hegy-
fokok mentén hajózva ismerkedünk 
a Tell Vilmos legenda helyszíneivel. 
Vacsora és szállás Altdorf közelében.

4. nap: Lauterbrunnen –  Grindelwald – 
Interlaken – Meiringen
Egész napos kirándulás a festői Ber-
ni-Alpok vidékén. Útközben meg-
állunk Svájc nemzeti hőse, Arnold 
von Winkelried emlékművénél, majd 
a Lungernersee tónál. Utazás a 
TRÜMMELBACH-vízeséshez, melyet 
a Jungfrau-csoport 10 gleccserének 
olvadékvize táplál. Lauterbrunnen-
ből kisvasúttal megyünk fel a Kleine 
Scheidegg (2.120 m) kilátóteraszára, 

ahol érintésnyi közelségből tornyo-
sul fölénk a híres hármas: az Eiger, 
a Mönch és a Jungfrau hósipkás 
vonulata. Kellemes séta (réteges 
öltözék és kényelmes, stabil lábbeli 
ajánlott!) és fotószünet után tovább-
utazás az „Európa teteje” címmel 
büszkélkedő JUNGFRAUJOCH-ra 
(3.454 m), ahonnan teljes szépségé-
ben tárul elénk az Alpok legnagyobb 
jégvilága, az Aletsch-gleccser. Visz-
szaúton leereszkedünk a népszerű 
klimatikus üdülőhelyre, Grindelwald-
ba, mely az Eiger 2.000 méteres, 
monumentális sziklafala tövében fek-
szik. Továbbutazás busszal Schwarze 
Lütschine völgyében. Levezetésként 
séta a két gyönyörű tó között fekvő, a 
„hegymászók Mekkája” címmel büsz-
kélkedő INTERLAKEN mindig nyüzs-
gő és előkelő korzóján (Virágóra, 
Casino, Kursaal, Schlosspark). Innen, 
az Aare folyó partján fekvő városból 
indul nyaranta a híres „Jungfrau Ma-
rathon”. Vacsora, szállás Meiringen 
környékén.

5. nap: Susstenpass – Andermatt – 
Chur – Viamala 
Az Aare folyó vadregényes szur-
dokvölgyébe kirándulunk. Séta az 
Aareschlucht jól kiépített, látványos 
kanyonjában, majd átutazunk Svájc 
10. legmagasabb közúti hágóútján, a 
2.000 m fölötti magasságban kacs-
karingózó Sustenpass-on, mely a 
Berni-Alpok és a Gotthárd-masszí-
vum között biztosít átjárást. ANDER-
MATT-ból a világhírű Glacier Exp-
resszen utazunk Churba. Ez a világ 
leglassabb expresszvonata. CHUR-
ban buszra szállunk és a VIAMALA 
vadregényes szurdokvölgyébe uta-
zunk, ahol a Hátsó-Rajna zabolátlan 
vize festői sziklakanyont vájt magá-
nak. Gyalogtúra  (kb. 350 lépcsőfok) 
le a völgybe és vissza. Továbbutazás 
Tirolba. Vacsora, szállás.     

6. nap: Tirol – Budapest 
Hazautazás, rövid pihenőkkel. Érke-
zés Budapestre a késő esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

GRINDELWALD

tELL VILMOS FÖLDJÉN
svájci körutazás

JÚLIUS 19 - 24.

164.800,- FT
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   SVÁJCI KÖRUTAZÁS
   TELL VILMOS FÖLDJÉN
Dátum:    07.19 - 07.24.
Részvételi díj:   164.800,- Ft         
Egyágyas felár:   24.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:   kb. 4,- EUR
Belépők, felvonók, hajó és vonatjegy: kb. 385,- CHF

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; középkategóriájú
szállodák és turista szálláshelyek a programleírás szerint; félpanzió; 
BBP utasbiztosítás; idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek:
Jungfrau–Aletsch–Bietschhorn régió



Új körutazásunk Közép-Svájc természeti kincseire fókuszál. A városlátoga-
tások mellett, - réteges öltözékben és kényelmes, stabil lábbeliben! - sétá-
lunk 2.000 m magasságban, és a Via Mala festői sziklakanyonban egyaránt.  

JUNGFRAU

LAUTERBRUNNEN

INTERLAKEN

PILATUS-HEGY

Új
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1. nap: Budapest – Mannheim 
Elutazás Ausztrián keresztül rövid 
pihenőkkel, szállás Mannheim kör-
nyékén.

2. nap: Luxembourg – Brüsszel
A repülős utasok kora reggel Charle-
roi-ba utaznak. Találkozás az autó-
buszos vendégekkel a déli órákban 
LUXEMBOURG-ban. Városnéző séta 
a Nagyhercegség fővárosában, majd 
irány WATERLOO, a napóleoni idők 
egyik legfontosabb ütközetének hely
színe. Esti séta a világ legszebb főte-
rén! Szállás Brüsszelben.

3. nap: Gent – Brugge 
Városnéző séták a fl amand vidék 
festői városaiban. GENT-ben Jan Van 
Eyck, „A titokzatos bárány imádása”;  
BRUGGE-ben Michelangelo világhírű 
alkotásának a „Brugge-i Madonna” 
megtekintése. E két várost méltán 
hasonlítják Firenzéhez és Velencéhez. 
Szállás Brüsszelben.

4. nap: Brüsszel 
Városnézés BRÜSSZEL-ben: Királyi 
Képtár (Rubens, Bosch és Bruegel), 
Grand Place, városháza, Manneken 
Pis, Atomium stb. Szállás Utrecht 
környékén.

5. nap: Keukenhof – Rotterdam – 
Delft – Hága 
Irány KEUKENHOF, a látványos tuli-
pán-show megtekintése! Városnézés 
HÁGÁ-ban, a kormányzati székhe-
lyen: Binnenhof (parlament), Béke-
palota stb. Látogatás a felújított 
Mauritshuis-ban, ahol többek között 
Vermeer, Rembrandt, festményeit 
láthatjuk. DELFT az egyik legszebb 
kisváros, a „Delfti porcelán” hazája. 
Befejezésül ROTTERDAM, Hollandia 

második legnagyobb városa, Euró-
pa legnagyobb kikötővárosa, mely 
az ezredfordulón még a világ leg-
nagyobb kikötője volt. („Európa-ár-
boc”-ról panoráma kilátás a kikötő-
re). Szállás Utrecht környékén.

6. nap: Amszterdam 
Városnézés a hangulatos, mindig 
nyüzsgő AMSZTERDAM-ban: hajó-
kirándulás a grachtokon (csatorná-
kon), Rijks Múzeum (Rembrandt: „Éj-
jeli őrjárat”), gyémántcsiszoló, királyi 
palota (kívülről), Dam-tér, belvárosi 
séta stb. Szállás Utrecht környékén.

7. nap: Alkmaar – Mannheim 
ALKMAAR-ban a világhírű sajtvá-
sárra látogatunk. SCHERMEERLAND 
a szélmalmok birodalma; végül VO-
LENDAM a népművészetéről híres 
halászfalu következik. A csoport ket-
téválik, a repülős utasok Eindhoven-
ből hazarepülnek, a buszos utasok 
késő este érkeznek Mannheim kör-
nyékékére. Szállás. 

8. nap: Mannheim – Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel, érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

   BENELUX KÖRUTAZÁS    
        BUSZ / BUSZ             REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:   04.29 – 05.06.  04.30 - 05.05.
Részvételi díj:   169.900,- Ft  179.900,- Ft    
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.:      ---  39.000,- Ft  
Félpanziós felár   44.200,- Ft (7)  37.000,- Ft (5)
Egyágyas felár:  59.000,- Ft 44.500,- Ft

Belépők, hajójegy és fülhallgató:  kb. 100,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:    kb. 10,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint, a program során busszal;
középkategóriájú szállodák; büféreggeli; BBP biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökség: 
Belgium: Brüsszel főtere; Flamand Begina-házak; Brugge óvárosa;
Hollandia: Amszterdam csatornarendszere és védművonala;
Luxemburg: Luxembourg óvárosa 

BENELUX KÖRUTAZÁS 
luxembourg - brüsszel - gent - amszterdam

ÁPRILIS 29 - MÁJUS 6. 

169.900,- FT/FŐ ÁRTÓL

BENELUX-államok - három kis or-
szág, melyek neve a történelem 
folyamán és gazdasági kapcsolataik 
révén összefonódott. Programunk-
ban a Németalföldi festőművészet 
kiemelkedő alkotásaival és a világ-
hírű keukenhofi  tulipán-költemé-
nyekkel is megismerkedünk. 
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LUXEMBOURG

BRUGGE

KEUKENHOF
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1. nap: Budapest – Mannheim 
Utazás Ausztrián keresztül, rövid pihe-
nőkkel. Szállás Mannheim környékén.

2. nap: Luxembourg – Brüsszel
A repülős utasok kora reggel Charle-
roi-ba utaznak. Találkozás az autó-
buszos vendégekkel a déli órákban 
LUXEMBOURG-ban. Városnéző séta 
a Nagyhercegség fővárosában, majd 
irány WATERLOO, a napóleoni idők 
egyik legfontosabb ütközetének 
helyszíne. Esti séta a világ legszebb 
főterén. Szállás Brüsszelben.

3. nap: Gent – Brugge 
Városnéző séták a fl amand vidék 
festői városaiban. GENT-ben Jan Van 
Eyck, „A titokzatos bárány imádása”;  
BRUGGE-ben Michelangelo világhírű 
alkotásának a „Brugge-i Madonna” 
megtekintése. E két várost méltán 
hasonlítják Firenzéhez és Velencéhez. 
Szállás Brüsszelben.

4. nap: Brüsszel 
Városnézés BRÜSSZEL-ben: Királyi 
Képtár (Rubens, Bosch és Bruegel), 
Grand Place, városháza, Manneken 
Pis, Atomium stb. Szállás Brüsszelben.

5. nap: Rotterdam – Delft – Hága 
Irány ROTTERDAM, Hollandia má-
sodik legnagyobb városa, Európa
legnagyobb kikötővárosa. (az „Eu-
rópa-árbóc”-ról impozáns panorá-
mával). DELFT az egyik legszebb 
kisváros, a „Delfti porcelán” hazája. 
Befejezésül ismerkedés HÁGÁ-val, a 
kormányzati székhellyel: Binnenhof 
(parlament), Békepalota stb. Láto-
gatás a Mauritshuis-ban, ahol többek 
között Vermeer, Rembrandt fest-
ményeit őrzik. Szállás Utrecht kör-
nyékén.

6. nap: Amszterdam 
Városnézés a hangulatos, mindig 
nyüzsgő AMSZTERDAM-ban: hajó-
kirándulás a grachtokon (csatorná-
kon), Rijks Múzeum (Rembrandt: „Éj-
jeli őrjárat”), gyémántcsiszoló, királyi 
palota (kívülről), Dam-tér, belvárosi 
séta stb. Szállás Utrecht környékén.

7. nap: Alkmaar – Mannheim 
ALKMAAR-ban a világhírű sajtvá-
sárra látogatunk. SCHERMEERLAND 
a szélmalmok birodalma; végül VO-
LENDAM a népművészetéről híres 
halászfalu következik. A csoport ket-
téválik, a repülős utasok Eindhoven-
ből hazarepülnek, a buszos utasok 
késő este érkeznek Mannheim kör-
nyékékére. Szállás. 

8. nap: Mannheim – Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel, érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

   BENELUX ÁLLAMOK    
                    BUSZ / BUSZ             REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:   08.05 – 08.12.  08.06 - 08.11.
Részvételi díj:   169.900,- Ft  179.900,- Ft    
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.:      ---  39.000,- Ft  
Félpanziós felár   48.500,- Ft (7)  37.000,- Ft (5)
Egyágyas felár:  59.000,- Ft 44.500,- Ft

Belépők, hajójegy és fülhallgató:  kb. 100,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %
Idegenforgalmi adó:    kb. 10,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint, a program során busszal; 
középkategóriájú szállodák; büféreggeli; BBP biztosítás; idegenvezetés.
UNESCO Világörökség: 
Belgium: Brüsszel főtere; Flamand Begina-házak; Brugge óvárosa;       
Hollandia: Amszterdam csatornarendszere és védművonala;
Luxemburg: Luxembourg óvárosa 

BENELUX ÁLLAMOK 
luxembourg - brüsszel - gent - amszterdam

AUGUSZTUS 5 - 12. 

169.900,- FT/FŐ ÁRTÓL

BRÜSSZEL
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BENELUX-államok - az Európai Unió 
és a Németalföldi festőművészet 
bölcsője. Nyugat-Európa leghí-
resebb művészeti gyűjteményeit 
őrzik: Brüsszelben a Királyi Képtár, 
Amsztertadmban a Rijks Múzeum 
és Hágában a Mauritshuis.

GENT

AMSZTERDAM

ALKMAAR
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1. nap: Budapest – Glasgow -
Stirling - Edinburgh 
Repülés Budapestről a gazdag tör-
ténelmi múltú, élénk kulturális éle-
tet élő GLASGOW-ba. Városnézés: 
George Square, városháza, Buchanan 
street, Glasgow Katedrális stb.). Majd 
STIRLING várának gyönyörűen reno-
vált termeit tekintjük meg. Vacsora, 
szállás Edinburgh-ben.

2. nap: Edinburgh
Egész napos városnézés EDIN-
BURGH-ban, „Észak Athénjá”-ban, 
ahol az impozáns természeti környe-
zethez jó állapotban fennmaradt tör-
ténelmi emlékek társulnak. Az óváros 
középkori utcák kusza szövevénye, 
kocsmákkal és sikátorokkal tarkítva. 
A vár sziklás magaslatától a Királyi 
Mérföld „a világ legszebb utcája” ve-
zet a Holyrood palotához. A St. Giles 
katedrális I. Károlytól kapta egyházi 
rangját. A város feletti vulkanikus 
magaslaton épült várban őrzik a skót 
koronaékszereket. Vacsora, szállás 
Edinburgh-ben.

3. nap: Glamis- és Blair-kastély 
A skót kastélyok egyik legszebbikét 
a GLAMIS kastélyt keressük fel, ahol 
Erzsébet anyakirálynő töltötte gyer-
mekkorát. Látogatás egy híres whis-
ky lepárlóban, természetesen kósto-

lóval. A pazar BLAIR kastély meg-
tekintése után, vacsora és szállás a 
Skót-felföld erdei és dombjai között 
megbúvó Pitlochry környékén.  

4. nap: Loch Ness – 
Eilean Donan – Skye – Oban 
A Skót-felföld „fővárosán” Inver-
ness-en keresztül érkezünk a világ-
hírű LOCH NESS-be, ahol talán a 
szörny is felbukkanhat. Ha nem pil-
lantjuk meg azonnal a tó felszínén 
tekergőző Nessie-t, URQUHART vá-
rának romjaihoz látogatunk. 1692-ig 
ez volt Skócia legnagyobb kastélya, 
amikor is felrobbantották, nehogy 
a jakobiták befészkeljék magukat a 
vaskos falak közé. Továbbutazás a 
Kaledóniai Csatorna és a tavak által 
alkotott Nagy Völgy (Great Glen) 
mentén. Kitérő a szépen helyreállított 
EILEAN DONAN kastélyhoz, mely a 
„Hegylakó” és az „A világ nem elég” 
fi lmekből már sokaknak ismerős le-
het. Rövid kirándulás Skye-szigetre, a 
skót mondavilág fontos helyszínére. 
Pihenő FORT WILLIAM-ban. Vacsora, 
szállás Obanban.

5. nap: Hebridák 
Fakultatív kirándulás a Déli Bel-
ső-Hebridák két szigetére, IONA-ra 
és MULL-ra. Átkelés komppal a szin-
te lakatlan, érintetlen Mullra. Újabb,

rövid kompátkelés Ionara, ahol a VI. 
században érkező első hittérítők em-
lékei mellett, a XIII. században épített 
katedrálist tekintjük meg. Vacsora, 
szállás Obanban. 

6. nap: Glencoe – Falkirk  
GLENCOE (Könnyek völgye) Skócia 
egyik leghíresebb vidéke. A hegyek, 
a tőzeglápos táj, a patakok és a tavak 
varázslatos elegye. Sétálunk tőzeg 
dombon, a Rannoch moor tóvidékén, 
a Dochart vízesés kövein és kocsmá-
zunk is egy jót! FALKIRK mérnöki 
csodája: a világ egyetlen forgózsilipje 
24 méteres szintkülönbséget egyen-
lít ki, a Falkirk – Edinburgh között 
fontos hajóforgalmat lebonyolító 
Union- és a Clyde csatorna között. 
Vacsora, szállás Glasgow-ban.

7. nap:  Melrose – Abbotsford – Rosslyn
Utazás a festői dombok között elte-
rülő MELROSE-ba, melynek apátsága 
a legenda szerint Skócia legnagyobb 
harcos királyának szellemét őrzi. 
ABBOTSFORD-ban Sir Walter Scott 
kastélyát tekintjük meg. Végezetül 
kirándulás a „Da Vinci kód” mozifi lm-
ből is jól ismert ROSSLIN-ba, ahol a 

Templomos Lovagok XV. századi ká-
polnáját, Skócia egyetlen reneszánsz 
építészeti emlékét láthatjuk. Szállás 
Glasgow-ban.

8. nap: Budapest
Kora reggel hazautazás. Érkezés Bu-
dapestre a menetrend függvényé-
ben.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

SKÓCIA ÉS A HEBRIDÁK
VADREGÉNYES TÁJAK, SZELLEMJÁRTA KASTÉLYOK, JÓFAJTA WHISKYK 

szeptember 26 - október 3.

359.300,- FT

                 SKÓCIA 
    ÉS A HEBRIDÁK  
Dátum:     09.26 - 10.03.
Részvételi díj:    359.300,- Ft  
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft     
Egyágyas felár:   78.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %
Belépők és fülhallgató:  kb. 110,- GBP

Fakultatív kirándulás a Hebridákon:  kb. 20,- GBP

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Edinburgh 
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A vadregényes tájak és szellemjárta kastélyok mellett, ha szerencsénk van, 
a Loch Ness-i szörnyet is megpillantjuk. De a jófajta whiskyket garantáltan 
megízlelhetjük!

EILEAN DONAN KASTÉLY
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1. nap: Budapest – Dublin 
Repülés DUBLIN-ba. Városnézés: O’Co-
nell utca, Georgianus negyed, XI. száza-
di Szt. Patrick Székesegyház, Főposta, 
Emlékezés kertje és a híres Temple Bar 
negyed. Vacsora, szállás Dublin környé-
kén.

2. nap: Dublin – Glendalough – 
Powerscourt
A városnézés folytatása DUBLIN-ban. 
A Trinity College-ot I. Erzsébet királynő 
építtette 1592-ben. Könyvtárában őrzik 
a VIII. századból való Book of Kellst (a 
világ egyik legszebben díszített közép-
kori kódexét) és Brian Boru király hár-
fáját, amely Írország egyik szimbóluma. 
Utazás Wicklow megyébe, Írország 
„zöld kertjébe”. GLENDALOUGH-ban a 
Szt. Kevin kolostor romjait keressük fel. 
Séta POWERSCOURT XVIII. században 
kialakított kertjében. Vacsora, szállás 
Dublin környékén.

3. nap: Kilkenny – Cashel – Killarney
Írország egyik legkedvesebb és leg-
szebb középkori kisvárosába, KIL-
KENNY-be látogatunk. Látogatás a 
Szt. Canice székesegyházban és a vár-
ban. Irány a „Rock of Cashel” vár, mely 
az arany lapályból kiemelkedő, 60 mé-
ter magas mészkő-sziklára épült erőd, 
egykor királyi székhely volt. Vacsora, 
szállás Tralee környékén. 

4. nap: Kerry-gyűrű 
Az Iveragh félsziget, a híres „KERRY 
GYŰRŰJE” varázslatos útvonal, renge-
teg látnivalóval! A 170 km-es „gyűrű” 
nagy részében csodálatos a panoráma, 
az Atlanti óceán sziklás, szaggatott 
partvidékével, a Golf áramlat hatására 
kialakult gazdag vegetációval. Itt talál-
hatók Írország legmagasabb hegyei, a 
kecskét koronázó Killorglin kisvárosa, 
Waterville Chaplin kedvenc nyaraló-
helye, juhászkutya bemutató, az ír pa-
rasztok életét bemutató skanzen stb. 
Már a szárazföld belsejében olyan kis 
településeken utazunk át, mint a színes 
házairól híres Sneem, végezetül pedig 
visszatérünk a Killarnay tavak festői 
láncolatához. Vacsora, szállás Tralee 
környékén.

5. nap: Adare – Bunratty –
Moher-sziklák – Burren – Galway 
Észak felé vesszük az irányt. Útközben 
rövid megálló az Írország „legcsinosabb 
faluja” címet viselő ADARE-ban. BUN-
RATTY-ban megtekintjük a XV. századi 
félelmetes várat - az ország egyik leg-
népszerűbb látványosságát.  A Bunratty 
Folk Park (skanzen) hűen tükrözi az ír 

vidéki életet. Pihenő és fényképezési 
lehetőség a lélegzetelállító, 200 m ma-
gasan kiemelkedő, kb. 8 km hosszan el-
nyúló MOHER-sziklán. A burreni mész-
kőfennsíkon át érkezünk a hangulatos 
kocsmáiról híres GALWAY-ba, Írország 
nyugati „fővárosába”. Vacsora, szállás 
Galway környékén.

6. nap: Kylemore Apátság – 
Clonmacnoise – Dublin környéke
Kirándulás a festői szépségű CON-
NEMARA-félszigeten, Írország egyik 
legszebb táján. A Kylemore-tó partján 
épült KYLEMORE apátság egy része, 
továbbá a 2,5 hektáros viktoriánus kert 
nyitott a turisták számára. Továbbuta-
zás CLONMACNOISE-be, a Shannon 
folyó partján fekvő, VI. századi vallási 
központba. A területen egy katedrális, 8 
templom (X–XIII. századból) romjai, két 
kerek torony és három kelta kereszt lát-
ható. Vacsora, szállás Dublin környékén.

7. nap: Newgrange – Monasterboice – 
Malahide – Dublin – Budapest 
Ellátogatunk a Boyne-völgybe, az ír ci-
vilizáció bölcsőjébe. A völgy legfonto-
sabb neolitikus építményei közül három 
folyosósír emelkedik ki: Newgrange, 
Dowth és Knowth, melyekről a látogató 
központ múzeumában kapunk tájékoz-
tatást. Továbbutazás MONASTERBOI-
CE-ba. A középkori kolostor romjai egy 
sírkertben elzárva találhatók. A tetőtlen 
kerek torony és két templom mellett 
gyönyörű, X. századi nagy kőkereszte-
ket is láthatunk. Végezetül ellátogatunk 
a romantikus és elegáns MALAHIDE 
kastélyhoz. Hazautazás Dublinból Bu-
dapestre, érkezés a késő esti órákban, a 
menetrend függvényében. 

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

     ÍRORSZÁGI
     KÖRUTAZÁS
Dátum:     10.06 - 10.12.
Részvételi díj:    269.900,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 59.000,- Ft
Egyágyas felár:     61.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők és fülhallgató:  kb. 85,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák;  félpanzió; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Bend of the Boyne régészeti  együttese



írországi körutazás
moher - dublin - kerry-gyűrű

október 6 - 12.

269.900,- FT
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1. nap: Budapest – Reykjavik
Utazás átszállással Kefl avikba. 
Transzfer Reykjavikba. Szállás.

2. nap: Reykjavik - fjordok -
vízesések – lávamezők
Városnézés REYKJAVIK-ban: 
Hallgrímskirkja, városháza, par-
lament, Perlan stb. Majd utazás 
a HVALFJÖRDUR-hoz, a Bál-
nafjordhoz. Elsőként a lávavíze-
sést, a HRAUNFOSSAR-t, majd 
a BJARNAFOSS-t keressük fel. 
REYKHOLT az izlandi nép törté-
nelmi emlékhelye. Rövid pihenő 
az egyik legnagyobb hőforrás-
nál. Szállás Reykjavikban.

3. nap: „Arany körút”
Egész napos kirándulás. GULL-
FOSS a három lépcsőben alá-
zúduló Arany-vízesés. A szuny-
nyadó GEYSIR minden gej-
zírek névadója. A STROKKUR 
gejzír időről időre látványosan 
tör a magasba. A THINGVELLIR
Nemzeti Park a földrajzi jelentő-
sége mellett az államalapítás és 

egykori országgyűlések helyszí-
ne is volt. Szállás Reykjavikban. 

4. nap: A déli partvidék
Irány a déli partvidék! Rövid 
pihenő a két 60m magas víze-
sésnél, a SKOGARFOSS-nál és 
a SELJALANDFOSS-nál. SKO-
GAR-ban látogatás a Népraj-
zi Múzeumban. DYRHOLAEY 
impozáns sziklaalakzata, a szi-
get leg délibb pontja, az óceán 
partjáról rajzolódik ki igazán. 
Szállás Reykjavikban.

5. nap: Reykjanes-félsziget - 
Kék Lagúna – Budapest
A Reykjanes-félszigetet fedez-
zük fel. KLEIFARVATN a hold-
béli táj; KRYSUVIK-SELTUN 
a fortyogó föld, a híres kénes 
gőzoszlopaival. Fürdési lehe-
tőség a különleges, meleg vizű 
Kék Lagúnában. Hazautazás át-
szállással az éjféli órákban.

6. nap: Budapest
Érkezés Budapestre, a menet-
rend függvényében.

Az Atlanti-óceán északi részén, Európa és Amerika között fekszik a tűz és 
jég fagyos szigete. Vízesések, lávamezők és fjordok birodalma.

IZLAND fénypontjai
A TŰZ, GŐZ & JÉG SZIGETE  

    IZLAND 
    FÉNYPONTJAI  
Dátum:       08.21 - 08.26.  
Részvételi díj:   299.800,- Ft  
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  65.000,- Ft  
Egyágyas felár (standard szoba):  89.800,- Ft 
De-luxe szoba felára:   33.000,- Ft / fő  
De-luxe egyágyas felár:  129.500,- Ft  
Büfévacsora felára:   16.800,- Ft (4)  

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Idegenforgalmi adó:    8,- EUR

Kék Lagúna belépő:    kb. 65,- EUR 
Kék Lagúna sétálójegy:   kb. 12,- EUR

Belépők:    kb. 25,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; középkategóriájú 
szálloda; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Thingvellir Nemzeti Park



augusztus 21 - 26. 
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További izlandi ajánlatainkat keresse a További izlandi ajánlatainkat keresse a További izlandi ajánlatainkat keresse a www.haristravel.huwww.haristravel.huwww.haristravel.hu honlapunkon!  honlapunkon!  honlapunkon! 
Korábban utazna? Válassza Korábban utazna? Válassza Korábban utazna? Válassza április 20-iáprilis 20-iáprilis 20-i indulásunkat!  indulásunkat!  indulásunkat! 

...és már az ...és már az ...és már az ősziősziőszi programunk is előkészületben! programunk is előkészületben! programunk is előkészületben!

SKOGARFOSS

REYKJAVIK
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norvégia legszebb tájai
fjordok bűvöletében

június 29 - július 6.

299.600,- FT

GEIRANGER-FJORD

1. nap: Budapest – Oslo – Hamar 
Repülés Budapestről Oslóba. Szállás 
Hamar környékén. 

2. nap: Lillehammer – Oppdal - 
Kristansund 
Indulás északra. Fotószünet Norvégia 
legnagyobb tava, a Mjosa-tó partján. 
LILLEHAMMER 1994-ben adott ott-
hont a téli olimpiának, szabadtéri 
múzeuma 40 hektáros területen 120 
ódon épülettel várja a látogatókat. 
Peer Gynt völgyében Oppdal város-
kát érintve jutunk ki az Északi-tenger 
parti KRISTANSUND-ba. Szállás.

3. nap: Trollstigen – Alesund 
Kivételes látnivalók várnak ránk! 
Először az Atlanti-úton (Atlanter-
havsveien) haladunk át. Az aszfaltút, 
mint hullámvasút kapcsolja össze a 
szigeteket, miközben mindenütt víz 
vesz körül bennünket, s néha úgy 
érezhetjük, mintha hajóznánk. Hi-
dakon és kompon átkelve jutunk el 
a Trollok útjához. Trollstigenveien 
Norvégia egyik leglátványosabb út-

vonala. A mintegy 1000 méter ma-
gas függőleges - a helyiek által csak 
Trollok falának nevezett - sziklafal 
kedvelt fotótéma. A lélegzetelállító 
hegyvidéki tájat vízesések színesítik, 
melyek közül leglátványosabb a Stig-
fossen. Utunk a vízesés felett halad, 
így jobbról is és balról is láthatjuk a 
lezúduló vízfüggönyt. Leereszkedve 
a hegyvonulatról a Stor-fjord partjára 
érünk. Ennek a fjordnak egyik, s egy-
ben legszebb ága a Geiranger-fjord. 
Szállás a szecessziós stílusban újjá-
épített ALESUND-ban. 

4. nap: Geiranger – Jostedalsbreen 
A fjordok birodalmában járunk. El-
látogatunk a Geirangerfjordhoz, 
amelyet az ország legszebb fjordjá-
nak tartanak. Természetesen hajóra 
szállunk, hogy a meredek sziklafa-
lak között haladva is élvezhessük a 
nagyszerű panorámát. Kikötés után 
busszal ismét nyugatra tartunk. Eu-
rópa legnagyobb gleccsermezőjé-
nek, a Jostedalsbreen látványa kíséri 
utunkat. Szállás Hafslo-ban.

5. nap: Myrdal – Bergen 
Komppal kelünk át a világ legna-
gyobb fjordjának a Sogne-fjordnak 
egyik ágán, majd a világ leghosszabb 
közúti alagútján áthaladva, a Nærøy-
fjord partjára érkezünk. Itt nem hajó-
ra, hanem vonatra szállunk! A világ 
legszebb vasútvonalai közé sorolt 
Flamsbana hegyi kisvasúton Myrda-
lig kígyózunk fel és vissza, gyönyör-
ködve a természet alkotásaiban. Ezu-
tán folytatjuk utunkat a tengerpartra. 
BERGEN hajdan királyi főváros volt, a 
Hansa-szövetség legjelentősebb nor-
vég tagja, de hírnevét nemcsak törté-
nelmi szerepének, hanem csodálatos 
fekvésének is köszönheti. Városné-
zés. Szállás Bergen környékén.

6. nap: Stavanger – Prédikálószék    
Irány Stavanger! Száz éve még 
csak a Hurtigruten hajóival tehet-
tük volna meg az útvonalat. Most 
a sok szigettel szabdalt gyönyörű 
tájat, hidakkal, alagúttal, komp-
pal kombinált aszfaltúton, autó-
buszunkkal járjuk végig. Stavanger 
hajdan halászkikötő volt, de a XX. 
század második felére a norvég olaj-
ipar fővárosává nőtte ki magát. 
Az ámulatba ejtő PREIKESTOLEN 
(Prédikálószék) méltán lesz köru-
tazásunk egyik csúcspontja! Jó fi -
zikai kondíciójú Utasaink - stabil
lábbeliben - meg is hódíthatják, a 
többiek távolról gyönyörködhetnek 
benne! Szállás Stavangerben.

7. nap: Oslo 
Utazás Oslóba. Az útvonalunk az im-
pozáns skandináv hegyvidéken ke-
resztül vezet. Drammennél érkezünk 
az Oslo-fjordhoz. Szállás Oslóban. 

8. nap: Oslo – Budapest
Városnézés OSLO-ban, melynek lát-
nivalóival kivülről ismerkedünk, de a 
híres hajósok múzeumait nem hagy-
hatjuk ki (Amundsen, Nansen, Heyer-
dahl és a Viking hajók) és a Gustav 
Vigeland szoborparkba is belépünk. 
Megtekintjük a város panorámáját. 
Kitérőt teszünk a Holmenkollen sí-
ugrósánchoz. Hazautazás. Érkezés 
Budapestre az esti órákban, a me-
netrend függvényében. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    NORVÉGIA 
    LEGSZEBB TÁJAI
Dátum:     06.29 - 07.06. 
Részvételi díj:    299.600,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  57.000,- Ft  
Egyágyas felár:   98.700,- Ft
Félpanziós felár (7):              55.200,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők és vonatjegy:   kb. 800,- NOK 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és komppal; *** 
szállodák; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Geiranger-fjord; Bergen; Nærøyfjord

 

Norvégia legimpozánsabb termé-
szeti kincseinek felfedezéséhez 
a leglátványosabb útvonalat vá-
lasztottuk. Az Atlanterhavsveien 
(Atlanti-út) igazi mérnöki bravúr, 
felejthetetlen élményt nyúljt. A Prei-
kestolent meghódító vendégek nem 
fognak tudni betelni az eléjük táruló 
panorámával!  

PREIKESTOLEN

ATLANTI-ÚT
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1. nap: Budapest – Oslo 
Repülés Oslóba, rövid ismerkedés a 
fővárossal. Szállás.

2. nap: Oslo – Lillehammer – Otta
Délelőtt városnézés OSLÓ-ban, láto-
gatás a Viking hajók múzeumában. 
LILLEHAMMER az 1994-es téli olim-
pia helyszíne. A 40 hektáros szabad-
téri múzeum (skanzen) megtekinté-
se. Szállás Otta környékén.

3. nap: Geiranger – Oppdal 
A mély, gleccser vájta völgyek biro-
dalmán kelünk át. Nyugat-Norvégia 
fjordjai, a Geiranger-, és a Nærøy-
fjord a természeti világörökség 
részei. Megtekintjük az ország leg-
szebb fjordjának tartott GEIRAN-
GERFJORD-ot. A látványos „Trollok 
útján” érkezünk Oppdalba. Szállás.

4. nap: Trondheim – Mosjøen 
Séta az egykori fővárosban és ki-
rályi koronázó városban, TROND-
HEIM-ben, mely napjainkban egye-
temi központ. A település éke a 
Nidaros dóm (királyi koronázó 

templom és temetkező hely). Mö-
götte áll Skandinávia legrégibb 
épülete, a XII. századi Érseki Pa-
lota. Észak felé folytatva utunkat, 
rövid megálló a LAKSFOSS-víz-
esésnél. Szállás Mosjøen környékén.

5. nap: Svartisen-gleccser – Bodö 
A SVARTISEN-gleccsert kb. egyórás 
túra során fedezzük fel. Következik 
az út egyik csúcspontja: átkelünk az 
Északi-sarkkörön! Szállás Bodöban.

6. nap: Lofoten-szigetek -
Moskenes – Leknes
Áthajózunk a Lofoten-szigetek leg-
délebbikére, MOSKENES-re (kb. 3 
órás út). REINE tündérmesébe illő, 
sziklacsúcsokkal körülvett település. 
NUSFJORD hangulatos halászfalu. 
Szállás Leknesben.

7. nap: Svolvaer – Tromso 
Autóbuszos ismerkedés SVOLVA-
ER-rel, a régió kereskedelmi és ha-
lászati központjával. A gyönyörű ter-
mészeti adottságú szigetcsoportra 
egykor csak komppal lehetett átjutni, 

napjainkban alagút és híd köti össze 
a szárazfölddel. Utazás a XIX. szá-
zadban kulturális virágzásnak indult 
TROMSO-ba, „észak Párizsába”: ka-
tedrális, püspökség, botanikus kert, 
planetárium. Szállás Tromsőben.

8. nap: Alta - Nordkap – 
Honningsvåg
ALTA sziklarajzai révén vált törté-
nelmi jelentőségű településsé. Köru-
tazásunk második csúcspontját,  a 
Nordkap-szigetet délután érjük el. 
Kafjordból tenger alatt épített alag-
úton jutunk át Magerøya szigetére. 
Már csak kb. 35 km és elérjük a csú-
csot, vagyis az ÉSZAKI-FOKOT, ahol 
nyár közepén az éjféli nap különleges 
látványa fogad minket. Látogatás az 
Északi Csarnokban, ahol oklevelet is 
kapunk a hosszú utazásról. Szállás 
Honningsvågben.

9. nap: Inari - Ivalo – Saariselka 
Délre tartunk, INARI-ban a lapp em-
lékekkel ismerkedünk. A lappföldi tó-
vidék mentén jutunk IVALO-ba. Séta 
a nemzeti parkban. Szállás Saariselka 
környékén.

10. nap: Tankavaara – Rovaniemi – Oulu
TANKAVAARA múzeumában az 
aranymosás tudományával ismerke-
dünk. Rövid fotószünet SODANKYLÄ 
(háborúfalva) műemlék fatemplomá-
nál. "Tunturi” (jégkorszaki emlék) lá-
togatást követően második alkalom-
mal is átkelünk a sarkkörön, útban a 
„Mikulás” falvának tartott ROVANI-
EMI-be, Lappföld kereskedelmi köz-
pontjába. Szállás Ouluban.

11. nap: Oulu – Jyväskyla – Helsinki 
OULU a Botteni-öböl partján fek-
szik, közlekedési és kereskedelmi 
központ. Útközben ellátogatunk a 
Jyväskyla mellett levő PETÄJÄVES-i 
ótemplomhoz.  Szállás Helsinkiben.

12. nap: Helsinki – Turku 
Városnézés HELSINKI-ben, majd lá-
togatás TURKU-ban, az egykori fi nn 
fővárosában. Este BEHAJÓZÁS. Szál-
lás a hajón, 2 ágyas, belső kabinok-
ban.

13. nap: Stockholm – Budapest
Rövid autóbuszos városnézés 
STOCKHOLM-ban: városháza (kívül-
ről, a Nobel-díj vacsora és ünnepség 
helyszíne), Lovagok szigete, Királyi 
palota (kívülről), Vasa Múzeum meg-
tekintése stb. Délután hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

nordkap
európa legészakibb pontja - geiranger fjord - lofoten-szigetek 

július 8 - 20.

449.800,- FTE
U
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Ó

PA

    NORDKAP

Dátum:     07.08 - 07.20. 
Részvételi díj:    449.800,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft  
Egyágyas felár*:   181.600,- Ft
Félpanziós felár (ajánlott, 12):                97.500,- Ft
Külső kabin felára 2 ágyas:         9.300,- Ft/fő 
Külső kabin felára 1 ágyas:         24.700,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők: kb. 150,- SEK; 1.500,- NOK, 60,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és komppal; 
*** szállodák, a hajón belső* (ablak nélküli) kabinok; büféreggeli; 
idegenvezetés, BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Norvégia: Geiranger-fjord; Alta sziklarajzai;  
Finnország: Petäjävesi ótemplom



Nem északabbra, mint az Északi-fokig utazunk! A leggyorsabb helyett, a 
leglátványosabb útvonalon, hogy Vendégeink a legimpozánsabb norvég 
tájakat ismerhessék meg: Geiranger-fjord, „Trollok útja”, Lofoten-szigetek, 
Tromsö „Észak Párizsa”! 

SVARTISEN-GLECCSER

LOFOTEN-SZIGETEK

NORDKAP
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1. nap: Budapest – Bad Hersfeld  
Utazás Ausztrián át, rövid pihenőkkel 
Németországba. Szállás Bad Hers-
feld környékén. 

2. nap: Hamburg – Koppenhága 
Irány a hamburgi repülőtér, ahol a re-
pülős vendégek csatlakoznak csopor-
tunkhoz. Kompátkelés Puttgardenből 
a dániai Rodbybe. Étkezési lehetőség 
a hajón. Szállás Koppenhágában. 

3. nap: Koppenhága  
Ellátogatunk a hajdani fővárosba,
ROSKILDE-ba, mely ezer éve a dán 
egyház központja, az uralkodóház 
temetkezési helyszíne. KOPPENHÁ-
GÁ-ban megtekintjük a városházát, 
belépünk Christiansborgba, a királyi 
palotába. Felkeressük a Thorwald-
sen Múzeumot, a IV. Keresztély által 
épített Rosenborg kastélyt és a Már-
vány templomot. Továbbá Amalien-
borg (kívülről), Gefi on-szökőkút, Kis 
Szirén stb. Szállás Koppenhágában.

4. nap: Stockholm  
Kompátkelés Svédországba az Öre-
sund szoroson, Helsingör - Helsing-
borg útvonalon. Továbbutazás a 
Jönköping- és a Vättern-tavak men- 
tén Stockholmba. Utunk a város 
központjába vezet, rövid szabadidő 
a legszebb skandináv fővárosban. 
Szállás Stockholmban. 

5. nap: Stockholm  
Egész napos városnézés STOCK-
HOLM-ban: városháza, Vasa Múze-
um, Lovagok-szigete, kincstár, királyi 
palota és az őrségváltás megtekin-
tése. Látogatás a Millesgardenben. 
Szállás Stockholmban.

6. nap: Stockholm – Uppsala – Oslo  
Irány UPPSALA, a hajdani főváros, 
Svédország jelenlegi egyházi és ok-
tatási központja! A székesegyház 
megtekintése után, irány Oslo! Szál-
lás.

7. nap: Oslo
Egész napos városnézés OSLO-ban. 
Fram-, Kon-Tiki-, Viking Hajók-, és a
 Néprajzi Múzeumok, városháza, a 
norvég királyok vára - Akershus és a 
Vigeland szoborpark. Szállás.

8. nap: Sogne-fjord – Bergen   
Utazás a Tyri-fjord mentén GOL-
ba, kilátással a Hallingskarv hegy-
láncra. A Hemsedal-völgyön keresz-

tül irány Laerdal. Átkelés a hegyek 
alatt a világ leghosszabb alagútján. 
Érkezés a Sogne-fjordhoz, amely 
a világ legnagyobb és legmélyebb 
fjordja. Hajózás az Aurlands- és a Na-
roy-fjord között. Esti séta és szállás 
Bergenben.  

9. nap: Bergen – Oslo  
BERGEN látnivaló: hal- és virágpiac, 
Öreg kikötő, hanza kereskedőhá-
zak stb. Délután fjordok, fennsíkok, 
gleccserek, tavak és vízesések sze-
gélyezik utunkat. A Hardanger-fjor-
don hídon kelünk át, amely néhány 
méterrel még a híres Golden Gate 
hosszúságát is túlszárnyalja. A Vo-
ringfoss vízesés látványát rövid fo-
tó-szünet során örökíthetjük meg. 
Tavak, patakok mentén, a Hardan-
ger-fennsíkon át érkezünk Oslóba. 
Szállás.

10. nap: Rostock környéke  
Korai reggeli után kettéválik a cso-
port. A repülős vendégek hazarepül-
nek Osloból Budapestre, érkezés a 
koradélutáni órákban, a menetrend 
függvényében. Az autóbuszos ven-
dégek Göteborg – Malmö útvona-
lon, zömmel autópályán utazunk. Át-
haladunk a Svédországot Dániával 
összekötő Öresund-hídon. Komp-
átkelés Gedser – Rostock között. 
A hajón étkezési lehetőség. Szállás 
Rostock környékén.

11. nap: Budapest  
Hazautazás rövid pihenőkkel, Buda-
pestre. Érkezés az esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

skandináv fővárosok 
& norvég fjordok

július. 23 - augusztus. 2.

269.800,- FT/FŐ ÁRTÓL

     SKANDINÁV FŐVÁROSOK
   BUSZ / BUSZ           BUSZ / REPÜLŐ  REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:    07.23 - 08.02.          07.23 - 08.01.   07.24 - 08.01.
Részvételi díj:   269.800,- Ft          279.800,- Ft  288.800,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: -----                     29.000,- Ft  49.000,-  Ft
Egyágyas felár:  114.200,- Ft           106.000,- Ft  98.300,- Ft
Félpanziós felár:  51.800,- Ft (7)                    51.800,- Ft (7)  47.600,- FT (6) 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők, hajójegy: kb. 250,- DKK; 800,- SEK és 650,- NOK

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal és komppal, igény esetén repülővel; tranzitszállás panzióban, 
a program során *** szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Dánia: Roskilde székesegyház, Kronborg vár; Svédország: Drottningholm; Norvégia: Bergen, a Naeroyfjord

SOGNE-FJORD UPPSALA



STOCKHOLM

Skandinávia legszebb fővárosa, a világ leghosszabb alagútja, a világ leg-
nagyobb és legmélyebb fjordja - és ezek csak a legek az utazásunk során...
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HELSINKI

baltikum - finnország - 
szentpétervár - novgorod

július 31 - augusztus 13.

289.900,- FT/FŐ ÁRTÓL

1. nap: Budapest – Varsó
Utazás rövid pihenőkkel, Szlovákián 
át Varsóba. Szállás.

2. nap: Varsó – Kaunas 
A varsói repülőtéren csatlakoznak a 
repülős utasok, majd határátlépés 
Litvániába. Szállás Kaunasban.

3. nap: Vilnius – Trakai – Kaunas 
Utazás a litván fővárosba, a két fo-
lyó, a Neris és a Vilnelen találkozá-
sánál épült VILNIUS-ba. Városnézés: 
Szt. Sztaniszláv Székesegyház a ha-
rangtoronnyal, Szt. Anna templom, 
a régi egyetemi udvarok, Péter-Pál 
templom stb. Délután kirándulás 
TRAKAI-ba, az impozáns gótikus 
vízi-váráról híres szigetvárosba. Szál-
lás Kaunas-ban.

4. nap: Rundalé – Riga 
Még litván területen rövid megálló 
a „Keresztek-hegyé”-nél, amely az 
elmúlt évszázadok mártírjainak állít 
emléket. Lettországban első prog-

ramunk RUNDALÉ-ban a kastély 
megtekintése, mely az ország egyik 
legszebb műemléke. Délután vá-
rosnézés RIGÁ-ban. Séta a gótikus 
jellegű óvárosban: Feketefejes ház, 
Péter templom, Macskás ház, Három 
fi vér házcsoport, Jakab-templom, 
városfalak stb. Szállás Rigában.

5. nap: Gauja Nemzeti Park – Tallinn 
Kirándulás a Lettország Svájcának 
tartott GAUJA Nemzeti Parkba. Itt áll 
Turada vára, a XIII. századi kolostor-
erőd. Délután továbbutazás Tallinn-
ba. Szállás.

6. nap: Tallinn
Egész napos, autóbuszos ismerke-
dés a mindig nyüzsgő TALLINN-nal, 
az észt fővárossal: Katalin negyed, 
kikötő, Dalos mező, egykori olimpi-
ai falu stb. Séta az óvárosban: dóm, 
pravoszláv székesegyház, városháza, 
városfal a bástyákkal, stb. Szállás Tal-
linnban.

7. nap: Helsinki – Lappeenranta 
Átkelés hajóval a Finn-öblön HEL-
SINKI-be: Nagytemplom, Egyetemi 
Könyvtár, parlament, Uszpenszkíj 
székesegyház (kívülről), Sibelius-em-
lékmű stb., majd Finnország legna-
gyobb kiterjedésű, összefüggő tóvi-
dékére, a Saimaa-ra utazunk. Szállás 
Lappeenrantában.

8. nap: Saimaa-tóvidék 
Délelőtt hajókirándulás a tórend-
szeren, majd busszal fedezzük fel 
a Saimaa-tóvidéket. SAVONLINNA 
XV. században épült vára, a fi nn 
idegenforgalom egyik legfőbb ne-

vezetessége. KERIMÄKI-ben találha-
tó a világ legnagyobb fatemploma. 
Szállás Lappeenrantában.

9. nap: Szentpétervár 
Utazás SZENTPÉTERVÁR-ra. Prog-
ramunkban: Péter-Pál Erőd és Szé-
kesegyház, Auróra, Vérző Megváltó 
templom stb. Szállás.

10. nap: Novgorod - Szentpétervár
Egész napos kirándulás NOVGO-
ROD-ba. Ismerkedés a műemlék-
védelmi területté nyilvánított óvá-
rossal: Kreml, Szófi a-székesegy-
ház - Észak-Oroszország legősibb 
kőépítménye és egyben az egykori 
novgorodi állam függetlenségének 
szimbóluma volt. Látogatás a Bölcs 
Jaroszlav fejedelem által alapított 
Jurijev monostorban. Szállás Szent-
péterváron.

11. nap: Szentpétervár 
Városnézés „Észak Velencéjében”, 

SZENTPÉTERVÁR-on: Ermitázs, Téli 
palota, Izsák Székesegyház stb. Ki-
rándulás Péter cár Nyári Palotájához 
PETRODVOREC-be: a csodálatos 
park a szökőkutakkal és a vízi-játé-
kok megtekintése. Szállás Szentpé-
terváron.

12. nap: Puskin – Pszkov
PUSKIN-ban Katalin cárnő Nyári Pa-
lotáját keressük fel. Majd irány a re-
pülőtér, a repülős utasok átszállással 
érkeznek Budapestre, a menetrend 
függvényében. A buszos utasoknak 
szállás Pszkovban. 

13. nap: Pszkov - Lomza
Utazás Litvánián keresztül a lengyel-
országi Lomzába. Szállás.

14. nap: Varsó – Budapest 
Hazautazás Szlovákián keresztül, rö-
vid pihenőkkel. Érkezés Budapestre 
az esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

   BALTIKUM - FINNORSZÁG - 
   SZENTPÉTERVÁR - NOVGOROD
   BUSZ / BUSZ        REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:    07.31 - 08.13.       08.01 - 08.11. 
Részvételi díj:   289.900,- Ft    299.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   ---        49.000,-  Ft
Egyágyas felár:  124.900,- Ft  112.900,- Ft
Félpanziós felár:  73.900,- Ft    59.600,- Ft 

Csoportos kedvezményes útlemondási biztosítás: 1,5%

Orosz vízumdíj: kb.:        19.025,- Ft
Vízum ügyintézés:         5.000,- Ft  

Belépők, hajókázás, orosz foglalási díjak és fülhallgató: kb. 165,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, komppal, igény esetén
repülővel; *** szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Litvánia: Vilnius óvárosa, Lettország: Riga óvárosa, 
Észtország: Tallinn óvárosa, Oroszország: Szentpétervár óvárosa és 
emlékművei, Novgorod és környékének történelmi műemlékei, 

SZENTPÉTERVÁR

Klasszikus "Észak-kelet-Európa" 
koktélunkban 3 rész Baltikum, 1 rész 
Finnország és 1 rész Oroszország - 
2 hét alatt, rugalmas közlekedéssel!



VILNIUS
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a baltikum színe-java
vilnius - riga - tallinn

július 7 - 12.

166.900,- FT

VILNIUS

1. nap: Budapest – Riga
Repülés közvetlen járattal a lett fővá-
rosba, Rigába. Szállás. 

2. nap: Riga – Rundale – Vilnius
Irány Litvánia! Útközben, még lett 
területen látogatás a RUNDALE kas-
télyban és parkjában. Lettország 
egyik legszebb műemléke Szent-
pétervár Téli Palotájára hasonlít. 
Átkelve Litvániába, rövid megálló a 
Keresztek-hegyénél, mely a katoliciz-
mus és az egykor sok istent tisztelő, 
az ún. baltikumi ősi vallás kevere-
dését szimbolizálja és az elmúlt év-
századok mártírjainak állít emléket. 
Szállás Vilniusban.  

3. nap: Vilnius – Trakai – Tallinn
VILNIUS, a litván főváros két folyó, 
a Neris és a Vilnelen találkozásá-
nál épült ki. A templomtornyokban 
és barokk épületekben bővelkedő, 
sajátos hangulatú város főbb ne-
vezetességei: Szt. Sztaniszláv Szé-
kesegyház a harangtoronnyal, Szt. 
Anna templom az ún. „lángoló gó-
tika” remekműve, a Báthory István 
alapította régi egyetemi udvarok, a 
Péter-Pál templom gazdag stukatúr 
díszítései stb. Rövid szabadidő után, 
irány TRAKAI, a szigetváros, melynek 
impozáns gótikus vízi-várát tekintjük 
meg. Vilnius alapítása előtt itt volt a 
litván nagyfejedelemség székhelye. 
Este átrepülünk az észt fővárosba. 
Szállás Tallinnban.

4. nap: Tallinn 
Egész napos ismerkedés az örökké 
nyüzsgő TALLINN-nal. Fontos kikötő-
város, melyben ötvöződik a világias-
ság és a vidéki hangulat. Egykor fon-
tos tagja volt a Hanza-szövetségnek, 
az együttműködés meghatározó je-
lentőségű volt a város kereskedelmi 

kapcsolataira, fejlődésére, és az egy-
séges városkép kialakulására egya-
ránt. Autóbuszos városnézés: Katalin 
negyed, kikötő, Dalos mező, egykori 
olimpiai falu stb. Séta az óvárosban: 
dóm, pravoszláv székesegyház, vá-
rosháza, városfal az egyedi és ne-
vesített bástyáival (pl. Kövér Margit, 
Hosszú Hermann stb.). A belvárosi 
szabadidő után séta a Rocca al Mare 
területén található Észt Szabadtéri 
Múzeumban. Szállás.

5. nap: Gauja Nemzeti Park – Riga 
Irány a lett földön található GAUJA 
Nemzeti Park! A területet „Kis Svájc” 
néven is említik az útleírások, ahova 
a történelmi emlékek mellett a táj 
szépségéért, a gazdag ökosziszté-
ma miatt is érdemes kitérőt tenni. 
Az egyik legérdekesebb attrakció az 
a függővasút, melyről A Gauja folyó 
völgyének panorámájában gyö-
nyörködhetünk. Látogatás Turaida 
várában, mely a XIII. századi kolos-
torerődből nőtte ki magát. Szállás 
Rigában.

6. nap: Riga – Budapest   
RIGA szintén a Hanza-szövetség 
egyik büszke tagja volt. Napjaink-
ban a Baltikum legnagyobb, legné-
pesebb „metropolisza”. Az egykori 
rigai kereskedők gazdagságáról 
tanúskodnak az épen maradt, pom-
pásan díszített házak. Délelőtt séta 
a gótikus jellegű óvárosban: Fekete-
fejes ház, Péter templom (kívülről), 
az ún. Macskás ház, Három fi vér 
házcsoport, Jakab-templom, város-
falak, Svéd kapu, dóm stb. Délután 
hazautazás. Érkezés Budapestre a 
kora esti órákban, a menetrend függ-
vényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    A BALTIKUM
    SZÍNE-JAVA
Dátum:     07.07 - 07.12. 
Részvételi díj:    166.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  51.000,- Ft  
Egyágyas felár:   43.800,- Ft
Félpanziós felár (4):              27.300,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők, függővasút, fülhallgató:  kb. 60,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; *** szállodák; 
reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Litvánia: Vilnius óvárosa;  Lettország: Riga óvárosa; 
Észország: Tallin óvárosa



Új, repülős baltikumi körutazásun-
kat a kényelem jegyében állítottuk 
össze, hogy Önök a legkevesebb 
időt töltsék közlekedéssel és a leg-
többet a három ország nevezetes-
ségeinek megtekintésével!

RIGA

TRAKAI

TALLINN

Új



50. HARIS TRAVEL CLUB 1075. Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.com • Eng. sz: R-1153/95/99

baltikum - szentpétervár
.
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1. nap: Budapest – Varsó – Łomża 
Utazás Szlovákián át Lengyelország-
ba rövid pihenőkkel. Szállás Łomża 
környékén.

2. nap: Łomża – Vilnius  
Továbbutazás a litván fővárosba, VIL-
NIUS-ba. Városnézés: Szt. Sztaniszláv 
Székesegyház a harangtoronnyal, 
Szt. Anna templom, a régi egyetemi 
udvarok, Péter-Pál templom gazdag 
stukatúr díszítéseivel, a Báthory Ist-
ván alapította régi egyetemi udvarok 
stb. Szállás Vilniusban.

3. nap: Trakai – Rundalé – Riga  
Utazás TRAKAI-ba, a szigetvárosba, 
amely impozáns gótikus vízivárának 
köszönheti népszerűségét. Vilnius 
alapítása előtt itt volt a litván nagyfe-
jedelemség székhelye. Rövid pihenő 
SIAULAI közelében álló „Keresztek 
Hegyénél”. A katolikus zarándokhely 
Litvánia kiemelkedő turisztikai lát-
ványosságává vált. Továbbutazás a 
lett fővárosba. Útközben látogatás a 
RUNDALÉ melletti főúri lakban, Let-
tország egyik legszebb kastélyában. 
Szállás Rigában.

4. nap: Riga – Gauja Nemzeti Park – 
Tallinn  
RIGA az egykori Hanza-szövetség 
egyik büszke tagja, a Baltikum leg-
nagyobb és legnépesebb „metropo-
lisza”. Délelőtt séta a gótikus jellegű 
óvárosban: Feketefejes ház, Péter 
templom, az ún. Macskás ház, Három 
fi vér házcsoport, Jakab-templom, 
városfalak.  Irány  a GAUJA Nemzeti 
Park! Itt áll TURAIDA vára, a XIII. szá-
zadi kolostorerőd, valamint egy kis 
lett skanzen. Továbbutazás az észt 
fővárosba. Szállás Tallinnban.

5. nap. Tallinn
Egész napos ismerkedés a mindig 
nyüzsgő TALLINN-nal. A felújított 
városfal, a gótikus házak és templo-
mok, a festői szűk utcácskák, kacs-
karingós lépcsők igazi középkori 
atmoszférával fogadják az ideláto-
gatókat. Autóbuszos városnézés: 
Katalin negyed, kikötő, Dalos mező, 
egykori olimpiai falu stb. Séta az óvá-
rosban: dóm, pravoszláv székesegy-
ház, városháza, városfal a bástyákkal, 
Európa egyik legrégibb patikája stb. 
Szállás Tallinnban.

6. nap: Szentpétervár  
Utazás orosz területre. Határátkelés 
NARVA-nál, ahol Nagy Péter cár ve-
reséget szenvedett XII. Károly svéd 
királytól. Szállás Szentpéterváron. 

7. nap: Szentpétervár – Petrodvorec  
Városnézés „Észak Velencéjében”, 
SZENTPÉTERVÁR-on: látogatás az 
Ermitázsban, Téli Palota, Izsák szé-
kesegyház stb. Kirándulás Péter 
cár Nyári Palotájához PETRODVO-
REC-be, a csodálatos park a szökő-
kutakkal és a vízi-játékok megtekin-
tése. Szállás Szentpéterváron.

8. nap: Szentpétervár – Puskin 
Kirándulás PUSKIN-ba, látogatás 
Katalin cárnő Nyári Palotájában. Dél-
után a városnézés folytatása az egy-
kori cári fővárosban: Vaszilij-szigeten 

a Rostrum oszlopok, a Péter-Pál 
Erődben a katedrális (a cári család 
temetkezési helye). Rövid szabadidő 
a belvárosban. Szállás Szentpétervá-
ron.

9. nap: Szentpétervár – Daugavpils 
A repülős utasoknak délelőtt szabad-
idő, majd hazautazás átszállással 
Budapestre. Az autóbuszos vendé-
gekkel kora reggel irány PSZKOV! A 
templom 45 m magas ikonosztáza 
igazi különlegesség. Szállás a lettor-
szági Daugavpilsben. 

10. nap: Daugavpils – Varsó 
Utazás Litvánián keresztül Varsóba. 
Esti városnéző séta. Szállás.

11. nap: Varsó – Budapest 
Utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

   BALTIKUM - SZENTPÉTERVÁR
   BUSZ / BUSZ BUSZ / REPÜLŐ
Dátum:    07.22 - 08.01. 07.22 - 07.30. 
Részvételi díj:   221.900,- Ft 236.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   -----   29.000,-  Ft
Egyágyas felár:  94.000,- Ft 81.800,- Ft
Félpanziós felár:  55.200,- Ft (10) 43.800,- Ft (9)

Csoportos kedvezményes útlemondási biztosítás: 1,5%
Orosz vízumdíj:           kb. 19.025,- Ft
Vízum ügyintézés:                              5.000,- Ft  

Belépők, orosz területen foglalási díjak, fülhallgató: kb. 100,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, hazautazás igény szerint
repülővel; *** szállodák; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Litvánia: Vilnius óvárosa, Lettország: Riga óvárosa, 
Észtország: Tallinn óvárosa, 
Oroszország: Szentpétervár óvárosa és emlékművei



Népszerű baltikumi programunk - négy ország a rugalmas hazautazás je-
gyében! 

SZENTPÉTERVÁR

SZENTPÉTERVÁR

RUNDALE
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szentpétervár "észak velencéje"
puskin - pavlovszk - petrodvorec - novgorod - gatcsina

július 26 - 31. 

199.900,- FT

1. nap: Budapest – Szentpétervár 
Repülés bécsi átszállással Szentpé-
tervárra. Szállás.

2. nap: Petrodvorec – Lomonoszov – 
Szentpétervár 
Délelőtt rövid pihenő a Vaszilij-szige-
ten található Rosztrum oszlopoknál, 
ahonnan a Kis-Néva és a Néva tor-
kolatának panorámája tárul elénk. A 
város egyik szimbóluma a Péter-Pál 
Erőd, melynek területén áll az orosz 
cárok temetkezési helye, a Péter-Pál 
Székesegyház. Tornya a legmaga-
sabb a városban, sőt Nagy Péter 
kívánságára még a moszkvai Kreml 
„Nagy Iván” harangtornyát is túlnőt-
te. Fotó-szünet az Auróra cirkálónál. 
Utazás szárnyashajóval PETRODVO-
REC-be. Nagy Péter cár nyári kas-
tély-együttesét a „művészet gyöngy-
szemének”, az „orosz Versailles”-nek 
tartják. Leglátványosabb része az 
Alsó park, a világ legnagyobb szökő-
kútrendszerével, a 140 szökőkút na-
ponta kb. 100.000 m3 vizet forgat. Az 
impozáns park mellett a Nagy Palo-
tát is megtekintjük. Irány a Finn-öböl 
déli részében fekvő LOMONOSZOV 
(korábbi néven: Oranienbaum), mely 
Nagy Katalin cárnő uralkodása alatt 
élte fénykorát. Szállás.  

3. nap:  Puskin - Gatcsina -
Szentpétervár
PUSKIN-ban Katalin cárnő Nyári Pa-
lotáját keressük fel. A park és a kas-
tély építése több cárnő - I. Katalin, 
Erzsébet és Nagy Katalin - nevéhez 
és hatalmához kapcsolható. A ha-
talmas barokk és klasszicista palo-
ta-együttesről írták: „Egy magának 
való, külön világ, a mesék birodal-
ma.”. Továbbutazás GATCSINA-ba, 
melynek legfontosabb látnivalója 
a Rinaldi tervei alapján épült palo-
ta-együttes. Az épület épen vészel-
te át a II. világháborút. Visszatérünk 
Szentpétervárra, ahol kb. 1 órás hajó-
kázás során is bepillanthatunk a cári 
paloták világába. Szállás.      

4. nap: Szentpétervár 
Egész napos városnézés „ÉSZAK 
VELENCÉ”-jében. A Kazanyi Székes-
egyház a XIX. század elején épült. I. 
Pál megbízása alapján, a római Szt. 
Péter Bazilika másolataként. A vá-
ros egyik ékköve a „Vérző Megváltó 
templom”, ó-orosz stílusban épült, 
külső és belső falait 7.000 m²-nyi 
felületen díszíti mozaik. Látogatás a 
világ egyik leggazdagabb képzőmű-

vészeti gyűjteményének otthont adó 
Ermitázsban. Majd az „Isten tintatar-
tójának” is nevezett, Izsák Székes-
egyházat keressük fel, mely a világ 
egyik legnagyobb kupolaépítménye. 
Fakultatív program: esti folklór mű-
sor megtekintése.  Szállás.

5. nap: Novgorod - Szentpétervár
Egész napos kirándulás NOVGO-
ROD-ba. Az „Új város” nevével el-
lentétben meglehetősen koros, 859-
ben alapították. A műemlékvédelmi 
területté nyilvánított óváros látni-
valói: Kreml; Szófi a-székesegyház - 
Észak-Oroszország legősibb, XI. szá-
zadi kőépítménye, mely az egykori 
novgorodi állam függetlenségének 
a szimbóluma volt. Programunkat 
a Bölcs Jaroszlav fejeledelem által 
alapított, Jurijev monostorban foly-
tatjuk. Szállás.

6. nap: Szentpétervár – Pavlovszk – 
Budapest
Folytatjuk a városnézést Szentpéter-
váron. Séta az Alekszandr Nyevszkij 
Kolostor sírkertjében, ahol több híres 
orosz művész nyugszik, pl. Dosz-
tojevszkij, Rubinstein, Csajkovszkij, 
Rimszkij-Korszakov. Rövid pihenő és 
fotózási lehetőség a Szmolnij-komp-
lexum előtt, ahol I. Péter uralkodása 
idején még a hajóépítéshez szüksé-
ges szurkot főzték. Itt épült a Rastrel-
li által tervezett női kolostor és szé-
kesegyház. Utazás PAVLOVSZK-ba, 
látogatás I. Pál cár kastélyában. Dél-
után hazautazás, érkezés Budapest-
re a késő esti órákban, a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    SZENTPÉTERVÁR
    
Dátum:     07.26 - 07.31.
Részvételi díj:    199.900,- Ft         
Repülőtéri illeték:   59.000,- Ft
Egyágyas felár:    70.600,- Ft
Félpanziós felár:    29.500,- Ft

Fakultatív folklór est:   9.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Orosz vízumdíj: kb.:        19.025,- Ft
Vízum ügyintézés:         5.000,- Ft 
Belépők, előzetes foglalások, hajókázás, fülhallgató: kb. 185,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; *** szálloda; reg-
geli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Szentpétervár óvárosa; Novgorod és környékének történelmi műemlékei



SZENTPÉTERVÁR

SZENTPÉTERVÁR

PETRODVOREC

SZENTPÉTERVÁR
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üdülés bosznia-hercegovina 
tengerpartján 

augusztus 20 - 27.

147.800,- FTE
U

R
Ó

PA

1. nap: Budapest – Neum
Utazás Budapestről, Horvátországon 
keresztül, rövid pihenőkkel Neumba. 
Vacsora, szállás. 

2 – 7. nap: Neum 
Üdülés vagy fakultatív kirándulások 
(min. 20 fő részvételével) 

Mostar – Buna-forrás 
Városnézés a Neretva partján fekvő 
MOSTAR-ban: Karadzsoz bég dzsá-
mija, látogatás egy török lakóházban, 
séta a híres-neves „Régi híd”-on. 400 
éven keresztül használták törökök, 
pravoszlávok, keresztények és zsi-
dók — mígnem a délszláv háborúban 
megsemmisült. Mára újjáépítve köti 
össze a folyó két partját. Ellátoga-
tunk a BUNA-folyó forrásához, mely 
az egyik legbővebb vizű Európában.  

Dubrovnik 
A dalmát tengerpart legelragadóbb
városába, DUBROVNIK-ba látoga-
tunk. Ha Velencét az „Adria király-
nőjének” nevezik, G. B. Shaw szerint 
Dubrovnik megérdemli az „Adria 
hercegnője” címet! Városnézés után 
hajókirándulás a Lokrum-szigetre. 

Omis – Makarska
Városnézés a MAKARSKA-riviéra 
központjában, MAKARSKA-ban: ki-
kötő, Szt. Márk templom, piactér, 
Ferencesek temploma és kolostor 
(ma Kagylómúzeum). OMIS-ban, az 
egykori hírhedt kalózfészekben hajó-
ra szállva teszünk egy rövid utazást 
a Cetina folyó kanyonjában. Napja-
inkban alpinisták, raftingosok paradi-
csoma — régi malmai ma a turisták 
felüdülését szolgálják. A kalózok ki-
füstölése után a velenceiek erősítet-
ték meg a várost.   

Pelješac-félsziget – Korčula 
A PELJEŠAC-félsziget Horvátor-
szág  második legnagyobb félszige-
te. Leghíresebb látnivalója a stoni 
erődrendszer, melyet a kínai nagyfal 
kistestvérének tartanak. A Raguzai 
köztársaság építtette, hogy a fél-
szigeten lévő sólepárlókat védje a 
betolakodóktól. Hajóra szállva, kö-
vetkező megállónk KORČULA sziget! 
Fővárosa a romantikus, történelmi 
hangulatot árasztó KORČULA. A he-
lyiek szerint itt született Marco Polo, 
a híres velencei kalmár.

8. nap: Neum – Budapest 
Hazautazás Budapestre, rövid pihe-
nőkkel.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

BURNA-FORRÁS

     ÜDÜLÉS BOSZNIA-HERCEGOVINA
                 TENGERPARTJÁN
Dátum:       08.20 - 08.27. 
Részvételi díj standard szobában:  147.800,- Ft
Egyágyas felár:    48.000,- Ft

Gyermekár, 1 gyermek 2 felnőttel egy standard tengerre néző szobában, pótágyon:
3 – 11,99 éves korig:    96.700,- Ft
12 éves kortól:     127.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Idegenforgalmi adó 11,99 éves korig: ingyenes;  12 - 17,99 éves korig: 3,50 EUR; 18 éves kortól: 7,- EUR

Fakutatív kirándulások (minimum létszám 20 fő)
Mostar – Buna-forrás    3.800,- Ft + kb. 15,- EUR belépők
Dubrovnik     6.500,- Ft + kb. 150,- HRK hajójegy és belépők
Omis – Makarska     4.500,- Ft + kb. 95,- HRK hajójegy és belépők
Pelješac-félsziget – Korčula   3.500,- Ft + kb. 70,- HRK hajójegy és belépők 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, *** szálloda tengerre néző balkonos szobái, félpanzió büférendszer-
ben, idegenvezetés, BBP biztosítás. 

A szálloda saját édesvízes kültéri medencével, valamint gyerekmedencével rendelkezik, a kavicsos tengerpart-
ra - szabad strandok, mély és sekély vizű szakaszokkal - „süncipő” viselését ajánljuk. Napernyő és napozóágy 
bérelhető: 2,5 EUR / db / nap.

UNESCO Világörökség: 
Horvátország: Dubrovnik óvárosa Bosznia-Hercegovina: Mostarban a Régi híd és környéke



MOSTAR

KORCULA DUBROVNIK
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1. nap: Budapest – Eszék – Szarajevó
Utazás Budapestről a hegyek és a 
minaretek országába, Bosznia–Her-
cegovinába. Városnézés SZARAJE-
VÓ-ban: Gazi Huszref bég-dzsámi 
(kívülről), Bascsarsija, a központi 
piactér stb. A város lassan kiheveri a 
’90-es évek szörnyűségeit. Vacsora, 
szállás a külvárosban.

2. nap: Szarajevó – Mostar – Neum
Utazás a festői MOSTAR-ba. Séta az 
óvárosban, megtekintjük a Karad-
zsoz bég-dzsámit, majd a Neretván 
átívelő Régi hídon megyünk át. 1575-
től több mint 400 éven keresztül kö-
tötte össze a város két oldalát, majd 
a délszláv háború megsemmisítette. 
Ma, újjáépítve, örök mementóként 
ível át a folyón. Rövid buszos kirán-
dulás a festői szépségű Buna folyó 
forrásához. Vacsora, szállás Neum 
környékén.
3. nap: Dubrovnik  – Neum
Városnézés DUBROVNIK gyönyö-
rű óvárosában. A horvát tengerpart 
legfestőibb települése máig őrzi kö-
zépkori városszerkezetét. Velencét 
az Adria királynőjének nevezik, nyil-
ván nem érdemtelenül, de szerintünk 
Dubrovnik megérdemli az "Adria 
hercegnője" címet! Vacsora, szállás 
Neum környékén.

4. nap: Montenegró – 
Skadari-tó – Budva 
Irány a vadregényes Montenegró!  
Elsőként a SKADARI-TÓ partjára uta-
zunk. A Balkán legnagyobb taván, 
(közel 400 km²-nyi terület)  Monte-
negró és Albánia osztozik. Virpasar-
ból indulva, kóstolóval egybekötött 
hajókirándulást teszünk a monte-
negrói oldalon. Vacsora, szállás Bud-
va környékén.   
5. nap: Cetinje – Lovćen – 
Njegoš – Kotor
A tengerpart feletti fennsíkon álló 
CETINJE-t keressük fel. Egykor ez 
a nehezen megközelíthető telepü-
lés a Zeta fejedelemség székhelye, 

majd később Montenegró fővárosa 
is volt. Látogatás az egykori királyi 
palotában. Továbbutazás a LOVĆEN 
Nemzeti Parkba, ahol a Jezerski-csú-
cson található az Ivan Meštrovic 
tervei alapján felépült mauzóleum. 
A parkolóból kb. 460 lépcső meg-
tételével érjük el Petar II. Petrović 
Njegoš nemzeti vezető sírját. Mielőtt 
visszatérnénk a tengerpartra, része-
sei lehetünk egy kis tipikus hegyi 
uzsonnának. A nap hátralévő részét 
a lenyűgöző szépségű öbölben fek-
vő, középkori városfallal övezett 
KOTOR-ban töltjük. Gyalogos ismer-
kedés az óvárossal. Vacsora, szállás 
Budva környékén.
6. nap: Kotori-öböl – 
Perast – Šibenik  
Perastból áthajózunk a Szirti Madon-
na templomhoz, mely az öböl kis szi-
getén épült. Visszatérve a szárazföld-
re, továbbutazunk Horvátországba. 
Vacsora, szállás Šibenik környékén. 

7. nap: Šibenik – Budapest 
Séta ŠIBENIK óvárosában, melynek 
legjelentősebb látnivalója a kated-
rális. Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti órákban. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!
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bosznia - dalmácia - montenegro
az adria és a fekete-hegyek tájain

szeptember 28 - október 4. 

144.900,- FT

    BOSZNIA-HERCEGOVINA 
    DALMÁCIA - MONTENEGRO 
Dátum:     09.28 - 10.04. 
Részvételi díj:    144.900,- Ft
Egyágyas felár:   42.000,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Idegenforgalmi adó:    8,- EUR
Belépők, fülhallgató, hajójegy:   kb. 70,- EUR és 190,- HRK 
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; *** / **** szállodák; félpanzió; 
idegenvezetés; BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökség: 
Horvátország: Dubrovnik óvárosa és Sibenik katedrálisa
Montenegró: Kotor természeti és kulturális régió 
Bosznia-Hercegovina: Mostar - Régi híd és környéke



Az egykori Jugoszlávia legszebb természeti kincsei és legfontosabb törté-
nelmi emlékei. Három ország - egy körutazás! 

BUDVA

PERAST

SIBENIK
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albánia
a sasok földje

június 14 - 18.

178.700,- FTE
U

R
Ó

PA

SARANDA

1. nap: Budapest – Tirana – Durrës
Repülés Budapestről a délutáni órák-
ban Tiranába. Transzfer Durrës-be, 
rövid séta a városkában, melynek 
legismertebb látványossága az Amfi -
teátrum (kívülről). Vacsora, szállás 
Durrës környékén. 

2. nap: Berat – Gjirokastra 
Utazás BERAT-ba, Albánia legszebb 
múzeumvárosába. Programunkban: 
vár, Szűz Mária templom az Onufri 
Ikonmúzeummal, majd a középkori 
városmag,  a Király mecset (kívül-
ről) és a bektashi rendhez tartozó 
Helveti Teqe, a XVIII. századi Gorica 
híd és Gorica negyed. Késő délután 
ismerkedés GJIROKASTRA neve-
zetességeivel: bazár-negyed és az 
Etnográfi ai Múzeum megtekintése. 
Vacsora, szállás Gjirokastrában.

3. nap: Butrinti – Saranda 
Délelőtt az ország déli csücskében 
fekvő BUTRINTI ókori romvárosa, Al-
bánia egyik legfontosabb történelmi 
emléke szerepel a programban. Ez 
az ősidők óta lakott terület a római 
császárok idején fontos hadikikötő-
ként szolgált. A városban sajátosan 
keverednek az ókori görög és római 
emlékek (görög színház, római fürdő, 

gymnasium, őrtorony stb.), az óke-
resztény kor és a Velencei Köztársa-
ság időszakának emlékeivel. Vacsora, 
szállás Sarandában.

4. nap: Saranda – Llogara-hágó – 
Tirana  
A délelőtt folyamán rövid pihenő 
a Porto Palermoi öbölben. Onnan 
kanyargós úton folytatjuk utunkat 
a Llogara-hágóra vezető szerpen-
tinen, ahonnan az Albán Riviéra és 
(kedvező időjárás esetén) még Korfu 
panorámája is elénk tárul! Visszaté-
rünk TIRANA-ba. Városnézés: Ethem 
Bey-mecset, Nemzeti Múzeum (kí-
vülről), Tirana legújabb, ortodox ka-
tedrálisa. Vacsora, szállás Tiranában.

5. nap: Kruja – Budapest
Kirándulás a „Hős város”-ba, KRU-
JA-ba. Itt szinte minden látnivaló a 
nemzeti hős, Szkander bég nevéhez 
kapcsolódik. Sétánkat a bég váránál 
kezdjük, és a Szkander bég Nem-
zeti Múzeum épületénél folytatjuk. 
Szabadidő keretében felkereshető a 
híres, több mint 500 éves bazár. Dél-
után hazautazás Tiranából. Érkezés 
Budapestre az esti órákban, a me-
netrend függvényében.

Albánia lassan, de biztosan kiheve-
ri az egykori diktatúrát! Műemlékei 
és vonzó természeti kincsei révén, 
egyre kedveltebb úti cél az utazók 
körében. Újdonság! Idén először 
repülővel.

   ALBÁNIA 

Dátum:    06.14 - 06.18. 
Részvételi díj:   178.700,- Ft
Repülőtéri illeték:  44.000,- Ft
Egyágyas felár:  28.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők:    kb. 40,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Berat, Gjirokastra, Butrinti; 

 Új
BUTRINTI

BERAT

BUTRINTI

KRUJA
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1. nap: Budapest – Bijelo Polje
Utazás Budapestről rövid pihenőkkel 
Bijelo Poljéba. Vacsora, szállás. 

2. nap: Moraca-völgy – 
Shkodra – Durrës
Felkeressük a MORACA festői völ-
gyének kolostorát. A határon átkelve, 
városnézés SHKODRA-ban: Albánia 
legnagyobb mecsete, legnagyobb 
katolikus székesegyháza, a püspö-
ki rezidencia épülete (kívülről) és a 
török kori Mesi híd. Vacsora, szállás 
Durrës környékén. 

3. nap: Kruja - Tirana – Durrës  
Kirándulás a „Hős város”-ba, KRU-
JA-ba, ahol szinte minden látnivaló a 
nemzeti hős, Szkander bég nevéhez 
kapcsolódik. Sétánkat a bég váránál 
kezdjük, és a Szkander bég Nemzeti 
Múzeum épületénél folytatjuk. Rövid 
szabadidő, majd irány a főváros! Gya-
logos városnézés TIRANÁ-ban: Et-
hem Bey-mecset, Nemzeti Múzeum 
(kívülről), ortodox katedrális. A Bloku 
negyed Enver Hodzsa idején a poli-
tikai elit lakhelye volt. Ma nyüzsgő, 
színes városrész, tele kis üzletekkel, 
kávézókkal. Vacsora, szállás Durrës 
környékén. 

4. nap: Berat – Gjirokastra 
Utazás BERAT-ba, Albánia legszebb 
múzeumvárosába. Programunkban: 
vár, Szűz Mária templom az Onufri 
Ikonmúzeummal, középkori város-
mag, Király mecset (kívülről), a bek-
tashi rendhez tartozó Helveti Teqe, a 
régi XVIII. századi Gorica híd és Gori-
ca negyed. Késő délután ismerkedés 
GJIROKASTRA nevezetességeivel: 
bazár-negyed, Etnográfi ai Múzeum 
és a vár megtekintése. Vacsora, szál-
lás Gjirokastrában.

5. nap Butrinti – Saranda
Délelőtt az ország déli csücskében 
fekvő BUTRINTI ókori romvárosát, 
Albánia egyik legfontosabb történel-
mi emlékét keressük fel, mely a római 
császárok korában fontos hadikikötő 
volt. A városban sajátosan kevered-
nek az ókori görög és római emlékek 
(görög színház, római fürdő, gymna-
sium, őrtorony stb.), az ókeresztény 
kor és a Velencei Köztársaság idő-
szakának emlékeivel. Vacsora, szállás 
Sarandában.

6. nap: Saranda – Llogara-hágó – Durrës  
Délelőtt rövid pihenő a Porto Paler-
moi öbölben, ahol Ali Pasa egy kis 
félszigetre épített várat. Szerpentin 
út vezet a Llogara-hágóra, ahonnan 
az Albán Riviéra és (kedvező időjá-
rás esetén) még Korfu panorámája 
is elénk tárul! Rövid pihenő VLO-
RÁ-ban, az albán függetlenség szü-
lőhelyén. Sétánk során megtekintjük 
a Murad mecsetet és a Független-
ségi emlékművet. Irány DURRËS! Az 
Amfi teátrum és a Régészeti Múzeum 
megtekintése. Vacsora, szállás Dur-
res környékén.

7. nap: Sveti Naum – Ohrid
Határátkelés Makedóniába. SVETI
NAUM a X. századi kolostora és föld-
rajzi adottságai révén Makedónia 
leghíresebb látnivalója! Itt ömlik a 
hegy alatt átfolyó Prespa tó vize az 
Ohridi-tóba, ahova délután érkezünk. 
Városnézés OHRID-ban: Szent Szófi a 
székesegyház, Szent János-kápolna, 
majd a Szent Kliment templom világ-
híres freskóiban gyönyörködhetünk. 
Vacsora, szállás Ohridban.

8. nap: Skopje
Irány Makedónia fővárosa! Ismerke-
dés SKOPJE látnivalóival: Kale-erőd, 
Daud pasa fürdője, Kursumli-hán (a 
legnagyobb skopjei karavánszeráj), 
Murat pasa mecsetje, Cifte hamam, 
valamint Teréz anya szülőháza, és az 
életútját bemutató múzeum. Vacso-
ra, szállás Skopjéban. 

9. nap: Belgrád – Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel, Belgrá-
don keresztül. Érkezés Budapestre az 
esti órákban.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

   ALBÁNIA - MONTENEGRO  
   MAKEDÓNIA
Dátum:    09.22 - 09.30. 
Részvételi díj:   169.900,- Ft
Egyágyas felár:  36.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők:    kb. 60,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, középkategóriájú szállodák, 
félpanzió, idegenvezetés, BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Albánia: Berat, Gjirokastra, Butrinti; 
Makedónia: Ohridi-tó



Körutazás a Balkán-félsziget kevés-
bé ismert régióiban. Albánia lassan, 
de biztosan kiheveri az egykori 
diktatúrát! Műemlékei és vonzó ter-
mészeti kincsei révén, egyre kedvel-
tebb úti cél az utazók körében. Ne-
héz elképzelni, de a Porto Palermo 
öböl nem Szicíliában van... 

OHRID

TIRANA
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szeptember 22 - 30.

169.900,- FT
albánia - montenegro - macedónia 

balkáni kalandozás

GJIROKASTRA

LLOGARA-HÁGÓ
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1. nap: Budapest – Nagyvárad – 
Bánff yhunyad – Kolozsvár 
Utazás ártándi határátkeléssel 
NAGYVÁRAD-ra. Rövid városnézés 
a Sebes-Körös partján fekvő tele-
pülésen. Átkelve a Királyhágón rö-
vid megálló CSUCSÁ-n, az egykori 
Boncza-kastélynál, mely az első vi-
lágháború idején Ady Endre otthona 
is volt. BÁNFFYHUNYAD-on meg-
tekintjük a XVI. századi református 
templomot. A KÖRÖSFŐ-i népmű-
vészeti központban vásárlási lehető-
ség. A XII. században szász telepesek 
kezdték kiépíteni KOLOZSVÁR mai 
városmagját. Városnézés: reformá-
tus templom, Mátyás szobor, Mátyás 
szülőháza, Szent Mihály templom. 
Vacsora, szállás.

2. nap: Torda – Marosvásárhely – 
Szováta – Korond – 
Farkaslaka – Csíkszereda 
TORDA tipikus erdélyi város az Ara-
nyos partján. Egykor tíz temploma 
volt. A mohácsi vész után ország-
gyűlést is tartottak a városban és itt 
iktatták törvénybe a vallásszabadsá-
got. MAROSVÁSÁRHELY évszázadok 
óta a székelység  kulturális központ-
ja. Városnézés: vásárhelyi promenád, 
Teleki Téka stb. Pihenő SZOVÁTÁN a 
Medve-tónál. KOROND a fazekasok 
falujaként ismert, ahol szinte minden 
porta előtt népművészeti kirakodó-
vásárt találunk (vásárlási lehetőség). 
FARKASLAKA Tamási Áron szülőhe-
lye. SZÉKELYUDVARHELY a Hargitán 
túli székelység központja. Vacsora, 
szállás Csíkszeredán.

3. nap: Gyergyószentmiklós – 
Gyilkos-tó – Békás-szoros – 
Csíksomlyó 
GYERGYÓSZENTMIKLÓS-on megte-
kintjük a XVIII. század elején épült 
örmény katolikus templomot. Rövid 
megálló MÁDÉFALVÁN, az 1764-ben 
történt veszedelem („székelyirtás”) 
emlékműnél. MAROSFŐ-nél a Maros 
forrásához látogatunk. CSÍKSOM-
LYÓ híres pünkösdi búcsújáróhely.  
A ferences templom féltve őrzött 
nevezetessége a „Csíksomlyai Mária” 
szobor. A GYILKOS-TÓ egy földcsu-
szamlás nyomán alakult ki. Ma is lát-
szanak a tóban az egykori, elöntött 
fenyőfák csúcsai. A BÉKÁS-szoros 
páratlan turisztikai látványosság. Va-
csora, szállás Csíkszeredán.

4. nap: Tusnádfürdő – Szent Anna-tó 
– Kézdivásárhely – Brassó  
A Csukás-tó körül, az Olt-folyó part-
ján kiépült TUSNÁDFÜRDŐ nem-
zetközi hírű gyógyhellyé fejlődött. 
Rövid pihenő a SZENT ANNA-tónál, 
melyhez több legenda kapcsolódik. 
Továbbutazás KÉZDIVÁSÁRHELY-re, 
az egykori vásárvárosba. Az 1848-49. 
szabadságharc idején Gábor Áron itt 
öntötte a honvédek ágyúit, ez volt a 
magyar hadak lőpor- és fegyverköz-
pontja. CSERNÁTON népművészeti 
múzeumáról és fafaragó táboráról 
híres. Vacsora, szállás Brassó Poiana 
üdülőhelyen.

5. nap: Törcsvár – Sinaia – 
Predeal – Brassó  
TÖRCSVÁR-on megtekintjük a Dra-
kula várkastélyt. Elhagyva a törté-
nelmi Magyarország területét, PRE-
DEAL-on (Románia legmagasabban 
fekvő üdülő települése) átutazva 
érkezünk SINAIA-ba. A román királyi 
család nyári rezidenciáját és a Peles 
kastélyt keressük fel. Délután város-
nézés BRASSÓ-ban: Fekete temp-
lom, Katalin Kapu, régi városháza, és 
a híres brassói sétálóutca. Vacsora, 
szállás Brassó Poiana üdülőhelyen

6. nap: Fogaras – Nagyszeben – 
Gyulafehérvár – Déva 
FOGARAS az Olt folyó partján fekvő 
egykori vármegye székhelye. Leg-
ismertebb látnivalója a XIV. század 
elején épített vár. NAGYSZEBEN a 
középkorban erős szász vár volt, 
napjainkban is a „szász fővárosnak” 
tartják. A belváros aránylag kis te-
rületen fekszik, főbb nevezetességei: 
evangélikus püspöki székesegyház, 
katolikus plébániatemplom, védto-
rony stb. GYULAFEHÉRVÁR a leg-
régibb erdélyi katolikus püspökség 
székhelye. A műemlékek sokasága az 
ún. csillag alakú erődítményben ta-
lálható (püspöki székesegyház, több 
erdélyi fejedelem sírjával, görögkeleti 
katedrális, fejedelmek lakóháza stb.). 
Továbbutazás DÉVÁ-ra, melynek ma 
látható várromja egybeforrt Kőmíves 
Kelemen legendájával. Vacsora, szál-
lás Déván.

7. nap: Vajdahunyad – Arad – 
Budapest 
VAJDAHUNYAD várát feltételezhe-
tően francia mesterek építették. A 
Hunyadiak őse, Sorb Kenéz a XIV. 
században királyi adományként kap-
ta az egykori várat. Ma látható for-

máját Steindl Imre és Schulek Frigyes 
vezetésével, a XIX. századvégi res-
taurálás során nyerte el. MAROSILY-
LYE az erdélyi fejedelemség idején 
a Maros vidék fontos erőssége volt. 
Itt született Bethlen Gábor, akinek 
egykori szülőházát sokan felkeresik. 
MÁRIARADNA híres búcsújáróhely, 
rövid pihenő a kegytemplomnál. A 
határátkelés előtt séta ARAD-on, a 
vértanúk városában. Hazautazás rö-
vid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban. 

    ERDÉLYI    
              NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:     08.13 - 08.19.  
Részvételi díj:    99.900,- Ft
Egyágyas felár:   28.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők:     kb. 150,- RON

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; középékategóriájú szállodák; 
félpanzió; a GÁLL Travel idegenvezetője; BBP utasbiztosítás.  



SINAIA

GYILKOS-TÓ

ERDÉLYI NAGY KÖRUTAZÁS
GYILKOS-TÓ, CSÍKSOMLYÓ, PELES KASTÉLY, VAJDAHUNYAD

augusztus 13 - 19. 

99.900,- FT

VAJDAHUNYAD

NAGYVÁRAD
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DUBAJ ÉS AZ EMIRségek
a megunhatatlan arab-öböl

OKTÓBER 20 - 25., DECEMBER 8 - 13.

 244.000,- FT

1. nap: Budapest – Dubaj
Délután repülés Budapestről Dubaj-
ba. Érkezés késő este. Szállás.

2. nap: Dubaj
Autóbuszos városnézés: Burj El Arab 
Hotel (Dubaj egyik szimbóluma), 
Jumeriah mecset, Nemzeti Múzeum, 
Pálma-sziget, Creek-öböl. Deira vá-
rosrészben felkeressük a fűszerpiacot 
és megnézzük az arany piacot is. Este 
fakultatív programként Dhow (tradi-
cionális arab vitorlás hajó) túrán ve-
hetünk részt, ahol megkóstolhatjuk 
az ínycsiklandó arab specialitásokat,  
miközben a város éjszakai fényeiben 
gyönyörködünk. Szállás Dubajban. 

3. nap: Dubaj
Pihenés vagy fakultatív sivatagi sza-
farin vehetünk részt. Utazás terep-
járókkal a homokdűnéken, Tanura 
show, hennafestés, tevegelés, végül 
BBQ vacsora zárja a programot. Szál-
lás Dubajban.

4. nap: Sharjah
Irány SHARJAH, mely területét te-
kintve a harmadik legnagyobb 
emírség. Elsősorban kulturális köz-
pontként ismert, de híres az iszlám 
törvények és hagyományok szigorú 
betartásáról is. Este fakultatív prog-
ramként látogatás a Burj Kalifa-ban, 
a világ legmagasabb épületének 124. 

emeletén, majd transzfer a szállodá-
ba. Vacsora és szállás. 

5. nap: Abu Dhabi
Kirándulás az egykori kis halász-
faluból tündöklő világvárossá vált 
ABU DHABI-ba. A városnézés során 
„legeket” is felkeresünk: az Emirá-
tusi Palota a második legdrágább 
hotel a világon, a Zayed sejk me-
cset a világ nyolcadik legnagyobb 
mecsete, negyvenezer hívőt képes 
befogadni egyszerre. A Heritage 
Village-ben (szabadtéri múzeum) 
megismerhetjük a sivatagi életet, a 
kézművesek, takácsok és szakácsok 
mesterségeit. Vacsora és szállás
Dubajban.

6. nap: Dubaj – Budapest
Kora reggel hazarepülés. Érkezés 
Budapestre a menetrend függvényé-
ben.

    DUBAJ ÉS AZ 
    EMIRÁTUSOK 
Dátum:          10.20 - 10.25.    
    12.08 - 12.13.  
Részvételi díj:    244.000,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   98.000,- Ft 
Egyágyas felár:    108.000,- Ft

Szervizdíj / borravaló:   30,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; **** szálloda; 
reggeli és két alkalommal vacsora; idegenvezetés; BBP biztosítás.

Fakultatív programok (minimum 15 fő részvétele esetén):
Dhow túra, esti hajókirándulás vacsorával: kb. 50,- USD
Félnapos sivatagi szafari vacsorával: kb. 55,- USD
Burj Khalifa transzferrel:   kb. 60,- USD

ABU DHABI

ABU DHABI

Dubaj az Arab-öböl partján kb. 72 
km hosszan nyúlik el. Területileg az 
Egyesült Arab Emírségek alig 5 %-a, 
mégis a legismertebb és legnépsze-
rűbb az összes emírség között; az 
ország idegenforgalmi központja. A 
legtöbb külföldi vendég ide érkezik, 
itt üdül, vásárol és élvezi a szinte 
örökös napfényt. 

SHARJAH

DUBAJ

SzLvSzEr
DuAjAn
2017. DECEMBER 29-

2018. JANUÁR 3.
KERESSE IRODÁNKBAN!
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1. nap: Budapest – Tel Aviv – Caesarea
Repülés Tel-Avivba, majd utazás 
CAESAREA-ba. A Heródes király által 
építtetett kikötő, a Római színház és 
a vízvezeték megtekintése. Tovább-
utazás Tiberias-ba. Szállás. 

2. nap: Genezáreti-tó – Beatitude – 
Tabgha – Capernaum - Tiberias
Kirándulás a GENEZÁRETI-tó kör-
nyékén: TIBERIAS (zsidó vallás  
szent városa), BEATITUDE (Hegyi-
beszéd-kolostor), TABGHA (a cso-
dás kenyér és halszaporítás hely-
színe), CAPERNAUM (Szent Péter 
háza), YARDENIT (keresztelőhely a 
Jordán folyóban). Szállás Tiberias-
ban.

3. nap: Akko – Haifa – Názáret - 
Tiberias
Irány a Földközi-tenger! AKKO a Ke-
resztes lovagok városa. HAIFA Izra-
el legfontosabb kikötője, az ország 
harmadik legnagyobb és adottságai 
révén az egyik legszebb települése 
(Kármel-hegy, a Bahai vallás köz-
pontja, Perzsa kert). Délután NÁ-
ZÁRET-ben az Angyali Üdvözlet 
templomát keressük fel. Szállás Tibe-
rias-ban.

4. nap: Tábor-hegy – Bet Shean – 
Jordán-völgye - Jeruzsálem
Utazás a TÁBOR-hegyhez, Jézus 
megdicsőülésének helyszínéhez. BET 
SHEAN a Szentföld egyik legrégebbi 
települése, időszámítás előtt 4000 
évvel már lakott terület volt. Délután 
a Jordán-folyó völgyén át, Jerikó 
érintésével érkezünk Jeruzsálembe. 
Szállás.

5. nap: Jeruzsálem 
Egész napos városnézés JERUZSÁ-
LEM-ben. Séta az óvárosban: Via Do-
lorosa, Golgota, Templom-hegy (fel-
menetel a helyi palesztin hatóságok 
engedélyének függvénye), Siratófal, 
Zsidó negyed, Cardo, Utolsó vacsora, 
Dávid sírja. Ebédszünet után irány az 
Olajfák hegye (Miatyánk-temploma, 
Gecsemáni kert, Nemzetek templo-
ma stb.). Szállás Jeruzsálemben.

6. nap: Betlehem - Jeruzsálem
Délelőtt városnézés az újvárosban: 
Knesset, Yad Vashem (a hatmillió zsi-
dó mártír emlékhelye), Izrael Múzeum 
megtekintése. Vásárlási lehetőség a 
bazárban. Délután az aktuális politikai 
helyzettől függően, BETLEHEM-ben 
megtekintjük a Születés templomát.  
Szállás Jeruzsálemben.

7. nap: Massada – Holt-tenger
Irány MASSADA, a gigantikus erőd! 
Továbbutazás QUMRAN-ba, ahol a 
Holt-tengeri tekercseket tárták fel. 
Nem hagyhatjuk ki a Föld legmé-
lyebb pontját sem, ahol a nagy sótar-
talmú vízben az ember csak lebeg, 
tehát irány a Holt-tenger! A semmi-
hez sem fogható fürdési lehetőség 
után utazás a Vörös-tenger partján 
kiépült Eilatra. Szállás.

8. nap: Eilat 
Üdülés a városkában, ahol évi 360 
napon át süt a nap. Szállás.

9. nap: Eilat
Üdülés vagy egész napos fakultatív 
kirándulás a jordániai PETRÁ-ba. A 
Nabateusok kétezer évvel ezelőtti 
székhelye „Rózsaszín Város” néven 
is ismert. A rózsaszín-vörös homok-
kőbe vésett épületek egyedülálló 
látvány! (Min. 10 fő esetén magyar, 
egyébként angol nyelvű idegenveze-
tővel.) Szállás.

10. nap: Eilat – Negev-sivatag – 
Ramon-kráter - Budapest
A NEGEV-sivatagon keresztül halad-
va megtekintjük a  RAMON-krátert, 
az eróziós erők koptatta katlant, 
majd az ősi kikötőt, JAFFA-t, mely 
egykor Szent Péter hittérítő munkás-
ságának fontos állomása volt. Nap-
jainkban művészek, iparművészek 
alkotói helyszíne. Este hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

JERUZSÁLEMJERUZSÁLEMJERUZSÁLEM

BETLEHEM

OKTÓBER 27 - NOVEMBER 5.

369.800,- FT

                SZENTFÖLDI NAGY 
    KÖRUTAZÁS
Dátum:     10.27 - 11.05.
Részvételi díj:           369.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   69.000,- Ft
Egyágyas felár:    168.000,- Ft
Félpanziós felár:   34.200,- Ft

Szervizdíj / borravaló:   90,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák; reggeli; belépők; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

Fakultatív program: 
Kirándulás Petrába: kb. 250,- USD, + kb. 100,- USD határátlépési illeték 

UNESCO Világörökségek: 
Izrael: Jeruzsálem és Akko óvárosa, Tel Aviv, Massada, Haifa, 
Jordánia: Petra 



PETRA

JERUZSÁLEM

SZENTFÖLDI NAGY KÖRUTAZÁS 
KIRÁNDULÁSI LEHETŐSÉG PETRÁBA

Nagy körutazásunk során megis-
merhetik a legfontosabb történel-
mi, vallástörténeti és természeti 
látnivalókat. A kihagyhatatlan 
Holt-tengeri fürdőzéssel, a qum-
rani Holt-tengeri tekercsekkel, 
Massadával és Petra homokkőbe 
vésett két évezredes „Rózsaszín 
városával”!
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1. nap: Budapest – Jeruzsálem
Repülés Tel-Avivba. Utazás busszal 
JERUZSÁLEM-be, a zsidó, keresz-
tény és muszlim hívők számára egy-
aránt szent városba. Megtekintjük az 
Olajfák hegyét (ahonnan lenyűgöző 
panoráma tárul elénk), a Gecsemá-
ni kertet és a Nemzetek templomát. 
Szállás Jeruzsálemben.

2. nap: Jeruzsálem
Gyalogos városnézés JERUZSÁLEM 
óvárosában: Via Dolorosa, Golgota, 
Templom-hegy (a helyi palesztin ha-
tóságok engedélyének függvénye),
Siratófal, Zsidó negyed, Cardo, Utol-
só vacsora, Dávid sírja stb. Majd az 
aktuális politikai helyzettől függően, 
felkeressük BETLEHEM-ben a Szüle-
tés templomát. Szállás Jeruzsálem-
ben.

3. nap: Holt-tenger – Massada – 
Názáret – Tiberias
Utazás a Jordán-völgyén át, a Holt-
tengerhez, melynek magas só-
tartalmú vízében sem úszni, sem
elsüllyedni nem lehet. Rövid, fakul-

tatív fürdési lehetőség. Irány MAS-
SADA, a gigantikus erőd, melyet 
Herodes a csupasz sziklára építtetett! 
NÁZÁRET-ben, az Angyali üdvöz-
let templomát keressük fel. Szállás a 
Genezáreti-tó partján fekvő Tiberias-
ban.

4. nap: Genezáreti-tó vidéke – 
Akko – Haifa 
A Genezáreti-tó környékével ismer-
kedünk: TIBERIAS (a zsidó vallás 
szent városa), YARDENIT (kereszte-
lőhely a Jordán folyóban), TABGHA 
(a csodás kenyér és halszaporítás 
helyszíne), CAPERNAUM (Szent Pé-
ter háza). Délután irány a Földkö-
zi-tenger partja! AKKO a „Keresztes 
lovagok városa”. HAIFA Izrael legfon-
tosabb kikötője, az ország harmadik 
legnagyobb és egyik legszebb tele-
pülése (Kármel-hegy, Perzsa kert). 
Szállás Tiberias-ban.

5. nap: Caesarea – Tel Aviv - Budapest
Felkeressük CAESAREA-t, melyet a 
Heródes király által építtetett kikötő, 
a Római színház, és a vízvezeték tett 
világhírűvé. Hazautazás Tel Avivból. 
Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

OKTÓBER 22 - 26.

199.900,- FT  

    PILLANTÁS A 
    SZENTFÖLDRE

Dátum:     10.22 - 10.26.
Részvételi díj:    199.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   69.000,- Ft
Félpanziós felár:   15.600,- Ft
Egyágyas felár:    69.800,- Ft
Szervizdíj / borravaló:   45,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák; reggeli; belépők; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Akko és Jeruzsálem óvárosa,  Massada, Haifa



JERUZSÁLEM

NAZARET

PILLANTÁS A SZENTFÖLDRE
JERUZSÁLEM - NÁZÁRET - GENEZÁRETI-TÓ
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HOLT-TENGER

HAIFA

MASSADA

Az igazi „SZENTFÖLD” Kelet és 
Nyugat között található, három 
világvallás őshazája. Utazásunk 
nem zarándokút, hanem kulturális 
körutazás! Mindenkit szeretettel 
várunk, hívőt és nem hívőt egya-
ránt.
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1. nap: Budapest – Teherán
Repülés Budapestről Teheránba, át-
szállással. Éjszaka a repülőn. 

2. nap: Teherán
Érkezés Irán fővárosába a koraregge-
li órákban. Egész napos városnézés 
TEHERÁN-ban. Látogatás az Arc-
heológiai Múzeumban, mely Perzsia 
gazdag történelmét, kultúráját és 
iszlám művészetét mutatja be, vala-
mint a Golesztán Palota-együttesben 
(a tükörteremmel). Az Iráni Nemzeti 
Bank épülete alatti trezorban találha-
tó Ékszer Múzeum (a Darya-ye Noor 
gyémánttal és a pávatrónnal) meg-
tekintése. A Sah-mecset az iszlám 
művészet igazi iráni alkotása. Szállás 
Teheránban.
3. nap: Qom – Kásán – Natanz – 
Iszfahán
Utazás QOM-ba, a síiták fellegvárába, 
a Fatima Mecset körbejárása (nem 
muszlim vallásúaknak szigorúan ti-
los a belépés a mecset területére). 
KÁSÁN-ban, az oázisvárosban a fel-
keressük a gyönyörű széltornyokkal 
díszített Broujerdi házat, melyet egy 
dúsgazdag kereskedő építtetett fe-
leségének a sivatag szívében fekvő 
történelmi perzsakertben, a Fin kert-
ben. Befejezésül NATANZ-ban meg-
tekintjük a Péntek mecsetet. Szállás 
Iszfahánban.

4. nap: Iszfahán – a Kelet Párizsa
Városnézés ISZFAHÁN-ban: Csehel 
Szotún 40 oszlopos palotájának 
megtekintése után, körbejárjuk a vi-
lág egyik legnagyobb terét, az Imam 
teret és benézünk a tér melletti épü-
letekbe, a káprázatos sztalaktit bol-
tozású Imam mecsetbe, a Lotfollah 
sejk mecsetbe, az Ali Qapou Palotá-
ba. Szabadidő, vásárlási lehetőség a 
kb. 5 km hosszú Nagy Bazárban. Vé-
gül a város régi hídjai közül a leghí-

resebb boltíves hidak megtekintése. 
Szállás Iszfahán-ban.

5. nap: Iszfahán, „A világ fele”
A városnézés folytatása ISZFAHÁN-
ban. Először az évezredek építőmű-
vészetét, istenhitének emlékeit őrző 
Péntek mecsetet keressük fel, majd 
a Megváltó Katedrálist (Vank) az Ör-
mény negyedben. Szállás Jazdban.

6. nap: Jazd
Egész napos városnézés JAZD-ban, 
mely a világ legrégebbi, de ma is 
létező egyistenhívő vallásának, a zo-
roasztrianizmusnak iráni központja. 
Megtekintjük a Csend tornyát, a Tűz 
templomát, a széltornyokat és a XIV. 
századi mesés ornamentikájú Péntek 
mecsetet, melynek minaretjei egész 
Iránban a legmagasabbak. Szállás 
Jazdban.

7. nap: Paszargadai – Perszepolisz – 
Siráz 
Utazás PASZARGADAI-ba, a nagy 
perzsa király - Nagy Kürosz - az 
Akhamenida dinasztia alapítójának 
fővárosába, ahol a perzsa uralkodók 
első nagyszabású palota-együttese 
és sírja is áll. Átutazunk PERSZE-
POLISZ-ba, a „perzsák városába”, 
melyet az Akhamenida királyok épít-
tettek. Fallal körülvett erődje királyi 
palotát, kincstárat és sírboltokat rejt 
magában. Nagy Sándor leigázta, a 
makedónok egyetlen éjszaka alatt 
kirabolták és felgyújtották. Szállás 
Sirázban.

8. nap: Siráz, a perzsa paradicsom
Kirándulás NAQHSHE-ROSTAM-ba, 
a meghökkentő sziklasírokhoz. Visz-
szatérve SIRÁZ-ba városnézés a köl-
tészet és a költők városában, mely 
Irán egyik legszebb városa: a közép-
kori eredetű Eram kert, a csodálatos 
kerámiáiról és színes üvegablakairól 
elhíresült Naszír al-Molk mecset, a 
XIX. századi kormányzói rezidenci-
aként ismert Nárendzsesztán palota 
és park megtekintése. Ezt követően 
látogatás a XIV. században élt Háfi z, 
a leghíresebb perzsa költő mauzóle-
umánál és díszkertjében. A nap vé-
gén szabadidő és vásárlási lehetőség 
a bazárban. Késő este hazautazás 
átszállással. Éjszaka a repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

elbűvölő perzsia
iráni kiskörút

JÚNIUS 5 - 13.

299.900,- FT

A hatalmas kiterjedésű Irán a Kö-
zel-Kelet egyetlen, „nem arab” or-
szága! Az egykori Perzsia gazdag, 
évezredes kulturális és építészeti 
emlékeiből nyújtunk át Önöknek 
egy csokorral. 

    ELBŰVÖLŐ 
    PERZSIA
Dátum:     06.05 - 06.13.
Részvételi díj:    299.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   143.000,- Ft   
Félpanziós felár:    38.000,- Ft (7)
Egyágyas felár:    78.500,- Ft  
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:   40,- USD

Vízumdíj:     kb. 27.000,- Ft
Vízum ügyintézési díj:   5.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; helyi középkategóriájú 
szállodák; reggeli; idegenvezetés; belépők; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Teherán Golesztán Palota; Kásán: Fín kert és pavilonjai;
Iszfahán: Csalogánykert; Imam tér, Nagymecset; Perszepolisz romváros 
Jazd: Doulatábád kert széltornya; Siráz: Perzsa (Eram)-kert
Paszargadai romkert és Nagy Kürosz mauzóleuma.
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1. nap: Budapest – Teherán
Repülés Budapestről Teheránba, át-
szállással. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Teherán
Érkezés Irán fővárosába kora reggel. 
Egész napos városnézés TEHERÁN-
ban: a X. századi Golesztán palota, a 
qádzsár kori palotaegyüttes, az iráni 
koronázási ékszerek és a Pávatrón 
kincseinek helyt adó Ékszermúzeum,  
az iszlám előtti Irán kultúráját bemu-
tató Ókori Irán Múzeum és környéke. 
A bazár forgatagában láthatjuk az 
Imám mecsetet. Szállás Teheránban.

3. nap: Teherán – Ahváz 
Teheráni ismerkedésünk folytatása: 
Niávarán palotaegyüttes rezidenciái 
és a modern Teherán szimbóluma, a 
Szabadság torony. Átrepülünk AH-
VÁZ-ba. Rövid ismerkedés: séta a 
Kárún folyó partján, látogatás a ba-
zárban. Szállás Ahvázban.

4. nap: Szúza – Csoga Zanbil – 
Sústar – Ahváz
Egyedülálló látnivalók, köztük 3 vi-
lágörökség egyetlen napon! SZÚZÁ-
ban a híres ókori régészeti park és 
Dániel próféta sírja. CSOGA ZANBIL-
ban a Kr.e. XIII. századi elámi zikkurat 
(lépcsős templom). SÚSTAR-ban a 
régi vízimalmok, a Kárún folyó híres 
vízesései, a Kr. u. III. században emelt 
gigantikus híd és duzzasztógát, a ké-
sőókori Pol-e laskar (a Sereg hídja) 
és az Emámzáde-je Abdollah X. szá-
zadi épülete. Szállás Ahvázban.

5. nap: Ahváz – Siráz
Khuzisztán tartomány olajkútjai és 
a déli Zagrosz-hegység lenyűgöző 
vonulatai között utazunk BISÁPÚR 
szászánida városába, a Kr. u. III. szá-
zadban szíriai hadifoglyok által emelt 
későantik és muszlim településre: 
múzeum és a város romjai (Anáhita 
szentély, bújida mecset és fürdők, I. 
Sápúr palotája); TANGE-JE CSOU-

GÁN szászánida sziklareliefjei. Szál-
lás Sirázban. 

6. nap: Siráz „a perzsa paradicsom”
Egész napos városnézés Irán egyik 
legszebb városában, Sirázban: a 
középkorban alapított Eram kert, a 
kerámiáiról és színes üvegablakai-
ról ismert Naszír al-Molk mecset, a 
Nárendzsesztán palota és park. Lá-
togatás a XIV. században élt Háfi z, 
a leghíresebb perzsa költő mauzó-
leumánál és díszkertjében. A Karím 
Khán Siráz közepén fekvő gigantikus 
erőd és a Vakíl mecset misztikus osz-
lopcsarnoka után, szabadidő a ba-
zárban, vásárlási lehetőséggel. Szál-
lás Sirázban.

7. nap: Siráz – Jazd
Egész napos régészeti kalandtúra 
Dél-Iránban! PERSZEPOLISZ, a vi-
lághírű régészeti terület a Kr.e. VI-
IV. századi óperzsa palotaváros és 
környéke. Utunkat NAQS-E ROSZ-
TAM-ban folytatjuk, ahol I. Dareiosz 
és utódainak óperzsa királysírjait lát-
juk. PASZARGADAI: az Óperzsa Bi-
rodalom alapítójának mauzóleumát 
tekintjük meg, rövid séta a paszarga-
dai régi kert maradványainál. Szállás 
JAZD-ban. 

8. nap: Jazd
Egész napos program a Selyemút 
leghíresebb iráni városában, JAZD-
ban. Hallgatás tornya, régi zoro-
asztriánus temetőhegyek a sivatag 
peremén, Irán legfontosabb zoro-
asztriánus tűzszentélye és múzeuma. 
Séta az Amír Csakhmáq téren, is-
merkedés a XV-XIX. századi síita 
emlékekkel. Látogatás a Doulatábád 
kertben, a XVIII. századi kormányzók 
rezidenciáján és díszkertjében, ahol 
Irán legmagasabb széltornya és a 
XIV-XV. századi ’gótikus’ Nagyme-
cset emelkedik.  Séta az óváros for-
gatagában és barangolás a Selyemút 

agyagsikátorainak labirintusában. 
Szállás Jazdban.

9. nap: Iszfahán
Ismerkedés a festői MEJBOD óvá-
rosával: a szürreális stílusú Galamb-
torony, egykori politikai központ - a 
Narín Qal’e,  karavánszeráj és a pos-
taépület. Utazás az egykori Selyemút 
mentén, megállunk NAÍN-ban, ahol 
megtekintjük a X. századi nagyme-
csetet és a XVI-XIX. századi Pírníá 
házat (napjainkban néprajzi múze-
um). Rövid séta az óvárosban. Szállás 
Iszfahánban.

10. nap: Iszfahán – „A világ fele”
Egész napos városnézés ISZFAHÁN-
ban: a VIII-XIX. század között épült 
Nagymecset; séta a Csehel Szotún 
40 oszlopos palotánál és a köröt-
tük fekvő Csalogánykertben. Séta 
az Imám téren, a világ második leg-
nagyobb zárt terén. A téren fekvő 
épületek: az Álí Qápú palota, a Seikh 
Lotfollah mecset és az Imám me-
cset. A Császári bazár freskói után, 
a Zájande folyó XVII. századi hídja-
it tekintjük meg. Délután látogatás 

Új-Dzsolfában, az iszfaháni örmény 
negyedben: Vank (Megváltó kated-
rális) és örmény múzeum. Rövid séta 
az örmény negyedben. Szállás Iszfa-
hánban.

11. nap: Iszfahán
Szabad program. Szállás Iszfahán-
ban.

12. nap: Kásán – Teherán
Utazás KÁSÁN-ba, az oázisvárosba. 
Látogatás a kereskedőházakban: a 
Borudzserdí, a Tabátabá’í paloták 
a XIX. századi iráni polgárság leg-
nagyszerűbb épületei. Megtekintjük 
az egykor koronázási helyszínként 
is szolgáló Fín kertet és pavilonjait. 
Irány QOM, az iráni síita ’Vatikán’! 
Az aranykupolás 40 m magas Fa-
tima mecset megtekintése kívülről 
(nem-muszlimoknak tilos a belé-
pés!). Késő este hazautazás Teher-
ánból, átszállással. Éjszaka a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

iráni nagykörutazás
elbűvölő perzsia ínyenceknek

OKTÓBER 3 - 15. 

575.000,- FT

ISZFAHAN

    IRÁNI
    NAGYKÖRUTAZÁS
Dátum:     10.03 - 10.15.
Részvételi díj:    575.000,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   148.000,- Ft   
Félpanziós felár:    54.200,- Ft (11)
Egyágyas felár:    172.000,- Ft  
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:   70,- USD

Vízumdíj:     kb. 27.000,- Ft
Vízum ügyintézési díj:   5.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; helyi középkategóriájú 
szállodák; reggeli; idegenvezetés; belépők; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Teherán Golesztán Palota; Szúsza: ókori főváros régészeti parkja;
Csogá Zanbil: lépcsős templom; Sústár: híd és duzzasztógát;
Siráz: Eram kert; Perszepolisz romváros;
Paszargadai romkert és Nagy Kürosz mauzóleuma; 
Jazd: Doulatábád kert széltornya; Kásán: Fín kert és pavilonjai;
Iszfahán: Csalogánykert, Imam tér, Nagymecset

 Új

Önt is elbűvölte Perzsia? Szeretné alaposabban megismerni? Nagy köru-
tazásunk Dél-Nyugat Irán világörökségekben kivételes gazdagságú ré-
gióját is bemutatja!

PERSZEPOLISZ
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1. nap: Budapest – Tbiliszi
Repülés Budapestről átszállással Tbi-
liszibe. Vacsora, szállás.

2. nap: Sanahin – Hagpat – Jereván
Utunk az „Örmény Svájcon” át vezet.  
SANAHIN és HAGPAT kolostorai egy-
házi és felsőoktatási központok vol-
tak. Vacsora, szállás Jerevánban.

3. nap: Jereván
Autóbuszos ismerkedés az örmény 
fővárossal, JEREVÁN-nal: parlament, 
Elnöki Palota, Operaház, Kék-Mecset, 
Genocídium emlékhely, Matenada-
ran (kézirattár). A napot kóstolóval 
egybekötött konyakgyár látogatással 
zárjuk. Vacsora, szállás Jerevánban.

4. nap: Ecsmiadzin – Garni – 
Geghard - Jereván
Utazás ECSMIADZIN-ba, az egykori 
fővárosba. Látogatás a IV. században 
egy pogány szentély helyén épült 
székesegyházban és kincstárban. Az 
Azat-folyó völgyében a GARNI erő-
döt és GEGHARD Szent Dárda kolos-
tor templomát keressük fel. Vacsora 
Garniban, szállás Jerevánban.

5. nap: Szeván-tó – Gosavank – 
Dilijan - Tbiliszi
A SZEVÁN-tó Örményország éke.  

Rövid pihenő Szevánban, majd to-
vábbutazás a Kaukázus hegyi útjain 
a középkori örmény kulturális élet 
központjához, a GOSAVANK kolos-
torhoz. Vacsora, szállás Tbilisziben.

6. nap: Tbiliszi
Grúzia hegyekkel körül ölelt főváro-
sa több mint 1500 éves múltra tekint 
vissza. Egész napos városnézés TBI-
LISZI-ben: óváros, a Szentháromság 
székesegyház Dél-Kaukázus legna-
gyobb építménye és a Grúz Orto-
dox Keresztény Egyház legnagyobb 
temploma. A botanikus kertben több 
mint 3500 növényfaj pompázik. A 
Chardin a nyüzsgő központ, kávé-
zókkal és üzletekkel. Látogatás a Mű-
vészeti Múzeumban. Vacsora, szállás 
Tbilisziben.

7. nap: Kaukázus, Grúz hadi út
Kirándulás a Kaukázus bércei között. 
Első megállónk a híres „Grúz hadi út” 
mentén ANANURI épületegyüttese. 
Időjárás függvényében terepjárókkal 
keressük fel a 2.170 m magasságban 
álló Gergeti Szentháromság temp-
lomot, utunk lenyűgöző völgyeken, 
hágókon és erdős tájakon halad át. 
Vacsora, szállás Tbilisziben.

8. nap: Mcheta – Uplisztszik - Tbiliszi
MCHETA Grúzia egyik legrégibb vá-
rosa, legősibb temploma a Szveti 
Choveli. A Jvari monostor a VI–VII. 
századi építészet remeke. UPLISZT-
SZIK barlangvárosát az i.e. I. század-
ban alakították ki, a lakóhelyiségek 
mellett pogány- és keresztény temp-
lommal, színházzal és boros pincével.  
Vacsora, szállás Tbilisziben.

9. nap: Szignahi – Seki
Irány Kahétia festői vidéke, az ország 
műemlékekben gazdag szőlőskertje. 
SZIGNAHI középkori városkájából 
fenséges kilátás nyílik az Alazan völ-
gyére. Határátkelés Azerbajdzsánba, 
majd irány SEKI! A település fontos 
állomása volt a Selyemút kaukázusi 
szakaszának. Rövid városnézés. Va-
csora, szállás Sekiben.

10. nap: Utazás a „Selyemúton” – 
Kis - Nidzs - Samaki – Baku
KIS-ben a kereszténység egyik legő-
sibb építészeti emlékét láthatjuk. 
Utunk a kaukázusi „Selyemúton” 
halad. NIDZS az albániai keresztény-
ség központja. A XVIII. században 

épített Dzsatari templom ma ismét 
az udik fontos vallási központja. Az 
egykori főváros, SAMAKI egyik leg-
fontosabb látnivalója a VIII. századi 
Dzsüma (Péntek) mecset és a ki-
rálysírok (Hét sír). Vacsora, szállás 
Bakuban.

11. nap: Baku
Ismerkedés BAKU főbb nevezetes-
ségeivel: óváros, Leánytorony, ten-
gerparti sétány, Mártírok emlékműve 
stb. Látogatás a Sirvánsahok palotá-
jában. Vacsora, szállás Bakuban.

12. nap: Gobusztan - Baku 
GOBUSZTAN különleges tanúhegy, 
mely kb. 500 hektáron sok ezer ősi 
sziklarajzot őríz. Rövid pihenő az 
iszapfortyogóknál. Délután szabad-
idő, vacsora és szállás Bakuban.

13. nap: Szurahani - Baku - Budapest 
A közeli SZURAHANI-ban felkeres-
sük a Tűz templomát és az egykori 
Zoroaszter-szentélyt. Hazautazás át-
szállással. Érkezés Budapestre az esti 
órákban, a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

Örményország a világ egyik legrégebbi civilizációjának a bölcsője, itt haladt 
a selyemút. A Kaukázus méltóságteljes hegyvonulatai, kolostorok birodal-
ma és a grúz hadiút teszi felejthetetlenné körutazásunkat. 

   ÖRMÉNYORSZÁG - GRÚZIA - 
   AZERBAJDZSÁN
Dátum:    09.19 - 10.01.  
Részvételi díj:   499.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 95.000,- Ft
Egyágyas felár:   129.000,- Ft    

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló: 50,- USD

Azerbajdzsáni vízum: 25,- USD
Vízumügyintézés díja: 3.500,- Ft
Örményországba és Grúziába magyar állampolgároknak vízum nem
szükséges.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; *** / **** 
szállodák; félpanzió; idegenvezetés; belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség:
Örményország: Ecsmiadzin: Katedrális; Geghard monostora és az 
Azát-folyó felső szakasza, Sanahin kolostor, Hagpat kolostor 
Grúzia: Mcheta óvárosa; 
Azerbajdzsán: Baku óvárosa, Gobusztáni sziklarajzok 

BAKU

GRÚZ HADIÚT GERGET

örményország - grúzia - azerbajdzsán
bibliai édenkert - grúz hadiút - kaukázusi szkítia

 SZEPTEMBER 19 - OKTÓBER 1.

499.900,- FT

JEREVÁN
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1. nap: Budapest – Taskent
Repülés Budapestről átszállással, 
Taskentbe. Szállás.  

2. nap: Taskent
Városnézés TASKENT-ben: Függet-
lenség tere, operaház, Iparművészeti 
Múzeum, Barak kán medresze („kö-
zép-ázsiai Vatikán”), a XVI. század-
ban épített Kukeldas medresze. Va-
csora, szállás Taskentben.

3. nap: Urgencs – Kiva
Korai repülés Urgencsbe. Autóbu-
szos városnézés a Vámbéry Ármin 
útleírásában is szereplő KIVA-ban, a 
híres Kara-Kum sivatagbéli oázisban, 
melyet évszázadokon keresztül több 
mint 2 km hosszú és 7–8 m magas fal 
védelmezett. ICSÁN-KALA-ban (Kiva 
óvárosa) egy csokorban találjuk a 
város valamennyi műemlék-épületét 
(paloták, mecsetek, medreszék, mi-
naretek, mauzóleumok). Folklór mű-
sorral egybekötött vacsora. Szállás 
Kivában.

4. nap: Buhara
Utazás autóbusszal a Kara-Kum si-
vatagon át BUHARA-ba: XVI–XVII.
századi Ljabi-hauz központ (a társa-
dalmi élet helyszíne), a korábban ka-
ravánszerájként működő Divan-begi 
medresze, a XII. századi Magoki–At-
tari mecset. Vacsora, szállás Buhará-
ban.

5. nap: Buhara
Délelőtt látogatás a város közelében 
épült Mokhi-Khosa Palotában. Visz-
szatérve BUHARA-ba, folytatjuk a 
városnézést: Citadella / Ark (Vám-
béry Ármin emlékszoba), Bolo-hauz 
mecset, a XII. században épült Csas-
ma-Ajub mazar (csodatévő hely), 

Szamanid mauzóleuma, Ulugbek 
medresze stb. Folklór műsorral egy-
bekötött vacsora Nodir Divan-begi 
medreszében. Vacsora, szállás Bu-
harában. 

6. nap: Shahrisabz – Szamarkand
Utazás SHAHRISABZ-ba. Városné-
zés: a XIV. században épült Ak-Sza-
raj kastély, bazár, Kok-Gumbas - és 
Hazrati imam mecset, Gumbazi-Se-
idan mauzóleum. Délután irány
Szamarkand! Vacsora, szállás Sza-
markandban.

7. nap: Szamarkand
Egész napos városnézés SZAMAR-
KAND-ban: Regisztán tér épületei, 
Bibi Hanim mecset (a legnagyobb 
mecset Közép-Ázsiában), bazár, Ulug 
Beg csillagvizsgálója stb. Egy szín-
házi előadás megtekintése. Vacsora, 
szállás Szamarkandban.

8. nap: Szamarkand – Taskent 
Délelőtt a városnézés folytatása 
SZAMARKAND-ban: XV. századi Gür 
Emír mauzóleuma, Sahi Zinda – nek-
ropolisz, látogatás az Üzbég Törté-
neti Múzeumban. Utazás expressz-
vonattal Taskentbe. Vacsora, majd éj-
szakai hazautazás, átszállással. 

9. nap: Taskent – Budapest 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    ÜZBEGISZTÁN

Dátum:     NOVEMBER
Részvételi díj:    ELŐKÉSZÜLETBEN 
UNESCO Világörökségek: 
Kiva-, Buhara-, Sahrisabz óvárosa, 
Szamarkand 



TASKENT
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Fedezzük fel a hatalmas közép-ázsiai országot, Vámbéry Ármin nyomában! 
Az egykori szovjet tagállamot a selyemút tette virágzó birodalommá, mo-
numentális muzulmán építészeti emlékei közül a legjelentősebbek tárulnak 
fel előttünk.

BUHARA

ÜZBEGISZTÁN 
A SEJTELMES SELYEMÚTON... 

NOVEMBER

ELŐKÉSZÜLETBEN

SZAMARKAND

KIVA
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AYUTTHAYA

Új körutazásunk programja, idő-
tartama, dátuma és részvételi díja 
- előkészületben.  Kérjük, kísérjék 
fi gyelemmel honlapunkat, illetve
érdeklődjenek irodánkban!

BANGKOK

Arany Háromszög: Chiang Rai tartomány legészakibb része, a Ruak- és a 
Mekong-folyók találkozásánál, Három ország, Mianmar / Burma, Laosz és 
Thaiföld határán. A vidék egykor az ópiumtermesztés központja volt.

Chiag Mai: a XIII. század végén alapított, „Észak Rózsája”-ként is emlege-
tett város a Lanna királyság fővárosa volt, amelyet dús növényzet és hegyek 
vesznek körül. Az ősi városrész megmaradt falain belül burmai, Sri Lanka-i 
és Lanna thai építészeti stílusban épült templomok, pagodák, Naga lépcső-
sorok találhatók.

Ayutthaya: az egykori Sziám fővárosa. A település virágzásának a XVIII. szá-
zad végén a burmai hadsereg támadása vetett véget. Időutazás a templo-
mok, kolostorok és Buddha-szobrok között.

Bangkok: az „angyalok városa”. Thaiföld alig 200 éves fővárosa, modern 
ázsiai metropolisz, amely a múltat a futurisztikus jövővel ötvözi: templomok 
bújnak meg a felhőkarcolók lábánál, a luxusautók mellett a tuk-tukok színe-
sítik a forgatagot.

Híd a Kwai-folyón: a II. Világháború szövetséges hadifoglyainak táborát és 
az általuk épített hidat a „Kwai-folyónál”, az azonos című fi lm tette világhí-
rűvé. 

Krabi: csodás öbleit és tengerpartjait magas mészkősziklák veszik körül. Ide-
ális helyszín kipihenni a tartalmas utazás fáradalmait!

thaiföld, a mosoly országa
körutazás & üdülés

DECEMBER

előkészületbenÁ
Z

SI
A

JAMES BOND SZIKLÁK
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KÍNAI ARANYHÁROMSZÖG
PEKING - XIAN - SANGHAJ

 AUGUSZTUS 1 - 9., OKTÓBER 23 - 31.

299.000,- FT

1. nap: Budapest – Peking
Utazás átszállással Pekingbe. Éjszaka a 
repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés Pekingbe a délutáni órákban, 
transzfer a szállodába. Esti séta a Wang 
fu csing - az ízek utcájában. Szállás Pe-
kingben.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés PEKING-ben:
Tiananmen tér - a világ legnagyobb tere; 
Tiltott Város - a világ legnagyobb terü-
letű uralkodói rezidenciája, mely a Ming 
és a Csing dinasztia 24 uralkodójának 
volt székhelye; Nyári Palota - a császárok 
nyári lakhelye. Szállás Pekingben. 

4. nap: Kínai nagy fal - Ming sírok
Utazás a világ legnagyobb építészeti 
alkotásához, a kínai NAGY FAL-hoz, 
mely kétezer éven keresztül épült. A 
Ming dinasztia 16 császára közül 13 
Pekingből irányította birodalmát, és 
itt is temették el őket. Az „U” alakú 
völgyben lévő sírok közül egyet meg-
tekintünk. Szállás Pekingben.

5. nap: Peking – Xian 
Felkeressük a buddhista Láma temp-
lomot, melynek hatalmas, egyetlen fa-
törzsből készült Buddha szobra szerepel 
a Guinness rekordok könyvében is. Az 
Ég templomában a császárok imádkoz-
tak „atyjukhoz”, az Ég Urához a jó ter-
mésért. Szuper-expressz vonattal (kb. 
5,5 óra) érkezünk Xian-ba. Szállás.

6. nap: Xian – Agyaghadsereg
Egész napos városnézés XIAN-ban:
Kőtábla-erdő és a világ nyolcadik cso-

dájának tartott Agyaghadsereg. Este fa-
kultatív program: a Tang Dinasztia show 
megtekintése. Szállás Xianban.

7. nap: Xian – Sanghaj
Félnapos városnézés Xianban: Nagy 
Vadlúd Pagoda, látogatás a helyi gyógy-
növénypiacon, Nagymecset és a Ha-
rangtorony. Majd átrepülünk Sanghajba. 
Este kínai akrobata show megtekintése. 
Szállás Sanghajban.

8. nap: Sanghaj
Városnézés Kína második legna-
gyobb metropoliszában, SANGHAJ-
ban. Bund (Sanghaj Wall Streetje) 
ahol a múlt század elején monumen-
tális épületeket építettek az európai 
bankok és biztosítók. A Jade Budd-
ha templom a város legjelentősebb 
temploma. Felkeressük a Yü Yüant, 
(Örömök kertje). Hazautazás átszál-
lással, az éjféli órákban.

9. nap: Sanghaj - Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    KÍNAI 
           ARANYHÁROMSZÖG
Dátum:     08.01 - 08.09.
    10.23 - 10.31.
Részvételi díj:    299.000,- Ft 
Reptéri illeték kb.:    149.000,- Ft
Egyágyas felár:    78.000,- Ft
Belső repülőjegy:    175,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:   30,- USD

Vízumdíj:             19.000,- Ft
Vízumügyintézési díj:   5.000,- Ft 

Fakultatív program: 
Tang-dinasztia show műsor:   7.800,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és  szuper-expressz-
vonattal; helyi középkategóriájú szállodák; félpanzió; belépők program szerint; 
idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek: 
Peking: Ég temploma, Nyári palota és a Tiltott Város; 
Ming sírok, Kínai Nagy Fal, Xian: Agyaghadsereg

PEKING

SANGHAJ

XIAN

 NAGY FAL



Á
Z

SIA

Szuper-expresszel, szuper gyorsan Kínában. A világ legnépesebb országa a 
modern technológiák és az ősi kultúra kombinációja. Felhőkarcolók, rohanó 
nagyvárosok, császári paloták sokasága és a legősibb civilizáció remekei.
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KÍNAI CSÁSZÁRVÁROSOK
PEKING - XIAN - HANGZHOU - sanghaj

szeptember 14 - 26.

448.000,- FT

1. nap: Budapest – Peking
Utazás Budapestről átszállással, Pe-
kingbe. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés Pekingbe a délutáni órákban. 
Esti séta Wang Fu Csing, az ízek ut-
cájában. Szállás Pekingben.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés PEKING-ben. 
A Tiananmen tér a világ legnagyobb 
tere. A Tiltott város a világ legna-
gyobb területű uralkodói rezidenciá-
ja, mely a Ming és a Csing dinasztia 
24 uralkodójának volt székhelye. A 
Nyári Palota a császárok nyári lakhe-
lye, 290 hektáros területen. Szállás 
Pekingben.

4. nap: Kínai nagy fal - Ming sírok
A világ legnagyobb építészeti alko-
tását, a NAGY FAL-at keressük fel, 
mely mai formáját több mint kétezer 
év folyamatos építése során nyerte 
el.  Az „U” alakú völgyben lévő Ming 
sírok közül megtekintünk egyet. Szál-
lás Pekingben.

5. nap: Peking – Zhengzhou 
A buddhista Láma templom híressé-
ge, a Guinness rekordok könyvében 
is szereplő hatalmas, egyetlen fa-
törzsből készült Buddha szobor. Az 
Ég templomában egykor a császárok 
imádkoztak „atyjukhoz”, az Ég Urá-
hoz a jó termésért. Utazás szuper-
expresszel (kb. 3 óra) Zhengzhou-ba! 
Szállás.

6. nap: Shaolin kolostor
Felkeressük a SHAOLIN kolostort, a 
kínai harcművészet egykori bölcső-
jét. Harcművészeti bemutató és a 
Pagoda Erdő - több mint 200 pago-
da - és a Láma pagoda megtekintése. 
Szállás Luoyangban.

7. nap: Longmen barlangok
Irány a LONGMEN barlangokhoz, 

ahol a sziklavájatok számtalan szen-
télyt és kb. 70 ezer szobrot rejtenek. 
A Fehér ló templomának megtekin-
tése, mely a hagyomány szerint az 
első buddhista templom Kínában. 
Utazás szuper-expresszel (kb. 2 óra) 
Luoyangból Xianba. Érkezés az esti 
órákban. Szállás.

8. nap: Xian – Agyaghadsereg
Egész napos városnézés XIAN-ban:
Kőtábla-erdő múzeum és a világ 
nyolcadik csodájának tartott Agyag-
hadsereg. Este fakultatív program-
ként a Tang Dinasztia show megte-
kintése. Szállás Xianban.

9. nap: Xian – Hangzhou
Félnapos városnézés XIAN-ban: 
Nagy Vadlúd Pagoda, helyi gyógy-
növénypiac, Nagymecset és Harang-
torony. Délután repülés Hangzhou-
ba. Szállás.

10. nap: Hangzhou – Sanghaj
Városnézés HANGZHOU-ban, mely 
hajdan egyike volt a császári fővá-
rosoknak: Nyugati-tó, Hat Harmónia 
pagodája. Látogatás egy kínai tea-
ültetvényen. Este utazás Sanghajba. 
Szállás.

11. nap: Sanghaj
Városnézés SANGHAJ-ban: Bund a 
folyóparti sétány, Jade Buddha temp-
lom. Séta a Mandarin kertben (Örö-
mök kertje). Este kínai akrobata show 
megtekintése. Szállás Sanghajban.

12. nap: Suzhou
Kirándulás „Kelet Velencéjébe”, SUZ-
HOU-ba. A Tigris domb, egy jelleg-
zetes kínai kert és egy selyemma-
nufaktúra meglátogatása. A csoport 
kettéválik: a császárvárosok program 
utasai hazarepülnek átszállással. Ér-
kezés Budapestre másnap. A nagy-
körút utasainak szállás Sanghajban.

LONGMEN BARLANGOK

HAGZHOU

XIAN
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PEKING

Tekintse meg Földünk legnépesebb és már-már kontinensnyi országának 
több ezer éves történelmi emlékeit - a császárvárosokat; és a legmoder-
nebb városépítészet bravúrjait - mint Hongkong és Makaó! Nagy körutazá-
sunkat azok fi gyelmébe ajánljuk, akiknek lehetőségük van egyszerre többet 
látni, ha már elrepülnek a távoli Távol-Keletre... Makaó, az egykori portugál 
gyarmati város igazi különlegessége lesz programunknak!  
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KÍNAI NAGYKÖRÚT
PEKINGTŐL SANGHAJON ÁT HONGKONGIG, KÍNAI NAGY FALAT...

SZEPTEMBER 14 - OKTÓBER 1.

648.500,- FT

13. nap: Sanghaj – Guilin
Szabad program. Este repülés Gui-
lin-ba. Szállás.

14. nap: Guilin 
Hajókirándulás a Li-folyó leglátvá-
nyosabb szakaszán. Visszautazás 
Guilinba. Kirándulás a folyóparti 
kúpkarszthoz, a Nádfuvola-csepp-
kőbarlanghoz és a híres Elefántor-
mány-hegyhez. Szállás Guilin-ban.

15. nap: Kanton
Utazás szuper-expresszel (kb. 2,5 
óra) Kína harmadik legnagyobb vá-
rosába. A Gyöngy-folyó torkolatánál 
fekvő KANTON-t kikötője és több 
száz évre visszanyúló kereskedő 
múltja miatt, a „Nyugat kapujának” 
tekintik. Városnézés: Hat Banyanfa 
Temploma, Virágos Palota, Dr. Sun 
Jat Sen emlékcsarnok, Öt kos szobor. 
Szállás Kantonban.

16. nap: Hongkong
Utazás HONGKONG-ba. Városnézés: 
Aberdeen, Viktória-csúcs, ebéd egy 
úszó étteremben, West Kowloon 
expressz út, Wong Tai Sin templom. 
Szállás Hongkongban.

17. nap: Makaó
Szabad program Hongkongban vagy 
FAKULTATÍV egész napos hajókirán-
dulás MAKAÓ városába, ebéddel. A 
félsziget és két kis sziget (Taipa és 
Coloane) 442 éves portugál irányítás 
után, 1999-ben került vissza az anya-
országhoz. A városállamban megta-
pasztaljuk a portugál gyarmati idők 
és a legmodernebb nyugati építészet 
harmóniáját. Visszautazás Hongkon-
ba, ahonnan késő este hazautazunk  
átszállással. Éjszaka a repülőn. 

18. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

   KÍNAI   KÍNAI 
   CSÁSZÁR-  NAGYKÖRÚT
   VÁROSOK
  
Dátum:   09.14 - 09.26. 09.14 - 10.01.
Részvételi díj:              448.000,- Ft 648.500,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 139.000,- Ft 149.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 220,- USD  490,- USD
Egyágyas felár:   111.000,- Ft 192.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:   40,- USD  70,- USD
Vízum:     19.000,- Ft
Vízumügyintézési díj:    5.000,- Ft

Fakultatív program: 
Tang dinasztia show                  7.800,- Ft   
Hajókirándulás Makaóra: ---   180,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, szuper-expressz vonattal és 
autóbusszal; helyi *** / **** szállodák; félpanzió (a 17. napon reggeli); 
idegenvezetés; belépők program szerint; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Peking: Ég temploma, Nyári palota és a Tiltott Város; Ming sírok; Kínai Nagy 
Fal; Longmen barlangok, Suzhou-i kertek; Xian: Agyaghadsereg; Hangzhou: 
Nyugati-tó, Makaó óvárosa

HONGKONG
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KANTON

LI-FOLYÓ

MAKAÓ
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KÍNAI VARÁZSLAT ÍNYENCEKNEK
kalandozás a jangce-folyótól az avatar tájain át a gyöny-folyó torkolatáig

1. nap: Budapest – Chongqing
Elutazás Budapestről átszállással. Éj-
szaka a repülőn.

2. nap: Chongqing
Délután érkezünk CHONGQING-ba, 
a Jangce (Chang-jiang) és a Jialing 
összefolyásánál fekvő, dombok váro-
sába. Ismerkedés Kína legnagyobb, 
38 millió lakosú településével: a Lúd-
domb park (Eling Gongyuan) a város 
legmagasabb pontja (280 m). Vacso-
ra és szállás Chongqingban.

3. nap: Chongqing – Dazu – Jangce
Kirándulás DAZU-ba, a világhírű, 
a IX. és XIII. század között készült, 
mintegy 50.000 szoborral ékesített 
sziklatemplomokhoz. Visszatérünk 
Chongqingba. BEHAJÓZÁS. Három 
éjszaka szállás a Victoria Sophia fo-
lyami hajón.

4 – 5. nap: Hajózás a Jangcén
Utunk a Jangcén, bolygónk har-
madik leghosszabb folyóján vezet 
(többször kiszállunk) a Három-szo-
ros (Qutang, Wu és Xiling) világába. 
Felkeresünk egy látványos taoista 
szentélykörzetet, hajózunk a Jangce 
egyik mellékfolyóján is. Megismerke-
dünk a világ legnagyobb vízierőmű-
vével, melynek gátja több mint 170 
méter magasra duzzasztja fel a 
Jangce vízszintjét. Áthaladunk az 
ötkamrás, 82 méter szintkülönbséget  
áthidaló zsiliprendszeren. A grandió-
zus építkezés miatt 1,3 millió embert 
kellett átköltöztetni. Teljes ellátás és 
szállás a hajón.

6. nap: Yichang – Zhangjiajie
YICHANG a Három-szoros keleti ka-
puja. A világ egyik legvitatottabb 
építményének - a természet drasz-
tikus átalakítása árán épített Há-
rom-szoros gát - megtekintése után, 
kikötünk Yichangban. Utazás autó-
busszal Zhangjiajie-be, szállás.

7 - 8. nap: Wulingyuan Nemzeti Park
Kirándulás Hunan tartomány egye-
dülálló nemzeti parkjába! A Zhang-
jiajie Nemzeti Erdő Parkot 1982-ben 
deklarálták. Gyönyörű vadregényes 
erdői és függőleges sziklaoszlopai 
megihlették az Avatar című fi lm 
rendezőjét, James Cameront is. Az 
UNESCO 1992-ben felvette a Vi-
lágörökségek közé. A csúcsok között 
számos szurdok terül el, patakokkal, 
folyókkal, vízesésekkel, barlangok-
kal és tavakkal. A park két impozáns 
természetes híddal is büszkélkedik, 
az egyik a világ legmagasabb termé-
szetes hídja, 257 méter magasan ível 
a völgy fölött. Programunk fénypont-
ja az 1098 méter magas Tianzi hegy, 
melynek csúcsára kabinos felvonó-
val lehet feljutni. A Bailong felvonót 
stílusosan “Száz sárkány liftnek” is 
nevezik, lélegzetelállító élmény lesz 
repülni a sziklák felett, a háromszo-
ros Guinness rekorder lifttel! A világ 
legmagasabb, leggyorsabb és legna-
gyobb teherbírású kültéri felvonója. 
Hogy elérjük az alsó állomását, egy 
másik felvonóval vagy közel 100 ka-
nyarral tűzdelt szerpentinen lehet 
eljutni. A csúcsról szédítően zavar-
talan körpanoráma tárul elénk! Az 
időnként sűrű ködből előbukkanó 
karcsú, kb. 1000 méter magas sziklák 
olyan illúzót keltenek, mintha a leve-
gőben úsznának. Lehetőség szerint, 
sétálunk a világ legmagasabb és leg-
hosszabb üveghídján is, 300 méter 
magasságban. Továbbá hosszan tú-
rázunk (kényelmes túracipő ajánlott) 
az Arany-patak mentén, a második 
napon. Szállás Zhangjiajie-ben.

9. nap: Kanton
Repülés KANTON-ba, mely Kína 
harmadik legnagyobb városa, leg-
ismertebb vásárközpontja, egyben 
a leggazdagabb kínai tartomány, 
Guandong székhelye. Kikötője és

AVATAR-SZIKLA

JANGCE
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DAZU

VICTORIA SOPHIA

Tartson velünk Kína egyedülálló természeti kincseinek birodalmába, 
melynek legimpozánsabb napjait hollywoodi szuperprodukció, az Avatar
díszletei között, a Zhangjiajie Nemzeti Erdő Parkjában töltjük! Dél-kelet Kí-
nából nem jöhetünk haza Hongkong és Makaó megtekintése nélkül!
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június 1 - 13.

595.000,- FT

több száz évre visszanyúló keres-
kedő múltja miatt a „Nyugat kapu-
jának” tartják. Ismerkedés a főbb 
nevezetességekkel. A Hat Banyanfa 
Temploma világszerte ismert ősi 
buddhista kegyhely, legfőbb épülete 
az 1097-ben épült Virágos Palota szí-
nes külsejéről kapta nevét. Az 57 mé-
ter magas pagoda kívülről 9 szintes, 
de belül 17 emelet különül el. Megte-
kintjük a Dr. Sun Jat Sen emlékcsar-
nokot is. Szállás Kantonban.

10. nap: Hongkong
Áthajózunk a közeli HONGKONG-ba. 
Városnézés az égig érő városban. 
A térség kereskedelmi és pénzügyi 
központja 1200-nál is több felhőkar-
colójával világcsúcstartónak számít. 
A Viktória-csúcsról, 428 méter ma-
gasságból, pazar látvány tárul elénk! 
Ellátogatunk az Aberdeen úszó fa-
luba és a kikötőbe. Ebéd egy úszó 
étteremben. Este egyénileg érdemes 
ellátogatni a Kowlooni öböl menti 
sétálóutcára, ahol a Guinness Re-
kordok könyvében is szereplő, zenés 
lézer showt tekinthetjük meg. Szállás 
Hongkongban.

11. nap: Hongkong – Makaó
Szabadidő, délután utazás gyorsha-
jóval az ázsiai Las Vegas-ba, MA-
KAÓ-ra. A Hongkongtól kb. 60 km-re 
fekvő városállam a múlt és jövő har-
móniája: szép parkok, több száz éves 
portugál templomok, erődök, felújí-
tott kormányzói épületek és a legmo-
dernebb építészet remekei. Szabad 
program, majd esti kikapcsolódás és 
vacsora a Fisherman’s Wharf komp-
lexumban. Szállás Makaón.

12. nap: Makaó – Hongkong
Városnézés ebéddel: Makaó Múzeum, 
a Szent Pál katedrális romjai, Largo 
do Senado – a portugál városrész 
főtere, a Lou Lim Lok kert, Makaó 
torony, Lisszabon kaszinó. Makaó 
szigetvilágát hosszú hidak és töl-
tés-utak kötik össze egymással. Íze-
lítőt kapunk a szigetekből is, melyek 
az intenzív tengerfeltöltések és az 
elmúlt évtized nagyszabású beruhá-
zásai révén folyamatosan fejlődnek: 
Taipa, Coloane és Cotai. Szabadidő, 
majd visszautazás gyorshajóval 
Hongkongba. Hazautazás átszállás-
sal. Éjszaka a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a déli órákban, a 
menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    KÍNAI VARÁZSLAT 
    ÍNYENCEKNEK
Dátum:    06.01 - 06.13.  
Részvételi díj:               595.000,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.:  165.000,- Ft  
Belföldi repülőjegyek:  220,- USD  
Egyágyas felár:    220.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás:  1,5% 
Szervizdíj / borravaló:                 60,- USD   
Vízum:                   19.000,- Ft
Vízum ügyintézési díj:        5.000,-Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, helyi 5* kategóriájú hajóval és
autóbusszal; középkategóriás szállodák és hajókabinok; félpanzió, (regge-
li és ebéd vagy vacsora), a 4-5. napon teljes ellátás a hajón; idegenvezetés; 
belépők program szerint; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Wulingyuan Nemzeti Park
Makaó óvárosa  
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MAKAÓ

ZHANGJIAJIE NEMZETI ERDŐ PARK

BAILONG FELVONÓ

MAKAÓ

HONGKONG
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Új körutazásunk programja, idő-
tartama, dátuma és részvételi díja 
- előkészületben.  Kérjük, kísérjék 
fi gyelemmel honlapunkat, illetve
érdeklődjenek irodánkban!

HONGKONG

MAKAÓ

Makaó: eredetileg 16 km², de a különböző feltöltések következtében ma már 
21 km² területű félsziget és két kis szigettel (Taipa és Coloane). 442 éves 
portugál irányítás után, 1999. december 20-án tért vissza az anyaországhoz. 
A város képe egyszerre ázsiai és mediterrán, amit egyre hangsúlyosabban 
egészít ki a Las Vegas szerű pompa.

Hongkong: kb. 7,2 millió lakosával a térség kereskedelmi és pénzügyi köz-
pontja, amely korábban brit fennhatóság alá tartozott. Az angol uralom em-
léke a bal oldali közlekedés. 1997-ben a brit hatóságok ünnepélyes keretek 
között visszaadták az 1843-tól gyarmati sorban lévő területet az anyaor-
szágnak.

Szingapúr: nevének eredeti jelentése Oroszlán-kikötő, mely független váro-
sállam és jelentős pénzügyi központ. Ellátogatunk a hajdan volt katonai, ma 
pedig a szórakoztató programok sokaságát biztosító Sentosa szigetére is.

távol-keleti gyémántok
hongkong - makaó - szingapúr

2018. JANUÁR

előkészületbenÁ
Z

SI
A

SZINGAPÚR

SZINGAPÚR
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JAPÁN CSODA
lángoló őszi színek, titkok, gésák...

OKTÓBER 21 - NOVEMBER 1.

694.700,- FT

KIOTÓ

1. nap: Budapest – Tokió
Repülés Budapestről átszállással To-
kióba. Éjszaka a repülőn.

2 nap: Tokió
Esti érkezés Tokióba. Szállás.

3. nap: Nikkó – Chuzenji-tó – 
Kegon-vízesés – Tokió 
Kirándulás NIKKÓ-ba: CHUZENJI-tó, 
KEGON-vízesés, Irohazaka és az ABC 
lejtő hajtűkanyarjai. Megtekintjük a 
japán építészet talán leggyönyörűbb 
emlékét, a Tóshó-gu szentélyt (Tok-
ugawa leyasu sógun emlékhelyét - 
22.000 m2 aranyozott felület, fafara-
gásokkal). Szállás Tokióban.

4. nap: Tokió 
Egész napos városnézés TOKIÓ-ban. 
A XVI. századi buddhista Zojoji 
templom után, a város panorámáját 
a 250 m magas Tokió-torony tera-
száról nézzük meg. Rövid pihenés 
a Kiyosumi kertben. Edo Múzeum, 
majd ellátogatunk az Asakusa szen-
télyhez, bepillanatunk a színes bazár 
forgatagába. Az elegáns Omotesan-
do sétány a tokiói „Champs Elysées”. 
Sétánkat a világhírű Ginzán foly-
tatjuk. Kívülről nézzük meg a parla-

mentet, a Császári Palotát, a 634 m 
magas Tokió Sky Tree-t. A napot az 
ultramodern mesterséges szigeten, 
Odaiban fejezzük be. Szállás. 

5. nap: Kamakura – Fuji – 
Ashi-tó – Kiotó
Irány az ódon hangulatú KAMAKU-
RA! A város a XII. század végétől 
közel 150 évig Japán katonai veze-
tőjének, a sógunnak székhelye volt. 
Városnézés: Nagy Buddha, Tsuruga-
oka Hachimangu (shinto szentély) 
megtekintése. Majd az ország leg-
magasabb hegyének (FUJI 3.376 m)
lábához utazunk, hajókázás az Ashi-
tavon. Szuper-expresszel érkezünk 
Kiotóba. Szállás.

6. nap: Kiotó 
Az egykori fővárosban a japán kultú-
ra és építészet sokszínűségéből ka-
punk ízelítőt: Nijo-jo (sóguni palota), 
Kódai-ji zen templom és kert, Arany 
pavilon, Ryoanji (Alvó sárkány temp-
loma) és kimonó bemutató. Fakulta-
tív programok: délután teaszertartás; 
este színházlátogatás: ízelítő a japán 
kultúrából (virágrendezés, bunraku 
stb.). Szállás Kiotóban.

7. nap: Miyajima – Hiroshima – Kiotó
Szuper-expresszel utazunk Hiroshi-
mába, onnan hajóval a közeli MIYA-
JIMA-szigetre, ahol a dagály idején 
a víz fölött „lebegő” Itsukushima 
szentélyt tekintjük meg. Sétálhatunk 
az „1000 matrac” templomában és 
megnézzük a tengeröbölben emelt 
óriási „Torii”-t. HIROSHIMA-ban meg-
tekintjük a Béke-parkot és a múzeu-
mot. Szállás Kiotóban. 

8. nap: Koyasan 
Utazás KOYASAN-ra. 1.000 m maga-
san, cédruserdővel borított hegyen 
áll a japán buddhizmus szent köz-
pontja, ahol autentikus japán szállás 
és vacsora vár ránk. Másnap reggel 
szemtanúi lehetünk a kolostor éle-
tének és a szerzetesek reggeli áj-
tatosságának. Megtapasztalhatunk 
valamennyit a buddhizmus szellemi-
ségéből, a környező természet vég-
telen békéjéből és szépségéből. 

10. nap: Oszaka – Miyama – Oszaka
Két különböző Japán létezik. Az 
egyik a high-tech világa, a másik az 
ősi, a hagyományokhoz, a termé-
szethez erősen kötődő. Ma mind-
kettőből ízelítőt kapunk! Először a 
hegyek között megbúvó kis tele-
pülésre, a hagyományos, nádtetős 
”Kayabuki” stílusú házairól ismert, 
MIYAMA-ba látogatunk. A délutánt 
pedig az ultramodern Oszakában, 
Japán második legnagyobb váro-
sában töltjük. A modern építészet 
remeke a 173 méter magas „Szelek 
tornya”, melynek tetejéről a város tö-

kéletes körpanorámáját élvezhetjük, 
továbbá felkeressük a szép parkkal 
övezett várat is. Szállás Oszakában.

11. nap: Kiotó – Oszaka
Visszatérünk KIOTÓ-ba. Ismerkedés 
az ősi császárváros neveeztességei-
vel: Ezüst Pavilon (Ginkakuji) a díszes 
kertjével; Sanju-san-gendo („33 nyí-
lás” temploma). Látogatás Fushimi 
Inari sintó szentélyéhez, az egyedül-
álló, több km hosszú „torii” kapukból 
épült alagúthoz. Este hazautazás át-
szállással. Éjszaka a repülőn.

12. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    JAPÁN 
    CSODA
Dátum:     10.21 - 11.01.
Részvételi díj:    694.700,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   169.000,- Ft 
Vonatbérlet ára Hirosima–Miyajima kirándulással: 94.600,- Ft
Egyágyas felár:   126.000,- Ft 
Félpanziós felár (8) ajánlott:  64.800,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:   30,- USD

Belépők:     Kb. 15.000,- JPY  

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és komppal; 
helyi középkategóriás szállodák és 1 éj autentikus japán szálláson; reggeli; 
idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Kamakura: Buddha szobor, Nikko templomai és szentélyei; 
Kiotó és Nara történelmi műemlékei; Miyajima szigete, 
Hirosima - béke emlékmű; Koyasan - a Buddhizmus szent hegye; 
Horyuji faszerkezetű épület-együttes



Japán a régmúlt és a legfejlettebb technológia elegye, melyhez a táj szépsé-
ge, a rizsföldek és a kertek békéje, a szentélyek csendje kapcsolódik. Minden 
évszaknak meg van a maga varázsa, a természet pompás színárnyalataival. 

KOYASAN
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1. nap: Budapest – Saigon
Elutazás átszállással Saigonba. Éjsza-
ka a repülőn.

2. nap: Saigon
Érkezés SAIGON-ba. Délután vá-
rosnézés: Notre Dame katedrális, 
városháza, Thien Hau pagoda, kínai 
negyed stb. Vacsora és szállás.  

3. nap: Mekong–delta - Saigon
Egész napos kirándulás a Mekong 
torkolatához, Vietnam „éléskamrá-
jához”. Rövid látogatás MY THO-ba. 
Ebéd, majd hajókázás a szigetek 
között, séta a kézműves falvakban, 
végül a Vinh Trang pagoda megte-
kintése. Szállás Saigonban.

4. nap: Danang – My Son - Hoi An
Repülés Danangba. Utazás autó-
busszal MY SON-ba, mely a Csampa 
dinasztia idején vallási központ volt. 
Útközben ebéd. Szállás Hoi Anban. 

5. nap: Hoi An – Hue
HOI AN festői szépségű ősi település, 
ahol a Chua Chuc Thanh pagodát, 
az évszázados kereskedőlakokat, a 
400 éves fedett japán hidat tekintjük 
meg. Ebéd után irány HUE! Látogatás 
a Dong Ba piacon. Szállás.

6. nap: Hue
Egésznapos városnézés ebéddel. 
Hajózás a Parfüm-folyón. Majd lá-
togatás a Thien Mu pagodához és a 
Minh Mang sírhoz. Hue a pekingi Til-
tott város mintájára épült: Ngo Mon 
kapu, Thai Hoa palota, Mandarinok 
Csarnoka, Tiltott bíbor város, Tu Duc 
uralkodó sírja. Szállás Huéban.

7. nap: Hanoi
Repülés a vietnami fővárosba, HA-
NOI-ba. Ismerkedés tavairól, árnyé-
kos sugárútjairól és közparkjairól 
híres várossal: Ho Si Mihn Mauzóle-

um, Egypilléres pagoda, Operaház, 
a neogótikus Szent József katedrá-
lis, Irodalom Temploma és a város 
szívében lévő Hoan Kiem-tó. Szállás 
Hanoi-ban. 

8. nap: Halong-öböl
A napot a HALONG-öbölben töltjük. 
Hajókázás a bizarr mészkősziklákkal 
tűzdelt tengeren, látogatás a Thien 
Cung cseppkőbarlangban. Ebéd a 
hajó fedélzetén, szállás Hanoiban.

9. nap: Vientiane
Repülés a laoszi fővárosba. Városné-
zés VIENTIANE-ben: Wat That Luang 
(Királyi Stupa), Laosz legfontosabb 
nemzeti emlékműve, Diadalív (tete-
jéről gyönyörű kilátás nyílik a város-
ra), Wat Pha Keo templom, Wat Si 
Saket, Wat Si Muang. Szállás. 

10. nap: Luang Prabang
Repülés a festői környezetben épült 
LUANG PRABANG-ba. Városnézés: 
Wat Xieng Thong, Wat Visoun, Wat 
That Luang, Nemzeti Múzeum. Végül 
330 lépcsőn jutunk fel a Phusi-domb-
ra, ahol a panoráma a naplemente fé-
nyében tárul elénk. Szállás. 

11. nap: Luang Prabang
Hajókirándulás a PAK OU barlangok-
hoz. A nap fénypontja a világhírű 
Smaragd-vízesés!  Szállás.

12. nap: Angkor
Repülés Siem Reapbe. Szállás. 

13. nap: Angkor
Ismerkedés az ősi királyi város leg-
szebb, mesterséges víztükrök között 
épült templomaival, palotáival, ANG-
KOR WAT, majd a PHNOM BAKHENG 
megtekintése. Szállás Siem Reapben. 

14. nap: Angkor másodszor
ANGKOR további nevezetességeit 
keressük fel: BANTEAY SREI, ANG-
KOR THOM, TA  PROHM, BAYON stb. 
Szállás Siem Reapben. 

15. nap: Phnom Penh
Irány Phnom Penh! Közben rövid pi-
henő a sült ízeltlábúakról ismert bi-
zarr Skuon-ban. Szállás. 

16. nap: Phnom Penh – Doha 
Megtekintjük a Királyi- és az Ezüst 
pagodát, a vörös khmerek egykori 
börtönét és a piacot. Délután haza-
utazás dohai átszállással. Éjszaka a 
repülőn.

17. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    VIETNAM - LAOSZ - 
    KAMBODZSA
Dátum:     11.05 - 11.21.
Részvételi díj:    599.800,- Ft
KORÁN KELŐKNEK:        564.800,-Ft*
* = 35.000,- Ft/fő KEDVEZMÉNY, a részvételi díj és repülőtéri illeték 
TELJES ÖSSZEGÉNEK - a jelentkezést követő 8. napon belül - történő 
befi zetése esetén. Érvényes az indulást megelőző 91. napig!
Repülőtéri illeték kb.:   135.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek:   kb. 750,- USD
Egyágyas felár:    175.900,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:   70,- USD

Vietnami vízum:    kb. 25,- USD
Kambodzsai illeték:    kb. 30,- USD 
Laoszi illeték:    kb. 30,- USD 
Vízumügyintézési díj:   3.500,- Ft 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és hajóval; 
helyi középkategóriájú szállodák; félpanzió; belépők, idegenvezetés, BBP 
biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Vietnam: Hue műemlék-együttese, Ha Long-öböl, Hoi An ősi városa, My 
Son szentély; Kambodzsa: Angkor romjai; Laosz: Luang Prabang



A Mekong-delta, a valószínűtlen 
sziklaformációkkal övezett Ha-
long-öböl és Angkor! Egyetlen, 
intenzív körutazás során megis-
merkedhetnek Indokína három or-
szágával!

SMARAGD VÍZESÉS

HALONG-ÖBÖL

VIETNAM - LAOSZ - KAMBODZSA
INDOKÍNAI CSODÁK CSODÁJA

november 5 - 21.

564.800,-FT/FŐ ÁRTÓL 

ANGKOR
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1. nap: Budapest – Rangun
Repülés átszállással Yangonba. Éj-
szaka repülőn.

2. nap: Rangun (Yangon)
Kora reggeli érkezés Rangunba. Vá-
rosnézés: Sule Pagoda, belváros és 
a gyarmati negyed, a Bogyoke piac, 
amit Scott Market-nak is hívnak. Mi-
anmar legnagyobb buddhista temp-
loma és legfőbb nevezetessége a 
Shwedagon Pagoda: a naplemente 
elképzelhetetlen látvány a 20.912 da-
rab színarany téglából álló, több mint 
10.000 gyémánttal és más drágakö-
vekkel díszített sztúpákon. Szállás.

3. nap: Bago – Arany-szikla - Kyaiktio
BAGO-ban a Kyaikpun Pagodát ke-
ressük fel, melynek a 30 méter ma-
gas, egymásnak háttal ülő Buddha 
szobrok a főbb látnivalói. Továbbuta-
zás KYAIKTIO-ba, az Arany Sziklához, 
mely a színarany bevonatról kapta 
nevét, és a legenda szerint Buddha 
egy hajszála tartja. A hajtűkanyarok-
ban gazdag utat nyitott teherautón 
tesszük meg. A naplementét a Szik-
lánál töltjük. Szállás Kyaiktio-ban. 

4. nap: Bago – Rangun 
Visszatérünk BAGO-ba: a Buddha 
ereklyéket is őrző Shwemawdaw Pa-
goda; Shwethalyaung, Kanbawzatha-
di Palota és Múzeum stb. megtekin-
tése. Szállás Rangunban.

5. nap: Heho – Inle-tó 
Repülés Hehoba, onnan busszal irány 
a 900 m magasan fekvő INLE-tó 
partja! Hajókázás a tavon (kb. 4–5 fős 
csónakokon). Felkeresünk néhány 
kézműves manufaktúrát. Szállás az 
Inle-tónál.

6. nap: Inle-tó – Pindaya 
Délelőtt folytatjuk a csónakázást. A 
zöldség és virágtermesztés az úszó 
kertekben, az úszó falvak különle-
ges látványa lenyűgöző. A nap során 
megtekintjük a Phaung Daw Oo pa-
godát, az Inn Paw Khon falut, amely 
selyemszövésről híres és felkeressük 

a térségben élő, nyakgyűrűt viselő 
Padaung törzset. Délután továbbuta-
zás Pindaya-ba. Szállás.

7. nap: Pindaya – Mandalay
Látogatás a SHWE U MIN sztupák-
hoz. PINDAYA barlangjainak zeg-
zugos járataiban több mint 8.000 
Buddha ábrázolás található. Délután 
irány Mandalay! Szállás. 

8. nap: Mingun - Mandalay
Hajókirándulás a közeli MINGUN-ba, 
Burma utolsó királyi városába. Séta 
a befejezetlen Mingun Pagodához. 
Délután városnézés MANDALAY-ben. 
Látogatás a Mahamuni Pagodában. 
A Shwenandaw Kyaung kolostorban 
a szerzetesek esti imához vonulását 
is láthatjuk. Szállás Mandalay-ben.

9. nap: Amarapura – Sagaing – Inwa 
- Mandalay
Ismerkedés az egykori királyi váro-
sokkal: AMARAPURA a „Halhatat-
lanság városa”, SAGAING az Ayeyar-
wardy-folyó túloldalán épült vallási 
központ,  INWA az egykori főváros. 
Szállás Mandalay-ben.

10. nap: Mount Popa – Bagan
A MOUNT POPA vulkán Burma isten-
világának Olimposza. Megtekintésé-
hez nehéz, meredek, lépcsős utat kell 
megtenni, de a hegy látványa önma-
gában is lenyűgöző. Az Ayeyawady 
folyónál megcsodálhatjuk a naple-
mentét. Szállás Baganban.

11. nap: Bagan - Yangon
Egész napos városnézés a burmai 
civilizáció bölcsőjében, a „mianma-
ri Angkorban” - Ázsia legnagyobb 
régészeti területe - BAGAN-ban. Pl.: 
Shwezigon és Bupaya pagoda, Anan-
da-, Dhanna Yangi-, Byaukgyi temp-
lom. Szállás.

12. nap: Rangun 
Átrepülünk Rangunba. Ismerkedés a 
város további látnivalóival: a Chauk 
Htat Gyi Pagoda, a Kandawgyi-tó 
környéke. A tó a város közepén ta-
lálható, tökéletes helyszín a sétálásra. 
Naplementekor a legszebb, amikor a 
csillogó Shwedagon pagoda tükrö-
ződik a vízében. A napot a színes kí-
nai éjszakai piacon zárjuk vacsorával. 
Szállás Rangunban.

13. nap: Budapest
Kora reggel hazautazás átszállással. 
Érkezés Budapestre a kora esti órák-
ban, a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

BURMAI DRÁGAKÖVEK
MIANMARI NAGYKÖRUTAZÁS

OKTÓBER 18 - 30.; NOVEMBER 25 - DECEMBER 7.

539.900,- FT/FŐ ÁRTÓL

    BURMAI DRÁGAKÖVEK
    10.18 - 10.30.
Dátum:     11.25 - 12.07.
Részvételi díj:    589.900,-Ft
KORÁN KELŐKNEK:     539.900,-Ft*
* = 50.000 Ft / fő KEDVEZMÉNY,  a részvételi díj és repülőtéri illeték 
TELJES ÖSSZEGÉNEK - a jelentkezést követő 8. napon belül - történő
befi zetése esetén. Érvényes az indulást megelőző 91. napig!
Repülőtéri illeték kb.:   115.000,- Ft 
Belső repülőjegyek:       340,- USD
Egyágyas felár:    158.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %.
Szervizdíj / Borravaló:   60,- USD

Burmai vízum:   kb. 50,- USD
Vízumügyintézési díj:   3.500,- Ft 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, busszal és csónakkal; helyi középka-
tegóriájú szállodák; félpanzió; belépők; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás. 

UNESCO Világörökség:
Rangun: Shwedagon Pagoda; Bagan; Inle-tó; Shwenandaw Kyaung kolostor



ARANY SZIKLA

Drágakövek – rubin, zafír és sma-
ragd – birodalmába invitáljuk Önö-
ket! Mianmart a helyiek őszinte, tola-
kodástól mentes kedvessége teszi 
Ázsia egyre kedveltebb úti céljává.

RANGUN

BAGAN
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JÚL. 20 - 27. (29.); OKT. 22 - 29. (31.)

209.800,- FT /FŐ ÁRTÓL
INDIAI ARANYháromszög
DELHI - JAIPUR - AGRA & hosszabbítás: AMRITSZÁR

1. nap: Budapest – Delhi 
Utazás átszállással Delhibe. Éjszaka 
a repülőn. 

2. nap: Delhi
Reggel érkezés DELHI-be, városné-
zés ebéddel. A Qutub Minar az első 
és legrégibb iszlám építmény Indi-
ában. Magas tornya és az udvarán 
álló vasoszlop Delhi szimbólumaivá 
váltak. A második mogul császár, 
Humayun sírja a perzsa ihletésű sír-
építészet remekműve. A város leg-
nagyobb mecsete a Jama Masjid. A 
történelmi jelentőségű Vörös Erőd 
(kívülről). A brit birodalom indiai fő-
városaként, a XX. század elején épí-
tett ÚJ-DELHI-ben az India Kapu és a 
parlament (kívülről). A híres politikus 
és polgárjogi harcos, Mahatma Gand-
hi emlékhelye, a Raj Gath, és végül a 
Lakshmi-Narayan templom szerepel 
programunkban. Szállás Delhiben.

3. nap: Delhi – Jaipur 
Folytatjuk a delhii városnézést. A 
bahái világvallás híres, fehér már-
ványból készült Lótusztemplomát 
és annak szép parkját tekintjük meg. 
Délután utazás busszal Rajasthan fő-
városába, JAIPUR-ba. Vacsora, szál-
lás Jaipurban.

4. nap: Jaipur, Amber erőd
Irány a festői Amber erőd! A rózsa-
színben pompázó JAIPUR neveze-
tességei: Jantar Mantar (Csillagvizs-
gáló), a City Palace, Hawa Mahal 
(kívülről). Vacsora, szállás Jaipurban.

5. nap: Fatehpur Sikri – Agra
Utazás autóbusszal FATEHPUR SIKRI-
be, a szellemvárosba. A települést a 
legnagyobbnak tartott mogul császár, 
Akbar építtette. A vörös homokkőből 
álmodott palota csodálatos keveréke 
a mogul, a perzsa, az iszlám és a hin-
du építészetnek. A város nem sokkal 
megépítése után elnéptelenedett. Va-
csora, szállás Agrában.

6. nap: Agra – Sikandra
Városnézés AGRÁ-ban, amely a mo-
gul uralkodók alatt élte aranykorát. 
A Taj Mahal a fenséges síremlék, a 
szerelem emlékműve. Az Agra erőd 
a delhii erőd ikertestvére, belsejében 
több mogul császár is szépséges pa-
lotákat építtetett vörös homokkőből 
és fehér márványból. Látogatás a 
legbölcsebbnek és legnagyobb mo-
gul uralkodónak tartott Akbar csá-
szár síremlékénél, SIKANDRÁ-ban, 
AGRA egyik külvárosában. Vacsora, 
szállás Agrában.

7. nap: Delhi
Utazás autóbusszal DELHI-be. Meg-
tekintjük az Akshardham hindu val-
lási központot, melynek csodálatos 
faragásait kb. hétezer művész készí-
tette. Hatalmas területén impozáns 
épületek, parkok, szökőkutak állnak. 
Vacsora után a rövid program utasai 
hazarepülnek, átszállással. Éjszaka a 
repülőn. Érkezés Budapestre másnap. 
A teljes program utasainak szállás 
Delhiben.

8. nap: Amritszár 
Kora reggel expresszvonattal (kb. 
5 óra) érkezünk a szikh vallás Mek-
kájába, AMRITSZÁR-ba. A városhoz 
közeli (a két állam közti barátság 
jegyében) nyitva tartó indiai-pakisz-
táni határon megtekintjük a fergete-
ges katonai parádét. Részt vehetünk 
a Guru Granth Sahib, a szikhek szent 
könyvének esti búcsúztató szertar-
tásán, a gyönyörű esti kivilágításban 
pompázó Aranytemplomban. Vacso-
ra, szállás Amritszárban. 

9. nap: Amritszár 
Ismét felkeressük a Halhatatlanság 
tavánál épült Aranytemplomot. A fe-
hér márvány medence partjától már-
vány gyalogjáró vezet a tó közepén 
„úszó” vastag aranyozással bevont 
építményhez. A mindenki számára 
nyitott templomban megnézzük a 
főépületet, a Harmandir Sahibot, a 
közösségi konyhát, és az Akal Takht 
Sahibot - ahol a szent könyvet őrzik. 
A város szomorú nevezetessége az 
1919. évi brit vérengzés helyszíne, a 
Jallianwala Bagh. Vacsora után, ha-
zautazás dohai átszállással. Éjszaka 
a repülőn.

10. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

     INDIAI 
        ARANYHÁROMSZÖG
Dátum:    07.20 - 07.27.  10.22 - 10.29. 
Részvételi díj:            209.800,- Ft 229.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:                 159.000,- Ft
Egyágyas felár:                  61.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%.
Szervizdíj / borravaló:                 40,- USD 
Belépőjegyek:                  kb. 110,- USD

Indiai vízum:                  65,- USD
Vízumügyintézés díja:                 3.500,- Ft

AMRITSZÁRI ARANYTEMPLOM: 07.26 - 07.29.  10.29 - 10.31.
2 éjszaka hosszabbítás:   78.900,- Ft
Egyágyas felár:    33.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló a teljes programra:  50,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, busszal és expresszvonattal;
 helyi **** / ***** szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Agra Erőd, Taj Mahal, Fatehpur Sikri, 
Humayun császár síremléke, Qutub Minar, Vörös-erőd
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Klasszikus észak-indiai körutazás, 
Delhi forgatagával és India egyik jel-
képével, a Taj Mahal-lal. A hosszabbí-
tás során, a kihagyhatatlan amritszá-
ri aranytemplomot is megismerjük!

ÚJ-DELHI

AGRA

AMRITSZÁR
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1. nap: Budapest – Katmandu
Repülés átszállással Katmanduba. Éj-
szaka a repülőn.

2. nap: Katmandu
Érkezés KATMANDU-ba a déli órák-
ban. Ellátogatunk Nepál szent fo-
lyója, a Bagmati partján épült Siva 
templomhoz. Vacsora, szállás Kat-
manduban.

3. nap: Katmandu
Kora reggel fakultatív repülés a Mt. 
Everest felett. Ismerkedés a Katman-
du völgy nevezetességeivel: a tibeti 
buddhista templom; a Boudanath, a 
világ legnagyobb sztúpája a Nepál-
ban élő tibeti menekültek legszen-
tebb helye. BAKHTAPUR a newari 
építészet éke: királyi palota és be-
járata az Arany Kapu, Nyatapola és 
Swayanbunath templomok. Vacsora, 
szállás Katmanduban.

4. nap: Patan - Katmandu
Katmandu testvérvárosát, PATAN-t 
keressük fel: buddhista Arany Temp-
lom, a Durbar téren álló királyi palo-
ta, pagodák és díszes templomok. 
Visszatérünk Katmanduba, a királyi 
palotát körülölelő Durbar térre: Kast-
hamandap,  Hanuman Dhoka és itt áll 
a nepáli élő istennő, Kumari palotája 
is. Vacsora, szállás Katmanduban.

5. nap: Delhi
Repülés DELHI-be, ismerkedés India 
fővárosával: Humayun császár sírja, 
Jama Masjid, Vörös Erőd (kívülről). 
Majd ÚJ DELHI-ben: India Kapu és 
parlament (kívülről). Felkeressük 
Mahatma Gandhi emlékhelyét, a Raj 
Gath-t, és a Lakshmi-Narayan hindu 
templomot. Vacsora, szállás Delhiben.

6. nap: Delhi – Jaipur
A delhii városnézés folytatása: Qutub 
Minar - a legrégibb iszlám építmény; 
majd a bahái világvallás híres Lótusz-
temploma. Utazás Rajasthan főváro-
sába, Jaipurba. Vacsora, szállás.

7. nap: Amber erőd - Jaipur 
Irány a zord külsejű, de festői belsejű 

Amber erőd! Városnézés a rózsaszín-
ben pompázó JAIPUR-ban: Jantar 
Mantar, City Palace, Hawa Mahal (kí-
vülről). Vacsora, szállás Jaipurban.

8. nap: Fatehpur Sikri – Agra
Utazás FATEHPUR SIKRI-be, a szel-
lemvárosba. A vörös homokkőből ál-
modott palota csodálatos keveréke a 
mogul, perzsa, iszlám és a hindu épí-
tészetnek. Vacsora, szállás Agrában.

9. nap: Agra
Városnézés AGRÁ-ban: Taj Mahal, 
Agra erőd. Vacsora, szállás.

10. nap: Orcha – Khajuraho
Expresszvonattal JHANSI-ba, onnan 
busszal ORCHÁ-ba utazunk, a Bet-
wa folyó partján alapított városban 
megtekintjük a királyi palotákat. Va-
csora, szállás Khajurahóban. 

11. nap: Khajuraho – Varanasi
KHAJURAHO-ban a X. századi temp-
lomok gyönyörűen faragott isten-
szobrokkal és erotikus káma-szútra 
jelenetekkel díszített remekműveit 
láthatjuk. Repülés VARANASI-ba. 
A hinduk szent városa mellett áll a 
buddhista vallás egyik legszentebb 
helye, Sarnath, ahol Buddha első 
prédikációját tartotta híveinek. Este 
megnézzük a látványos Aarti cere-
móniát a Gangesz partján. Vacsora, 
szállás Varanasiban.

12. nap: Varanasi – Delhi
Hajnali hajókirándulás a hinduk szent 
folyóján, a Gangeszen.  Repülés Del-
hibe, ahol megtekintjük az Akshard-
ham hindu templomot. Vacsora, majd 
éjfél körül, a rövidebb programot vá-
lasztó utasok hazarepülnek átszállás-
sal, érkezés Budapestre másnap. A 
teljes program utasainak rövid szállás 
Delhiben. 

13. nap: Amritszár
Kora reggel expresszvonattal irány 
(kb. 5 órás út) a szikh vallás Mekkája, 
AMRITSZÁR! Délután a városhoz kö-
zeli indiai-pakisztáni határon a látvá-
nyos katonai ceremóniának lehetünk 

tanúi. Majd a Guru Granth Sahib - a 
szikhek szent könyvének esti búcsúz-
tató szertartását tekintjük meg az 
Aranytemplomban. Vacsora, szállás 
Amritszárban. 

14. nap: Amritszár - Doha
Újra felkeressük a Halhatatlanság 
tavánál épült Aranytemplomot. Meg-
nézzük a főépületet, a Harmandir 
Sahibot, a közösségi konyhát, és az 
Akal Takht Sahibot - ahol a szent 
könyvet őrzik. Búcsúvacsora, majd 
hazautazás dohai átszállással. Éjsza-
ka a repülőn.  

15. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

MESÉS INDIA ÉS NEPÁL
ÉS AZ AMRITSZÁRI ARANYTEMPLOM

 NOVEMBER 19 - DECEMBER 1. (3.)

ELŐKÉSZÜLETBEN

       MESÉS INDIA 
    ÉS NEPÁL

Dátum:     11.19 - 12.01. (03)
Részvételi díj:                  ELŐKÉSZÜLETBEN   
UNESCO Világörökségek:
India: Agra Erőd, Taj Mahal, Fatehpur Sikri, Humayun síremléke, 
Qutub Minar, Khajuraho templomai; 
Nepál: Katmandu Durbar tér, Bakthapur, Patan.

 

KATMANDU

KATMANDU
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Ki ne álmodozna a Himalája - kényelmes - meghódításáról, és Nepál felfe-
dezéséről? Körutazásunk során megismerhetik India legfontosabb neveze-
tességeit is!

PATAN

VARANASI
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1. nap: Budapest – Madras
Utazás átszállással Madrasba. Éjsza-
ka a repülőn.

2. nap: Madras – Mahabalipuram 
Reggel érkezünk MADRAS-ba. Vá-
rosnézés: Szt. Tamás katedrális, ten-
gerparti sétány. Szállás Mahabalipu-
ramban. 

3. nap: Kanchipuram 
Látogatás India hét szent városának 
egyikében, KANCHIPURAM-ban. Visz-
szatérünk MAHABALIPURAM-ba, a 
Bengáli öböl homokos partjára, ahol 
sziklatemplomok, szobrok őrzik a 
Pallava és Chola dinasztiák emlékét. 
Szállás Mahabalipuramban.

4. nap: Chidambaram – Tanjore
CHIDAMBARAM-ban  a XI. sz-i Na-
taraja templomba látogatunk. TAN-
JORE-ban a dravida Brihdeeswara 
templomot tekintjük meg. Piramisra 
emlékeztető kapuja közel 70 m ma-
gas, egyetlen, 80 tonna súlyú gránit-
ból alkották. Szállás Tanjore-ban.

5. nap: Srirangam – Madurai 
Tiruchirapallin keresztül érkezünk a 
Srirangam-szigetre, a templom-vá-
rosba. A Ranganathasvami temp-
lom Dél-India hindu művészetének 
kiemelkedő alkotása (Visnu szobor, 
”Srirangam lovaglása” stb.). MA-
DURAI-ban megtekintjük a Meenak-
shi templomot. Szállás.

6. nap: Periyar Nemzeti Park 
Utazás a PERIYAR Nemzeti Parkba. 
Utunk fűszer-, kávé-, teaültetvények 
mellett, hegyek között vezet. Pihenő 
egy fűszerpiacnál. Szállás a nemzeti 
park területén.

7. nap: Alleppey – Backwaters – Cochin 
Kora reggel utazás ALLEPPEY-be, a 
Malabár-partra. Hajóval fedezzük fel 
a híres „backwaters”, a tenger és az 
édesvíz találkozásánál létrejött csa-
tornák világát. Szállás Cochinban.

8. nap: Cochin 
Délelőtt városnézés COCHIN óvárosá-
ban: Ferences templom, Portugál mú-
zeum, tengerpart és az erőd. Délután 
szabadidő. Este részvétel egy „kataka-
li” táncbemutatón. Szállás Cochinban. 

9.nap: Vythiri 
Utazás vonattal Kozhikode-ba, on-
nan autóbusszal a hegyekbe. A haj-
tűkanyarok megtétele után csodála-
tos panoráma tárul elénk. VYTHIRI 
1.300 m magasan fekvő, 3.000 éves 
történelmi múltra visszatekintő hegyi 
pihenő-, és üdülőhely. Szállás a ter-
mészetvédelmi területen.  

10. nap: Mysore 
Utazás autóbusszal MYSORE-ba. A 
Chamundi-hegyről gyönyörködünk a 
város látképében, és megtekintjük a 
hatalmas maharadzsapalotát. Szállás 
Mysore-ben. 

11. nap: Mysore – Srirangapatna – Hassan 
Látogatás a zöldségpiacon. Majd a 
rádzsák egykori fővárosában, SRI-
RANGAPATNA-ban, az erődöt keres-
sük fel. Szállás Hassan környékén.

12. nap: Belur – Halebid – Bangalore 
BELUR és HALEBID gyönyörű temp-
lomai után, irány India „Szilicium 
Völgye”, Bangalore! Vacsora, majd 
a rövid program utasai hazarepül-
nek, átszállással. Éjszaka a repü-
lőn. Érkezés Budapestre másnap. 
A teljes program utasainak szállás.

13. nap: Bombay
Repülés BOMBAY-ba, városnézés: 
Függő kert, India kapuja, tengerparti 
sétány, Dhobi-ghat stb. Délután sza-
badidő. Vacsora, szállás Bombayben.

14. nap: Elephanta-sziget – 
Aurangabad
Kirándulás kishajóval az ELEPHAN-
TA-szigetre, a VI. századi kőfaragá-
sokkal és szobrokkal díszített barlan-
gokhoz, majd repülés Aurangabadba. 
Vacsora, szállás.

15. nap: Ajanta
AJANTA-ban a lópatkó alakú hegybe 
vájt sziklatemplomokat keressük fel, 
falain és oszlopain Buddha életét áb-
rázoló gyönyörű freskókkal. Vacsora, 
szállás Aurangabadban.

16. nap: Ellora barlangok
Kirándulás a IX. századi sziklatemp-
lom-csoporthoz, az Ellora barlangok-
hoz. Az egykori egyházi központ 34 
barlangból áll, amelyek különböző 
vallásokhoz kapcsolódnak. Este repü-
lés Bombaybe. Vacsora, majd haza-
utazás átszállással. Éjszaka a repülőn.

17. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat! 

LENYŰGÖZŐ DÉL-INDIA  
BOMBAY - AJANTA - ELLORA HOSSZABBÍTÁSSAL

NOVEMBER 2 - 14. (18).

462.900,- FT/FŐ ÁRTÓL 

India haladóknak! Az ezerarcú, kon-
tinensnyi ország sokkal több, mint 
a klasszikus Aranyháromszög. Gaz-
dagon díszített építészeti alkotások 
és India legszebb természeti kincsei 
várnak csoportunkra Dél-Indiában! 
A hosszabbítás során megtekinthe-
tik a világhírű Ajanta sziklatemplo-
mokat és az Ellora barlangokat is!

ELLORA BARLANGOK

COCHIN

    LENYŰGÖZŐ 
    DÉL-INDIA
Dátum:     11.02 - 11.14.
Részvételi díj:    462.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   145.000,- Ft 
Egyágyas felár:    150.800,- Ft 
Félpanziós felár:   44.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:   60,- USD
Indiai vízum:    65,- USD
Vízumügyintézés díja:   3.500,- Ft

   BOMBAY - AJANTA - ELLORA 
HOSSZABBÍTÁS   11..13 - 11.18.
5 éjszaka hosszabbítás:  156.800,- Ft
Egyágyas felár:   74.300,- Ft
Belföldi repülőjegyek:  490,- USD
Szervizdíj / borravaló:  20,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és vonattal; 
**** szállodák; reggeli, a hosszabbítás során félpanzió; belépők; 
idegenvezetés; BBP utasbiztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Mahabalipuram műemlék együttese; Tanjore: Chola-templom; Shore 
Temple (a parti templom); Elephanta-sziget; Ajantai sziklatemplomok; 
Ellora barlangok.
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ZANZIBÁR

Új körutazásunk programja, idő-
tartama, dátuma és részvételi díja 
- előkészületben.  Kérjük, kísérjék 
fi gyelemmel honlapunkat, illetve
érdeklődjenek irodánkban!

NGORONGORO-KRÁTER

2018. JANUÁR

ELŐKÉSZÜLETBEN
TANZÁNIA

KÖRUTAZÁS TANGANYIKÁBAN & ÜDÜLÉS ZANZIBÁRON

A
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ZANZIBÁR

TANZÁNIA: Az Indiai-óceán partján fekvő kelet-afrikai ország bámulatos 
természeti adottságokkal várja a turistákat! Afrika legnagyobb tava - a Vik-
tória;  a Serengeti Nemzeti Park és a Ngorongoro-kráter virágzó ökosziszté-
mája; Zanzibár fehérhomokos álomstrandjai...

Serengeti Nemzeti Park: hatalmas kiterjedésű szavannás terület. Maszáj 
nyelven „Végtelen Föld”! Tapasztalt maszáj vezetővel indulunk Jeep-szafari-
ra, hogy saját élőhelyükön szemlélhessük meg a híres afrikai vadakat.

Ngorongoro-kráter: Kivételes növény- és állatvilágnak otthont adó terület. 
Méltán választották az UNESCO Világörökség részévé.

Zanzibár: valójában két sziget, melyek az 1961-ben megalakult Tanzánia ré-
szét képezik. Csodás tengerpartja, vízi sprtolási lehetőségei és gazdag tör-
ténelmi emlékei vonzzák a turistákat. 

SERENGETI NEMZETI PARK



78. HARIS TRAVEL CLUB 1075. Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.com • Eng. sz: R-1153/95/99

1. nap: Budapest – Fokváros
Repülés átszállással Fokvárosba. Éj-
szaka a repülőn.

2. nap: Fokváros 
Érkezés FOKVÁROS-ba a déli órák-
ban. Városnézés: utazás kabinos fel-
vonóval a híres Tábla-hegy csúcsára 
(időjárás függvényében), városköz-
pont, Maláj negyed, a Bo Kaap lapos 
tetős, élénk színű házai, a Jóremény-
ség Kastély erődítménye, Company 
Park, parlament (kívülről). Vacsora, 
szállás.

3. nap: Jóreménység Fok
Egész napos kirándulás a Jóremény-
ség Fokához. Utazás a Houth Bay 
öbölbe az Atlanti-óceán Camps Bay 
partszakasza mentén, ahol a „12 
Apostol hegyvonulata” rajzolódik ki.
Hajózás a FÓKA-szigetre, mely népes 
fóka kolónia otthona. Visszatérve a 
szárazföldre, irány a JÓREMÉNYSÉG 
Nemzeti Park,  ahova kedvező időjá-
rás esetén, a CHAPMANSPEAK szik-
lába vájt festői útvonalon érkezünk! 
Fotózási lehetőség a Jóreménység 
Fok táblánál, majd siklóval jutunk fel 
a világítótorony aljához. A mélyben 
alattunk az Atlanti- és az Indiai óceán 
hullámai csapnak össze. Késő dél-
után visszatérünk Fokvárosba. Fel-
keressük a világhírű Kistenbosch Bo-
tanikus Kertet, majd a színes, pezsgő 
életű Waterfontot (bevásárló- és szó-
rakoztató központ). Vacsora, szállás 
Fokvárosban.

4. nap: Durban – Umhlanga Rocks
Kóstolóval egybekötött kirándulás a 
világhírű szőlőtermő és borkészítő 
vidékre, STELLENBOSCH-ba. Séta a 
történelmi településen (Dorphouis, 
D’Owe Werf, Drop Straat - híres 
tölgyfáival). Látogatás az első tele-

pesek életét bemutató múzeumban, 
valamint az Oom Samie se Winkel (az 
ország legrégibb szatócsboltja). Uta-
zás a Paarl közelében található Taal 
emlékműhöz, mely a Dél-Afrikában 
beszélt nyelveknek állít emléket. Dél-
után repülés az Indiai-óceán partján 
kiépült szubtropikus DURBAN-be, 
Dél-Afrika kozmopolita városába. Itt 
található az ország legnagyobb ki-
kötője és a leghosszabb tengerpar-
ti sétánya. Vacsora, szállás a festői 
Umhlanga Rockson, ahol tengerparti 
séta és vásárlási lehetőségek mellett, 
számos szórakozóhely is várja a tu-
ristákat.  

5. nap: Durban – St. Lucia
Délelőtt buszos városnézés DUR-
BAN-ben (városháza, belváros, 
Moses Madiba Stadion), rövid 
séta. Továbbutazás KwaZulu tar-
tományon és Zuluföldön keresztül 
ST. LUCIA-ba, felkeressük a helyi pia-
cot. A település egy nagy tórendszer 
közepén épült, utcáin esténként bé-
késen sétálgató vízilovakkal is talál-
kozhatunk.  Vacsora, szállás. 

6. nap: St. Lucia – Hluhluve Nemzeti 
Park – Szváziföld
Reggel igazi szafari túrára indulunk 
(4x4-es) terepjárókon Afrika első 
nemzeti parkjába, ahol szélesszájú 
orrszarvúkat, zsiráfokat, kudukat, va-
racskos disznókat is láthatunk. Ana-
nász és cukornád ültetvények között 
vezet utunk a szomszédos SZVÁZI-
FÖLD-re, mely egykor brit fennha-
tóság alá tartozott, ma független ki-
rályság. Határátkelés után látogatás 
egy gyertyagyárban. Vacsora, szállás 
Szváziföldön.

7. nap: Szváziföld - 
Krüger Nemzeti Park
Délelőtt látogatás egy üveggyárban. 
Szváziföldet méltán nevezik „Kis 
Svájc”-nak, fenyvesekkel borított he-
gyek között vezet utunk a világhírű 
KRÜGER Nemzeti Parkhoz, melyen 

áthaladva érkezünk a szállásunk-
ra. Vacsora, szállás a nemzeti park 
szomszédságában.

8. nap: Krüger Nemzeti Park  
Egész napos vadles többszöri pi-
henővel a Krüger Nemzeti Parkban. 
Az endemikus afrikai állatvilág - 152 
emlősfaj, 114 hüllőfaj, 33 féle kétéltű, 
500 féle madárfaj - otthona! A nyi-
tott terepjárókon vadőr kíséretével 
utazva lenyűgöző élmény szinte test-
közelből, saját élőhelyükön fotózni a 
vadállatokat. Vacsora, szállás a nem-
zeti park szomszédságában.

9. nap: Panoráma út – Pretoria
Utazás a látványos Panoráma úton. 
GRASKOP a Drakensberg meredek 
vonulatai között megbúvó városka. A 
30 m magas PINNACLE szikla bizarr, 
toronyszerű képződmény. A LISBON 
vízesés 92 m magasságból áradó víz-
tömege a Blyde folyó egyik legszebb 
szakasza. A GOD’S WINDOW szin-
tén páratlan látnivaló. A BOURKES 
LUCK POTHOLES vízmosás, mint egy 
szobrászművész, gömbölyű és met-
szett felületekre csiszolta a sziklákat. 
A „THREE RONDAVEL” mellett, a 
BLYDE RIVER CANYON (a világ har-
madik legnagyobb kanyonja) az af-
rikai kontinens csodái közé tartozik. 
Vacsora, szállás Pretoriában. 

NOVEMBER 19 - 29. 

598.000,- FT
AZ IGAZI DÉL-AFRIKA
A SZIVÁRVÁNYORSZÁG LEGSZEBB SZÍNEI! 

FOKVÁROS
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STELLENBOSCH

Miért is igazi? Mert Dél-Afrika természeti szépségeire és állatvilágának 
megismerésére, az igazi, természetes látnivalókra, s nem az ember által 
kitalált, megalkotott művi látványosságokra törekedtünk programunk ösz-
szeállításakor. A dél-afrikai élményt fokozzák a szomszédos országok ZAM-
BIA, BOTSWANA, ZIMBABWE felülmúlhatatlan értékei és szépségei, mint a 
Viktória-vízesés és a Chobe Nemzeti Park valós, igazi állatvilága.
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10. nap: Pretoria – Lesedi
PRETORIA kertjei, jakaranda parkjai 
világhírűek. Délelőtt ismerkedés a 
főbb nevezetességekkel: Voortrek-
ker (a telepesek emlékműve), a 65 
hektáros parkkal körülvett Union 
Building impozáns épülete, Church 
Square (a régi piactér, történelmi 
épületeivel). Látogatás a LESEDI Fa-
lumúzeumban, ahol vendéglátóink 
különböző afrikai törzsek képviselői. 
Sétánk során betekintést nyerhetünk 
a törzsek mindennapjaiba, hagyomá-
nyaiba, és fergeteges táncelőadás-
ban is részünk lesz. A büféebéd után 
a rövid program utasai hazautaznak. 
Éjszaka a repülőn, érkezés Budapest-
re másnap. A teljes program utasai-
nak szállás Johannesburgban. 

11. nap: Viktória vízesés – 
„A Füstölgő Mennydörgés”
Repülés a zambiai Livingstone-ba. 
Transzfer a szállodába, mely a Vik-
tória vízeséstől kb. 5 percre találha-
tó, egy ápolt, úszómedencés park 
területén. Délután irány a vízesés 
legszebb kilátópontjai! A „Füstölgő 
Mennydörgés”, a Zambézi lezuhanó 
víztömege csodálatos látvány! A na-
pot snack- és italfogyasztásos hajó-
kázással zárjuk a Zambézi folyón, a 
csodálatos naplementében gyönyör-
ködve. Szállás Livingstone-ban.

12. nap: Chobe Nemzeti Park 
Üdülés vagy egész napos fakultatív 
kirándulás Botswanaba, ebéddel. A 
CHOBE Nemzeti Park az 50.000 fős 
elefánt populációjáról híres. Az or-
mányosok mellett zsiráfok, antilopok, 
kaff erbivalyok, vízilovak és rengeteg 
madárfaj él a négy különböző öko-
szisztémának otthont adó területen. 
A Zambézin átkelve érkezünk vissza 
Livingstone-ba. Szállás.

13. nap: Zimbabwe
A Viktória-vízesés látványával nem 
lehet betelni! Üdülés vagy fakultatív 
kirándulás keretében átkelés a fo-
lyón (busszal és gyalogosan) és irány 
ZIMBABWE. Megtekintjük a zuhatag 
másik arcát is. Visszatérve a szállo-
dába, délután szabadidő. Szállás Li-
vingstone-ban.

14. nap: Búcsú Afrikától… 
Délelőtt pihenés vagy fakultatív 
program keretében helikopterről is 
megcsodálhatjuk a vízesést. Délután 
repülés Livingstone-ból Johannes-
burgba, onnan európai átszállással 
haza. Éjszaka a repülőn.

15. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

   AZ IGAZI            HOSSZABBÍTÁS   
   DÉL-AFRIKA  felára:
     VIKTÓRIA-
     VÍZESÉS
Dátum:    11.19 - 11.29.  11.28 - 12.03. 
Részvételi díj:   598.000,- Ft 298.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 195.000,- Ft       ---
Belső repülőjegyek:  110,- USD  340,- USD
Egyágyas felár:   143.000,- Ft 148.000,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervízdíj / borravaló:  50,- USD  20,- USD
Zambia vízum:       ---  kb. 80,- USD

Fakultatív programok (tájékoztató jellegű árak):
- Chobe Nemzeti Park egész napos  kirándulás 
ebéddel és határátlépési illetékkel: 195,- USD; 
- Helikopterrepülés - Viktória-vízesés (12 perc): 185,- USD; 
- Büfévacsora a Viktória vízesésnél (fő/vacsora): 49,- USD; 
- Zimbabwei kirándulás: 65,- USD + határátlépési illeték. 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; középkategóriájú
szállodák és lodge-ok, az Igazi Dél-Afrika körutazáson félpanzió és a 10. 
napon ebéd, a hosszabbítás során büféreggeli + 1 snack ital; belépők; 
idegenvezetés; BBP biztosítás.                                              

UNESCO Világörökség: 
Dél-Afrikai Köztársaság: Isimangaliso Wetlen Park,  
Zimbabwe és Zambia: Viktória-vízesés

NOVEMBER 28 - DECEMBER 3.

+298.800,- FT
a VIKTÓRIA-VÍZESÉS 

ZAMBIA - BOTSWANA - ZIMBABWE - CHOBE NEMZETI PARK

VIKTÓRIA-VÍZESÉS
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BLYDE RIVER CANYON

PRETORIA

KRUGER NEMZETI PARK
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1. nap: Budapest – Montreal - Quebec
Elutazás Budapestről európai át-
szállással Montrealba. Szállás Que-
bec-ben.

2. nap: Quebec - Montreal
Ismerkedés Észak-Amerika egyik 
legidősebb városával, QUEBEC-kel: 
Hotel du Parlament (kívülről), Duff e-
rin terasz (pompás panorámával a 
Szent Lőrinc-folyóra és az alsóvá-
rosra), Frontenac kastélyszálló (kí-
vülről). Irány Montreal! Városnézés:  
Notre Dame bazilika, régi kikötő, az 
EXPO-, egyetemi- és olimpiai ne-
gyed. Szállás Montreal környékén. 

3. nap: Ottawa – „1000 sziget” – 
Kingston
Városnézés a kanadai fővárosban, 
OTTAWA-ban: parlament (kívülről), 
Rideau-csatorna a csatornazsilippel, 
a szállodaként működő Chateau La-
urier (kívülről), Nemzeti Galéria csu-
pa gránit- és üvegépülete (kívülről) 
stb. Rövid pihenő a piac-csarnok-
nál (Byward Market). Továbbutazás 
Kingstonba. Útközben hajókázás az 
„1000 sziget” birodalmában a Szt. 
Lőrinc folyón. Lenyűgöző látvány 
tárul elénk, a legenda szerint ez a 
terület volt az indiánok édenkertje. 
Szállás Kingstonban.

4. nap: Kingston – Toronto - Niagara 
Ismerkedés KINGSTON nevezetessé-
geivel: városháza (az ország egyik 
legszebb neoklasszicista épülete), 
St. George Székesegyház és termé-
szetesen a Fort Henry (Kanada egy-
kor legjobban megerősített erődje).  
Délután városnézés TORONTO-ban, 
Ontario tartomány központjában 
és egyben a kanadai gazdasági élet 
fellegvárában: az üzleti negyed fény-
lő felhőkarcolói, Sky Dome stadion 
(kívülről), a régi és az új városháza, 
egyetemi negyed. Felkapaszkodunk 
a CN Tower kilátójába, a világ egyik 
legmagasabb építményébe. Irány a 
Niagara-vízesés. Szállás.

5. nap: Niagara – Calgary - Banff 
A világhírű vízesést hajóról csodál-

juk meg. Majd Torontóból átrepülünk 
Calgary-ba. Irány Kanada leghíre-
sebb és legrégebbi magaslati üdülő-
helye, Banff ! Szállás. 

6. nap: A Sziklás-hegység!
Kabinos felvonóval jutunk fel a Sul-
phur-hegyre, ahonnan a lélegzetel-
állító táj impozáns panoráma tárul 
elénk. Továbbutazás a Bow-folyó völ-
gyében utazás az egykori téli olimpiai 
színhelyre, Lake Louise-ba. Útközben 
pihenő a híres Johnston-kanyonnál. 
Átkelünk a kontinentális vízválasztón 
a YOHO Nemzeti Parkba. A világhí-
rű spirál alagút után a természetes 
„SZIKLAHÍD” és a színpompás SMA-
RAGD-tó látványában gyönyörköd-
hetünk.  Szállás Banff ban.

7. nap: Icefi elds Parkway  
Az ICEFIELDS PARKWAY-en – a világ 
egyik legszebb panorámaútján - több 
száz kilométeren keresztül utazunk 
lélegzetelállító természeti szépségek 
között. Az út legmagasabb pont-
ján fakultatív kirándulást  tehetünk 
- speciális gleccserjáró busszal - az 
ATHABASCA-gleccserre, ahol termé-
szetesen sétálhatunk is! A  hatalmas, 
12 gleccserből álló Columbia jégmező 
három (Atlanti-, Északi- és Csendes-) 
óceánt / tengert táplál olvadékvizé-
vel. Továbbutazás a JASPER Nemzeti 
Parkba, útközben rövid pihenő az 
Athabasca-vízesésnél. Szállás Jasper 
környékén.

8. nap: Jasper Nemzeti Park 
Irány a festői, hatalmas hegyekkel 
körül ölelt, kristálytiszta vizű MA-
LIGNE-tó. Séta (kényelmes, stabil 
lábbeli ajánlott) a látványos szurdok-
ban, a MALIGNE-kanyonban. Rövid 
pihenő a kétezer méter fölé ma-
gasodó WHISTLER-hegyen, ahon-
nan elbűvölő kilátás nyílik a Jasper 
Nemzeti Parkra és Kanada legma-
gasabb csúcsára, a 3.954 m magas 
Mt. Robsonra. Látványos út vezet 
a Piramis-tó partjára az impozáns 
Piramis-csúcs alá, a park terüle-
tén található hideg kénes forrás

KANADAI CSODÁK
NIAGARA-VÍZESÉS, ATHABASCA-GLECCSER, SZIKLÁS-HEGYSÉG, JASPER NEMZETI PARK

A
M

E
R

IK
A

Kanada a világ egyik, természeti szépségekben is - leggazdagabb állama. 2 hét alatt ízelítőt kaphatunk a modern világvárosok és a nemzeti parkok magá-
val ragadó elegyéből, ahol a Niagara-vízesés is csak „bevezető”... Sétáljon velünk az Athabasca-gleccseren!

JASPER NEMZETI PARK

OTTAWA

ICEFIELDS PARKWAY
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környékére utazunk. A YELLOWHE-
AD hágón átkelve érkezünk Brit Co-
lumbia területére. Szállás.

9. nap: A Thompson- és a 
Fraser-folyók mentén
Brit Columbia tisztavizű folyóinak 
népes lazacpopulációja gazdag táp-
lálékforrást jelent a környék med-
véinek. Az Északi-Thompson-folyó 
völgyében, csodálatos hegyvidéken 
keresztül utazunk. Rövid fotószünet 
a Kamloops-tónál. Az aranyláz útvo-
nalán, festői Fraser-folyó völgyében 
a „Pokol-torkánál” láthatjuk, amint 
a folyó átküzdi magát a kanyon 34 
m-re szűkült falai között. Szállás 
Hope-ban.

10. nap: Victoria
Rövid erdei gyalogtúra (kényelmes,
stabil túracipő ajánlott) után, jutal-
munk az impozáns Fátyol-vízesés 
látványa! Kompra szállunk, és átuta-
zunk a Vancouver-szigetre. A régi-
módi Victoria felfedezését a patinás 
Fairmont Empiress Hotelben kezdjük, 
5 órai teával. Szállás Victoriában. 

11. nap: Victoria
Városnézés Brit Columbia főváro-
sában, VICTORIA-ban: látogatás a 
parlamentben, melyet totemoszlo-
pok vesznek kórül, az őslakosoknak 
állítva emléket. Séta a hangulatos 
jachtkikötő partján. A Craigdarroch 
kastélyban bepillanthatunk a XIX. 
századi brit arisztokrácia életmód-
jába. A vízre épült kávézóiról és ét-
termeiről ismert bohém negyed, a 
Fisherman’s Wharf. A „legangolabb” 
kanadai városban a csendes-óceáni 

klíma miatt mindig nyílnak a virágok. 
Látogatás a Butchart Gardens-ben, a 
meseszép és világhírű virágoskert-
ben. Szállás.
12. nap: Vancouver
Komppal visszatérünk a szárazföldre, 
Vancouverbe. Városnézés: Gastown, 
Kínai negyed, „Granville-sziget” - a 
város bohém negyede, a 400 hektá-
ros Stanley park stb.). Szállás.

13. nap: Vancouver
Kirándulás Észak–Vancouver-be, a 
Capilano függőhídhoz. Séta a 70 mé-
ter mély szurdokon átívelő, több mint 
100 méter hosszú függőhídon és az 
esőerdő fáinak lombkoronáján kiépí-
tett úton, mely során megtekinthet-
jük a híres totemoszlop gyűjteményt. 
Hazautazás átszállással Budapestre. 
Éjszaka a repülőn. 

14. nap: Budapest
Hazaérkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    KANADAI CSODÁK

Dátum:     08.18 - 08.31.   
Részvételi díj:    799.500,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  175.000,- Ft 
Egyágyas felár:    253.000,- Ft
Kedvezmény 3. főnek, 
kétágyas szobában, pótágyon:   185.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  
Szervizdíj / Borravaló:   100,- CAD
ETA (Kanada) beutazási engedély díja:  kb. 7,- CAD
Beutazási engedély ügyintézési díja irodánkban: 3.500,- Ft
Komp-, gleccserjáró autóbusz, belépők:  kb. 550,- CAD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és komppal; 
középkategóriájú szállodák és motelek; reggeli, BBP biztosítás;  
idegenvezetés. 

UNESCO Világörökség:
Quebec – óváros; a Sziklás-hegység nemzeti és tartományi parkjai:
Banff  Nemzeti Park és Jasper Nemzeti Park 

augusztus 18 - 31.

799.500,- FT
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SZIKLÁS HEGYSÉG

MALIGNE-KANYON

CAPILANO-FÜGGŐHÍD

VICTORIA
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1. nap: Budapest – Boston 
Repülés Bostonba európai átszállás-
sal. Érkezés az esti órákban. Szállás 
Boston környékén. 

2. nap: Boston – Salem
Városnézés BOSTON-ban, a „Sza-
badság ösvényén”, az amerikai füg-
getlenségi háború emlékhelyén: 
Quincy Market, Boston Common (az 
USA legrégibb nyilvános parkja), Sta-
te House (kívülről), Királyi kápolna, a 
„Bostoni teadélután” helyszíne stb. 
Délután kirándulás Salembe, mely 
a XVII. század végén a boszorkány-
perek helyszíne volt. Szállás Boston 
környékén.

3. nap: Franconia Park – Montreal 
Egész napos utazás New Hampshi-
re és Vermont államok hegyein át, 
a kanadai határra. Útközben lá-
togatás a FRANCONIA PARK ter-
mészetvédelmi területen. Tovább-
utazás a kanadai francia tartományba. 
Szállás Montreal környékén.

4. nap: Quebec 
Kirándulás a fallal körülvett QUE-
BEC-be, Városnézés: Hotel du Parla-
ment (kívülről), Notre Dame des Vic-
tories (Észak-Amerika legrégebbi, ma
is álló temploma), Duff erin terasz 
(pompás panorámával a Szent 
Lőrinc-folyóra és az alsóvárosra), 
Frontenac kastélyszálló (kívülről). 
Séta az alsóváros  színes házai, han-
gulatos üzletei és kávézói között. 
Szállás Montreal környékén.

5. nap: Montreal – Ottawa 
Városnézés MONTREAL-ban: Not-
re Dame Bazilika, majd a világ leg-
nagyobb folyami kikötője, a Szent 
Lőrinc-folyó partján épült régi kikötő, 
a Mc Gill egyetemi negyed, Olimpiai 
negyed stb. Végül Montreal kirá-
lyi hegyéről, a 233 m magas Mont 
Royal-ról tekinthetünk le a városra. 
Fakultatív hajókázás a Szt. Lőrinc 

folyón. Rövid szabadidő. Szállás
Ottawa környékén.

6. nap: Ottawa – „1000 sziget” – 
Kingston
Városnézés OTTAWA-ban: parlament 
(kívülről), sétáló utca, Rideau-csator-
na a csatornazsilippel, a szállodaként 
működő Chateau Laurier (kívülről), 
Nemzeti Galéria csupa gránit- és 
üvegépülete (kívülről) stb. Rövid fel-
frissülési lehetőség a piac-csarnok-
nál (Byward Market). Továbbutazás 
Kingstonba. Útközben hajókázás az 
„1000 sziget” birodalmában a Szt. 
Lőrinc folyón. Lenyűgöző látvány 
tárul elénk, a legenda szerint ez a 
terület volt az indiánok édenkertje. 
Szállás Kingstonban.

7. nap: Kingston – Toronto 
A gazdag történelmi múltú KINGS-
TON felújított látnivalóiból veszünk 
sorra néhányat: városháza (az or-
szág egyik legszebb neoklasszicista 
épülete), St. George Székesegyház 
és természetesen a Fort Henry (Ka-
nada egykor legjobban megerősített 
erődje) stb... Délután városnézés 
TORONTO-ban, Ontario tartomány 
központjában: az üzleti negyed fény-
lő felhőkarcolói, Sky Dome stadion 
(kívülről), a régi és az új városháza, 
egyetemi negyed stb. Szállás Toronto 
környékén.

8. nap: Toronto – Niagara 
Délelőtt még felkapaszkodunk a 
CN Tower kilátójába, a világ egyik 
legmagasabb építményébe. Irány a 
NIAGARA-vízesés! Fakultatív prog-
ramként hajóval is megközelíthetjük 
a Patkó-vízesést. A Skylonból csodá-
latos panoráma tárul elénk. Szállás a 
Niagara kanadai oldalán.

9. nap: Corning – Baltimore
Visszatérés az USA-ba, irány COR-
NING. Látogatás a Steuben üveggyár 
látogatóközpontjában és az Üveg 

Múzeumban. Továbbutazás Baltimo-
re környékére. Szállás.

10. nap: Washington
Egész napos kirándulás WAS-
HINGTON-ba. Városnézés: Capitoli-
um, a város hivatalos földrajzi köz-
pontja egyben a washingtoni élet 
jelképe (kívülről), Fehér Ház, a min-
denkori elnök rezidenciája (kívülről), 
a Washington-, Lincoln- és Jeff erson 
emlékművek, az Arlington temetőben 
a Kennedy sírok és a Pentagon épüle-
te (kívülről). Délután szabadprogram. 
Szállás Baltimore környékén.

11. nap: Philadelphia – New York
Gyalogos városnézés PHILADEL-
PHIA-ban, az USA első fővárosában: 
Independence Hall, Liberty Bell. 
Rövid felfrissülés után utazás NEW 
YORK-ba. Ismerkedés ALSÓ-MAN-
HATTAN főbb látnivalóival: Ground 
Zero (a World Trade Center tornyai 
helyén emelt emlékmű). Wall Street 
és a Battery Park. Szállás New York 
környékén.

12. nap: New York
Egész napos városnézés FEL-
SŐ-MANHATTAN-ben: Empire Sta-
te Building. az East River partján 
álló ENSZ-székház (kívülről), Times 
Square, Ötödik sugárút, Rockefeller 
Center („város a városban”, a világ 
legnagyobb magántulajdonban lévő 
épületegyüttese). Szt. Patrick Szé-
kesegyház (a legnagyobb katolikus 
templom az USA-ban), Central Park 

(a város „tüdeje” a 340 hektáros te-
rületével) és a Strawberry Field. Szál-
lás New York környékén.

13. nap: New York
A városnézés folytatásaként vízről 
is megszemléljük a felhőkarcolók vi-
lágát. Hajókázás a Szabadságszobor 
körül. Délután szabadidő a belváros-
ban, vásárlási lehetőség. Este haza-
utazás. Éjszaka a repülőn.

14. nap: Budapest
Érkezés Budapestre európai átszál-
lással, a menetrend függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

               USA ÉS KANADA
     KELETI PARTJA
Dátum:    10.01 - 10.14.
Részvételi díj:    599.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  152.000,- Ft  
Egyágyas felár:    232.000,- Ft
Kedvezmény 3. főnek, kétágyas szobában, pótágyon:
17,99 éves korig:    141.000,- Ft
18 éves kortól:   128.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  
Szervizdíj / borravaló:   60,- USD
Hajó - és belépőjegyek:   kb. 170,- USD és kb. 160,- CAD
ESTA (USA) beutazási engedély díja:  14,- USD 
Beutazási engedély ügyintézési díja irodánkban: 3.500,- Ft
Kanada: magyar állampolgároknak ezen a programon ETA engedély nem 
szükséges.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák és motelek; reggeli; idegenvezetés;  BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség:
New York – Szabadságszobor; Quebec – óváros;
Philadelphia – Függetlenségi Csarnok

Ismerkedés az észak-amerikai kontinens keleti partjának legjelentősebb vá-
rosaival! Az Atlanti-óceán észak-nyugati partvidékére és a Nagy-tavakhoz is 
elllátogatunk, a Niagara-vízesésben két országból gyönyörködünk. 



TORONTO

QUEBEC

OKTÓBER 1 - 14.

599.800,- FT
USA & KANADA KELETI PARTJA 
BOSTON - QUEBEC - MONTREAL - WASHINGTON - NEW YORK
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USA - KELETI PART 
NEW YORK, WASHINGTON, NIAGARA VÍZESÉS, TORONTO 

1. nap: Budapest – Washington
Repülés európai átszállással Was-
hingtonba. Érkezés a délutáni órák-
ban. Ismerkedés az USA fővárosával. 
Szállás.

2. nap: Washington
Egész napos városnézés WASHING-
TON-ban: Capitolium (az amerikai 
főváros hivatalos földrajzi központja) 
és a Fehér Ház (ezek csak kívülről), 
a Washington-, Lincoln- és Jeff erson 
emlékművek, az Arlington temető-
ben a Kennedy sírok stb. Délután 
szabadidő, egyénileg felkereshetjük 
a híres – és ingyenes – múzeumokat 
(pl. az Indián-, vagy az Űrhajózási és 
Légügyi Múzeum stb.). Szállás Balti-
more környékén.

3. nap: Hershey – Niagara
Utazás HERSHEY-be, az amerikai 
csokoládégyártás fellegvárába. Az 
édes élmények után irány a Niagara! 
A grandiózus vízesés robaja már ki-
lométerekről hallható, nem véletlenül 
kapta az indián őslakosoktól a „Mesz-
sze dübörgő” nevet. Szállás a Niaga-
ra kanadai oldalán.

4. nap: Niagara – Toronto 
Délelőtt a vízesések különböző arcá-
ban gyönyörködünk. Fakultatív prog-
ramként hajóval is megközelíthetjük 
a hatalmas Patkó-vízesést. A Skylon 
Tower kilátójából páratlan panorá-
ma tárul elénk. Délután kirándulás 
TORONTO-ba, Kanada pénzügyi és 
kereskedelmi központjába. Autóbu-
szos ismerkedés: az üzleti negyed 
hivalkodó felhőkarcolói, a régi és az 
új városháza, egyetemi negyed. Nem 
maradhat ki a programból a világ 
egyik legmagasabb tornya, a CN To-
wer sem. Rövid szabadidő a belvá-
rosban, vásárlási lehetőség az Eaton’s 
áruházban. Szállás a Niagara kanadai 
oldalán.

5. nap: Corning – New York
Visszatérünk az USA-ba, utunk a 
„Nagy Almá”-ba vezet. Útközben 
pihenő CORNING-ban, melyet a Ste-
uben Üveggyár és az Üveg Múzeum 

tett világhírűvé. Szállás New York 
környékén.

6. nap: New York
Egész napos városnézés NEW 
YORK Manhattan negyedében:
Empire State Building, Times Square, 
ENSZ Székház (kívülről), Ötödik su-
gárút, Rockefeller Center, Szt. Patrick 
székesegyház (az USA legnagyobb 
katolikus temploma), Central Park, 
Strawberry Fields. Szabadidő, vá-
sárlási lehetőség. Szállás New York 
környékén.

7. nap: New York
A városnézés folytatása Manhattan-
ben: Wall Street, hajókázás a Sza-
badság-szobor körül. Délután sza-
badidő. Szállás New York környékén.

8. nap: New York – Budapest
Délelőtt szabadidő, vásárlási lehető-
ség New Yorkban. Délután hazautazás. 
Éjszaka a repülőn. 

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre európai átszállás-
sal, a menetrend függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

NIAGARA

augusztus 17 - 25.

478.800,- FT

A
M

E
R

IK
A

Ismerkedés az USA politikai és pénzügyi fővárosával, a világ leglátogatot-
tabb vízesésével, és a kanadai gazdasági élet központjával.

     USA - KELETI PART  
    
Dátum:     08.17 - 08.25. 
Részvételi díj:    478.800,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.:   149.000,- Ft  
Egyágyas felár:    193.000,- Ft  
Kedvezmény 3. főnek, kétágyas szobában:
2 -17,99 éves korig:    145.000,- Ft 
18 éves kortól:   125.000,- Ft

Hajó - és belépőjegyek: kb. 140,- USD és kb. 90,- CAD 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / Borravaló:   40,- USD

USA – ESTA engedély díja:   14,- USD
USA – ESTA engedély ügyintézési díj: 3.500,- Ft
Kanada: magyar állampolgároknak ezen a programon ETA engedély nem 
szükséges.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák és motelek; reggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: New York: Szabadságszobor

NEW YORK

WASHINGTON

NEW YORK
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1. nap: Budapest – San Francisco
Repülés európai átszállással, érkezés 
az esti órákban. Szállás San Francisco 
környékén.

2. nap: San Francisco
Egész napos városnézés SAN FRAN-
CISCO-ban: Golden Gate híd, Lom-
bard Street, Coyote Tower, Kínai 
negyed, Union Square, Móló, Twin 
Peaks (Iker csúcsok). Fakultatív ha-
jókirándulás az öbölben, mely során 
az Alcatrazt, a hajdani börtönszige-
tet is láthatjuk. Szállás San Francisco 
környékén.

3. nap: Yosemite Nemzeti Park
A YOSEMITE Nemzeti Parkba, a vi-
lág egyik legszebb hegyvidékére, a 
magas sziklafalak, festői völgyek, fe-
nyőóriások és vízesések birodalmába 
látogatunk. Szállás Marmoth Lakes 
környékén.

4. nap: Death Valley – Las Vegas
Utazás a DEATH VALLEY Nemzeti 
Parkon keresztül, amely Észak-Ame-

rika legforróbb, legszárazabb és leg-
mélyebben fekvő sivataga. Itt for-
gatták a népszerű „Jézus Krisztus 
Szupersztár” rockoperát. Kivételes 
panoráma tárul elénk a Badwater, 
Devil’s Golf Course, Zabriskie Point 
kilátókról. Szállás Las Vegas-ban.

5. nap: Zion – Valley Of Fire
Irány a ZION Nemzeti Park (Utah ál-
lam), majd a VALLEY OF FIRE Nem-
zeti Park (Nevada állam), mely nevét 
a vörös homokkő alakzatokról kapta. 
Szállás Las Vegas-ban.

6. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyéhez érkezve tárul 
elénk a természet grandiózus alkotá-
sa, a GRAND CANYON. A folyó váj-
ta kétezer méteres szurdok páratlan 
látvány! Fakultatív helikopteres vagy 
motorcsónakos ismerkedés a világ-
hírű kanyonnal. A Hualapai indián 
rezervátum területén épült a Skywalk 
kilátó, mely 1.200 m-es magasság-
ban nyúlik a kanyon fölé. Az U-alakú 

építmény üvegpadlójáról a meredek 
sziklafal teljes mélységét láthatjuk. 
A Colorado folyó híres völgyzáró 
gátja a HOOVER DAM, amelyet az 
1930-as években mérnöki csodának 
tartottak. Szállás Las Vegas-ban.
7. nap: Calico – San Diego 
Dél-Kalifornia forró sivatagait sajátos, 
kísérteties szépség jellemzi, csipkés 
kanyonok, meredek dombok tagolják. 
Irány CALICO, a szellemváros! A XIX. 
század második felében virágzó nagy-
városban mintegy 500 ezüstbánya mű-
ködött, amikor azonban a XIX. század 
végén az ezüst elveszítette értékét, a 
bányák bezártak, a település pedig rö-
vid idő alatt teljesen elnéptelenedett. 
Továbbutazás az óceán partjára, San 
Diegóba. Szállás.

8. nap: San Diego - Los Angeles
Ismerkedés SAN DIEGO-val, mely-
nek természetes kikötője vonzotta 

a spanyolokat és a kincsvadászokat. 
A több mint 110 km hosszú partsza-
kaszát nagyszerű strandok, szikla-
falak, kis öblök, tengerparti üdülők 
tagolják. Délelőtt ezekből kapunk 
ízelítőt. Majd irány a fi lmgyártás 
fővárosa! Városnézés LOS ANGE-
LES-ben: Hollywood, Beverly Hills, 
a híres Rodeo Drive - a világmár-
kák főutcája, a Sunset és a Holly-
wood Boulevard stb. Szállás Los An-
gelesben.

9. nap: Los Angeles
Szabad program vagy fakultatív láto-
gatás az Universal Studios témapark-
ban - kalandozás a fi lmek világában. 
Este hazautazás. Éjszaka a repülőn.

10. nap: Budapest
Érkezés Budapestre európai átszállás-
sal, a menetrend függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

USA NYUGATI PART 
NEMZETI PARKOK & GRAND CANYON

AUGUSZTUS 18 - 27.

478.000,- FT

VALLEY OF FIRE
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Az USA leglátványosabb nemzeti parkjaival ismerkedünk. A hollywoodi mo-
zifi lmek díszletéül is szolgáló természeti alkotások mellett, Los Angelesben 
a hollywoodi fi lmgyártás világába is betekithetünk! Las Vegasban pedig ka-
cérkodhatunk Fortuna istennővel...

    USA NYUGATI PART      

Dátum:          08.18 - 08.27. 
Részvételi díj:        478.000,- Ft   
Repülőtéri illeték kb.:   155.000,- Ft 
Egyágyas felár:          138.000,- Ft           

Kedvezmény 3. 4. személynek 2 ágyas szobában: 
2-17,99 éves korig:       108.000,- Ft          
18 éves kortól:               99.000,- Ft          

Belépők:          kb. 120,- USD 
Szervizdíj / borravaló:   45,- USD          
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

USA – ESTA engedély díja:   14,- USD
USA – ESTA engedély ügyintézési díj:  3.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriájú 
szállodák / motelek; reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

Fakultatív programok: 
Pl. Grand Canyon repülés; hajókirándulás San Franciscóban; esti városné-
zés Las Vegasban, Universal Studios Los Angelesben stb. kb. 400,- USD

UNESCO Világörökségek:
Grand Canyon, Yosemite Nemzeti Park

SAN FRANCISCO

GRAN CANYON
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MÁJUS 14 - 29., SZEPT. 18 - OKT. 3.

598.800,-FT/FŐ ÁRTÓL
USA NYUGATI PART ÓRIÁS KÖRÚT

nemzeti parkok, monument valley, mesa verde

JOSHUA TREE NEMZETI PARK
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1. nap: Budapest - Los Angeles
Repülés európai átszállással Los An-
gelesbe. Érkezés az esti órákban. 
Szállás Los Angelesben. 

2. nap: Los Angeles
LOS ANGELES-i városnézés: Holly-
wood, Beverly Hills, Rodeo Drive, 
Sunset és a Hollywood Boulevard 
stb. Fakultatív látogatás az Universal 
Studios témaparkjában. Szállás.

3. nap: Joshua Tree Nemzeti Park – 
Laughlin 
Délelőtt átkelés a Mojave sivatagon, 
és a sivatagi jukkáiról ismert JOSHUA 
TREE Nemzeti Parkon, rövid fotó-
szünetekkel. Szállás Laughlinban. A 
„mini Las Vegas” kaszinóiban egyé-
nileg próbára tehetik szerencséjüket.

4. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyéhez érkezve tárul 
elénk a természet grandiózus alkotá-
sa, a GRAND CANYON. A folyó váj-
ta kétezer méteres szurdok páratlan 
látvány! Séta a kanyon déli pereme 
mentén és fakultatív repülési lehető-
ség. Szállás Williams környékén.

5. nap: Grand Canyon – Glenn-gát
Újra visszatérünk a GRAND CANYON 
mesebeli vidékére. A Colorado folyó 
völgyében épített, óriási duzzasztó-
gátat, a GLENN-DAM-ot keressük fel. 
Szállás Page környékén.

6. nap: Monument Valley – Cortez
Az ANTELOPE CANYON földalat-
ti labirintusában, a nap beszűrődő 
fényében pompázó rózsaszín szik-
lák kivételes látványt nyújtanak. 
A MONUMENT VALLEY impozáns 
sziklafennsíkjai számos western-fi lm 
természetes díszletéül szolgáltak. 
Szállás Cortezben.

7. nap: Mesa Verde Nemzeti Park
Az USA legjelentősebb régészeti em-
lékét, a MESA VERDE Nemzeti Parkot 
keressük fel. Hajdan a puebló indiá-
nok lakták, akik még az európai hódí-
tók megjelenése előtt elhagyták a te-
rületet. Sziklalakásaik közül kb. 500 
maradt fenn, a legkisebbektől egé-

szen a 200 szobás sziklapalotákig. 
Itt forgatták a Mackenna aranya című 
western fi lmet, így nem véletlen, ha 
sokaknak ismerős lesz a táj! Délután 
pedig megtapasztaljuk DURANGO & 
SILVERSTONE XIX. századi hangula-
tát. Utazás a híres „1 millió dolláros 
úton”. Szállás Moabban.

8. nap: Arches Nemzeti Park 
Moab közelében terül el az ARCHES 
Nemzeti Park, a világ legtöbb termé-
szetes homokkő boltívével. Utunk a 
dimbes-dombos Utah állambéli BRY-
CE CANYON Nemzeti Parkba vezet. 
Szállás.

9. nap: Bryce Canyon – 
Zion Nemzeti Park
Kirándulás a vöröses színben pom-
pázó BRYCE CANYON-ba, majd át 
a ZION Nemzeti Parkba. Áthaladunk 
a mormonok lakta St. George-on, 
érintjük a Virgin River szurdokát. 
Szállás LAS VEGAS-ban.

10. nap: Las Vegas 
Szabad program, vagy fakultatív ki-
ránduláson vehetünk részt. A VAL-
LEY OF FIRE State Park nevét a vö-
rös homokkő alakzatokról kapta. A 
Colorado folyó híres völgyzáró gátja 
a HOOVER DAM, az 1930-as években 
mérnöki csodának tartották. Este Las 
Vegas by Night fakultatív program. 
Szállás.

11. nap: Death Valley 
Átkelés a nevadai sivatagon, a ten-
gerszint alatt 85 m-rel fekvő „Ha-
lál-völgy”-én keresztül. A világon 
itt a legmagasabb az átlaghőmér-
séklet, az eddigi maximumot (57’C)
1913-ban mérték. Itt forgatták a vi-
lághírű „Jézus Krisztus Szupersztár” 
rockoperát. A Badwater, Devil’s Golf 
Course, Zabriskie Point. Szállás Fres-
no környékén.

12. nap: Yosemite Nemzeti Park
A YOSEMITE Nemzeti Parkba, a vi-
lág egyik legszebb hegyvidékére, a 
magas sziklafalak, festői völgyek, fe-
nyőóriások és vízesések birodalmába 

látogatunk. Tavasszal a vízesések, 
míg ősszel a rozsdaszínbe öltözött 
táj nyújt impozáns látványt. Szállás 
San Francisco környékén.

13. nap: San Francisco 
Városnézés SAN FRANCISCO-ban: 
kínai negyed, Union Square, Golden 
Gate híd, Móló, Twin Peaks (Iker csú-
csok, ahonnan az egész város pano-
rámája elénk tárul) stb. Szállás.

14. nap: San Francisco – Santa Maria
Utazás a Csendes-óceán mentén, a 
híres „17 mérföldes” panorámaúton. 
Első megállónk MONTEREY-ben, az 

egykori koloniális városkában lesz, 
majd CARMEL-be, az óceán parti bá-
jos művésztelepre látogatunk. Szál-
lás Santa Maria környékén.

15. nap: Santa Barbara – Los Angeles 
Rövid ismerkedés SOLVANG skandi-
náv hangulatú településsel és SANTA 
BARBARA egykori missziós városká-
val. Majd az esti órákban hazautazás. 
Éjszaka a repülőn.

16. nap: Budapest
Érkezés Budapestre európai átszál-
lással, a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

                      USA NYUGATI PARTI
    ÓRIÁS KÖRÚT
Dátum:         05.14 - 05.29.             09.18 - 10.03.
Részvételi díj:        598.800,- Ft   628.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:          158.000,- Ft 
Egyágyas felár:           206.000,- Ft 

Kedvezmény 3. és 4. főnek, kétágyas szobában, pótágyon:
17,99 éves korig:           140.000,- Ft
18 éves kortól:          122.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

ESTA beutazási engedély díja:   14,- USD 
ESTA engedély ügyintézési díja:  3.500,- Ft

Nemzeti parkok belépőjegyei:   kb. 160,- USD
Szervizdíj / borravaló:   80,- USD

Fakultatív kirándulások:
pl. Universal Studios, Las Vegas by Night, repülés a Grand Canyon fölött, 
kirándulás a Valley of Fire Parkba és a Hoover Dam gáthoz, San Francisco 
öbölhajózás: kb. 400,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal, középkategóriás 
szállodák és motelek, reggeli, idegenvezetés, BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség:
Grand Canyon Nemzeti Park, Yosemite Nemzeti Park, 
Mesa Verde Nemzeti Park

Két hét a természet lenyűgöző alkotásainak bűvöletében! Holdbéli tájak, 
sivatagok, kanyonok, kristálytiszta vizű tavak és zöldellő fenyvesek birodal-
mában. San Francisco utcáin talán nem pillantjuk meg a Pretty Woman-t, 
de Los Angelesben akár még szembe is jöhet velünk! A bátrak szerencsét 
próbálhatnak a Las Vegas-i kaszinókban.



MONUMENT VALLEY
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USA NAGY KÖRUTAZÁS 
NEW YORK, WASHINGTON, NIAGARA VÍZESÉS, TORONTO 

1. nap: Budapest – Washington
Repülés európai átszállással Wa-
shingtonba. Érkezés délután. Ismer-
kedés az USA fővárosával. Szállás.

2. nap: Washington
Egész napos városnézés WASHING-
TON-ban: Capitolium (az amerikai 
főváros hivatalos földrajzi központja) 
és a Fehér Ház (ezek csak kívülről!), 
a Washington-, Lincoln- és Jeff erson 
emlékművek, az Arlington temető-
ben a Kennedy sírok stb. Délután 
szabadidő, egyénileg felkereshetjük 
a híres – és ingyenes – múzeumokat 
(pl. az Indián-, vagy az Űrhajózási és 
Légügyi Múzeum stb.). Szállás Balti-
more környékén.

3. nap: Hershey – Niagara
Utazás HERSHEY-be, az amerikai 
csokoládégyártás fellegvárába. Az 
édes élmények után irány a Niagara! 
A grandiózus vízesés robaja már ki-
lométerekről hallható, nem véletlenül 
kapta az indián őslakosoktól a „Mesz-
sze dübörgő” nevet. Szállás a Niaga-
ra kanadai oldalán.

4. nap: Niagara – Toronto 
Délelőtt a vízesések különböző arcá-
ban gyönyörködünk. Fakultatív prog-
ramként hajóval közelíthetjük meg 
a hatalmas Patkó-vízesést. A Skylon 
Tower kilátójából páratlan panorá-
ma tárul elénk. Délután kirándulás 
TORONTO-ba, Kanada pénzügyi és 
kereskedelmi központjába. Autóbu-
szos ismerkedés: az üzleti negyed 
hivalkodó felhőkarcolói, a régi és az 
új városháza, egyetemi negyed és a 
világ egyik legmagasabb tornya, a 
CN Tower. Rövid szabadidő a belvá-
rosban, vásárlási lehetőség az Eaton’s 
áruházban. Szállás a Niagara kanadai 
oldalán.

5. nap: Corning – New York
Visszatérünk az USA-ba, Utunk a 
„Nagy Almá”-ba vezet. Útközben 
pihenő CORNING-ban, melyet a Ste-
uben Üveggyár és az Üveg Múzeum 
tett világhírűvé. Szállás New York 
környékén.

6. nap: New York
Egész napos városnézés NEW 
YORK Manhattan negyedében: Em-
pire State Building, Times Square, 
ENSZ-Székház (kívülről), Ötödik su-
gárút, Rockefeller Center, Szt. Patrick 
székesegyház (az USA legnagyobb 
katolikus temploma), Central Park, 
Strawberry Fields. Szabadidő, vá-
sárlási lehetőség. Szállás New York 
környékén.

7. nap: New York
A városnézés folytatása Manhat-
tanben: Wall Street, hajókázás a 
Szabadság-szobor körül. Délután 
szabadidő, melynek keretében érde-
mes felkeresni a Guggenheim Múze-
umot, a Metropolitan Múzeumot, a 
Frick Gyűjteményt vagy ellátogatni 
a Central Parkba. Szállás New York 
környékén.

8. nap: New York – San Francisco
Délelőtt szabadidő, vásárlási lehető-
ség New Yorkban. Este átrepülünk a 
nyugati partra. Szállás San Francisco 
környékén.

9. nap: San Francisco
Egész napos városnézés SAN FRAN-
CISCO-ban: Golden Gate híd, Lom-
bard Street, Coyote Tower, Kínai 
negyed, Union Square, Móló, Twin 
Peaks (Iker csúcsok). Fakultatív ha-
jókirándulás az öbölben, mely során 
az Alcatrazt, a hajdani börtönszige-
tet is láthatjuk. Szállás San Francisco 
környékén.

NEW YORK
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Az USA keleti és nyugati partvidékének legszebb természeti alkotásait - Ni-
agara-vízesés, Grand Canyon, Valley of Fire, Death Valley, Yosemite és Zion 
Nemzeti Park - és legfontosabb városait - Washington, New York, San Fran-
cisco, Las Vegas, Los Angeles - fűztük egy csokorba. ...és még Kanadába 
is átlátogatunk! Intenzív, nagy körutazásunkat azon Vendégeink igényeit 
fi gyelembe véve alkottuk, akik a két önálló programot összekombinálva szí-
vesen megspórolnak két tengeren túli repülést! Kevesebb „tranzit” repülés, 
több valódi élmény!

WASHINGTON

NEW YORK

TORONTO
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10. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a YOSEMITE Nemze-
ti Parkban, a világ egyik legszebb 
hegyvidékén: a magas sziklafalak, 
festői völgyek, fenyőóriások és víze-
sések birodalmában. Szállás Mam-
moth Lakes környékén. 

11. nap: Death Valley – Las Vegas
Utazás a DEATH VALLEY Nemzeti 
Parkon keresztül, amely Észak-Ame-
rika legforróbb, legszárazabb és 
legmélyebben fekvő sivataga. Itt 
forgatták a népszerű „Jézus Krisztus 
Szupersztár” rockoperát. Kivételes 
panoráma tárul elénk a Badwater, 
Devil’s Golf Course, Zabriskie Point 
kilátókról. Szállás Las Vegas-ban.

12. nap: Zion – Valley Of Fire - 
Las Vegas
Irány a ZION Nemzeti Park - Utah ál-
lam legnépszerűbb természeti alko-
tása! Majd a VALLEY OF FIRE Nem-
zeti Parkba látogatunk, Nevada állam 
elsőként deklarált nemzeti parkja a 
vörös homokkő alakzatokról kapta 
nevét. Szállás Las Vegas-ban.

13. nap: Grand Canyon - Las Vegas
A Colorado völgyéhez érkezve tárul 
elénk a természet grandiózus alkotá-
sa, a GRAND CANYON. A folyó váj-
ta kétezer méteres szurdok páratlan 
látvány! Fakultatív helikopteres vagy 
motorcsónakos ismerkedés a világhí-
rű kanyonnal. A Hualapai indián re-
zervátum területén épült a SKYWALK 
kilátó, mely 1.200 m-es magasság-
ban nyúlik a kanyon fölé. Az U-alakú 
építmény üvegpadlójáról a meredek 
sziklafal teljes mélységét láthatjuk. A 
Colorado folyó híres völgyzáró gátja 
a HOOVER DAM, amelyet az 1930-as 
években mérnöki csodának tartottak. 
Szállás Las Vegas-ban.
14. nap: Calico – San Diego 
Dél-Kalifornia forró sivatagait sajátos, 
kísérteties szépség jellemzi, csipkés 
kanyonok, meredek dombok tagolják. 
Irány CALICO, a szellemváros! A XIX. 
század második felében virágzó nagy-
városban mintegy 500 ezüstbánya mű-
ködött, amikor azonban a XIX. század 
végén az ezüst elveszítette értékét, a 
bányák bezártak, a település pedig ha-

mar elnéptelenedett. Továbbutazás az 
óceán partjára, San Diegóba. Szállás.

15. nap: San Diego - Los Angeles
Ismerkedés SAN DIEGO-val, mely-
nek természetes kikötője vonzotta 
a spanyolokat és a kincsvadászokat. 
A több mint 110 km hosszú partsza-
kaszát nagyszerű strandok, szikla-
falak, kis öblök, tengerparti üdülők 
tagolják. Majd irány a fi lmgyártás 
fővárosa! Városnézés LOS ANGE-
LES-ben: Hollywood, Beverly Hills, 
a híres Rodeo Drive - a világmár-
kák főutcája, a Sunset és a Holly-
wood Boulevard stb. Szállás Los An-
gelesben.

16. nap: Los Angeles
Szabad program vagy fakultatív lá-
togatás a híres Universal Studios 
témaparkban - kalandozás a fi lmek 
világában. Este hazautazás. Éjszaka 
a repülőn.

17. nap: Budapest
Érkezés Budapestre európai átszállás-
sal, a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

AUGUSZTUS 17 - SZEPTEMBER 2.

775.300,- FT

SAN FRANCISCO

    USA NAGY KÖRUTAZÁS
      
Dátum:          08.17 - 09.02. 
Részvételi díj:        775.300,- Ft   
Repülőtéri illeték kb.:   158.000,- Ft
Belföldi repülés:    295,- USD 
Egyágyas felár:          348.000,- Ft           

Kedvezmény 3. 4. személynek 2 ágyas szobában: 
2-17,99 éves korig:       245.000,- Ft          
18 éves kortól:               204.000,- Ft          

Belépők:          kb. 260,- USD + 90,- CAD 
Szervizdíj / borravaló:   80,- USD          
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

USA – ESTA engedély díja:   14,- USD
USA – ESTA engedély ügyintézési díj:  3.500,- Ft
Kanada: magyar állampolgároknak ezen a programon ETA engedély nem 
szükséges.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; középkategóriás 
szállodák / motelek; reggeli; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

Fakultatív programok: 
Pl. Grand Canyon repülés; hajókirándulás San Franciscóban; esti városné-
zés Las Vegasban, Universal Studios Los Angelesben stb. kb. 400,- USD

UNESCO Világörökségek:
New York Szabadságszobor, Grand Canyon, Yosemite Nemzeti Park
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ANTELOPE-KANYON

SAN FRANCISCO

LAS VEGAS
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A KARIB-TENGER KALÓZAI

szeptember 10 - 13. 

68.600,- Ft

1. nap: Budapest – Miami
Reggel repülés Budapestről európai 
átszállással MIAMI-ba. Érkezés után 
transzfer Miami külvárosába. Szállás.

2. nap: Miami – Behajózás
Délelőtt panorámabuszos városné-
zés Florida legnagyobb városában: 
Art Deco negyed, Little Havanna, 
Coral Gables negyed stb. Délután 
BEHAJÓZÁS, és irány a Karib-térség! 
Szállás a hajón.

3. nap: Egész napos hajózás a
Karib-tengeren
Pihenés, vagy a fedélzeti szórakoz-
tató- és sportlétesítmények igénybe 
vétele (többségük ingyenesen áll a 
vendégek rendelkezésére, kivétel né-
hány térítés ellenében igénybe vehe-
tő wellness program: pl. masszázs.).

4. nap: Haiti: Labadee 
Kikötés HAITI-n. A Hispaniola szige-
ten két ország, a Dominikai Köztársa-
ság és Haiti osztozik, utóbbi a kisebb, 
nyugati oldalon fekszik. Neve „he-
gyekkel borított föld”, de az útleírá-
sok „a mágia földje”-ként is említik. 
Egyénileg fedezhetjük fel a várost, 
vagy különböző fakultatív kirándulá-
sokon vehetünk részt (pl. katamará-
nos strandolási lehetőség; vitorlázás; 
kajakozás; drótkötélpályán történő 
„repülés” a fák és a tenger felett; 
snorkelezés stb.). Irodánk ajánlata 
közös programként: „Haiti part menti 
felfedezése”. Katamaránról fedezzük 
fel a partvidéket, a falvakat, az ősi 
arawak indiánok hagyatékait, az erő-
döt stb. A kb. 2 órás program után 
szabadidő. Szállás a hajón. 

5. nap: Egész napos hajózás a
Karib-tengeren

6. nap: Curaçao: Willemstad
Kikötés CURAÇAO-n, a Holland szél-
csendes-szigetek legnagyobb tagján, 
mely az 1600-as évektől Hollandia 
egyik legfontosabb kül-birtoka a 
Karib-térségben. Curaçao-t kikötője 
tette gazdaggá. Willemstad az örök 
„Amszterdam”, színpompás épü-
letevel. Egyénileg fedezhetjük fel a 
várost, vagy különböző fakultatív 
kirándulásokon vehetünk részt (pl. a 
korallvilág felfedezése; Jeep Safari; 
hajós strandolás; snorkelezés stb.). 
Irodánk ajánlata közös programként: 
„Curaçao felfedezése”. A félnapos 
kirándulás során megismerhetjük 
a XIX. századi élet hagyatékait. A 
Curaçao Múzeum nemcsak a koloniál 
bútorgyűjteményt, de a Kolumbusz 
előtti ereklyéket és helyi művészek 
munkáit is bemutatja. A Hato-bar-
langban a cseppkőképződmények-
ben gyönyörködhetünk. A koktélok 
világa a világ minden táján kapcsoló-
dik a sziget nevéhez, ezért betérünk 
a Blue Curaçao likőrüzembe is. A 
kirándulás után szabadidő, vásárlási 
lehetőség. Szállás a hajón.

7. nap: Bonaire: Kralendijk
Kikötés BONAIRE-en. A Karib-térség 
egyik leglátványosabb és legválto-
zatosabb víz alatti világa, több mint 
80 merülési hellyel, valódi búvárpa-
radicsom! Kranlendijk a sziget fővá-
rosa, sárga és aranyszínű koloniális 
épületekkel. Egyénileg fedezhetjük 
fel a várost vagy különböző fakul-
tatív kirándulásokon vehetünk részt 
(snorkelezés, csónakkirándulás a 
csatornákon, búvárkodás, kirándulás 
üvegfenekű hajón, vitorlázás stb.). 
Irodánk ajánlata közös programként: 
„Bonaire Highlights”. A program 
során érintjük a sziget legrégebbi 
települését, láthatunk a lagúnában 
fl amingókat, illetve kaktuszlikőrt 
is kóstolhatunk. Rövid pihenő Rin-
con egykori arawak indián faluban. 
A jellegzetes, kúp alakú sóhegyek 
és egyedi formájú házak kapcsán 
megtudjuk, milyen módszerrel bá-
nyászták a rabszolgák a sót. Szállás 
a hajón.

8. nap: Aruba: Oranjestad
Reggel kikötés ARUBA parányi szige-
tén, melynek legfontosabb gazdasá-
gi ágazata a turizmus, az éjjel-nappal 
működő kaszinók, és a vámmentes 

kereskedelem. Egyénileg fedezhetjük 
fel a várost vagy különböző fakulta-
tív kirándulásokon vehetünk részt 
(snorkelezés; vitorlázás; kirándulás 
üvegpadlós hajón; tengeralattjáróval 
merülés kb. 40 m mélységbe ron-
csokhoz stb.). Irodánk ajánlata közös 
programként: „Best of Aruba”. A ki-
rándulás során megismerjük a fővá-
ros holland koloniális építészetét, a 
Casibari sziklaformátumait, a csipkés 
partvidéket, Aruba természeti alko-
tásait. Pihenő egy aloe üzemnél, va-
lamint a California világítótoronynál, 
ahonnan páratlan panoráma tárul 
elénk. Szállás a hajón.  

9 – 10. nap: Egész napos hajózás a 
Karib-tengeren

11. nap: Miami - Budapest
Kikötés. Rövid szabadidő MIAMI-ban. 
Délután hazautazás Budapestre, eu-
rópai átszállással. Éjszaka a repülőn. 

12. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében. 

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

dél-karibi kalandozás
haiti & holland antillák: aruba - bonaire - curaÇao

 NOVEMBER 23 - DECEMBER 4.

399.900,- FT

LABADEE

    DÉL-KARIBI   
    KALANDOZÁS
Dátum:     11.23 - 12.04. 
Részvételi díj:    399.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  158.000,- Ft
Kikötői illeték:   35.800,- Ft
Balkonos kabin felár:   66.300,- Ft/fő
Egyágyas felár ablakos kabinban:  289.600,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Szervízdíj / Borravaló:   15,- USD és 37.000,- Ft 
USA - ESTA beutazási engedély díja:  14,- USD 
USA - ESTA ügyintézési díj irodánkban:  3.500,- Ft
A szigetekre magyar állampolgároknak vízum nem szükséges.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és hajóval; 1 éjszaka 
középkategóriájú szállodában és 9 éjszaka külső ablakos kabinban a ha-
jón; 1 reggeli, a hajón teljes ellátás meghatározott, alkoholmentes italokkal; 
idegenvezetés és BBP biztosítás. 

Fakultatív programok részvételi díja (min. 15 fő részvétele esetén): 
Haiti felfedezése katamaránról:  51,- EUR
Curacao felfedezése:   51,- EUR
Bonaire Highlights:   56,- EUR
Best of Aruba:   46,- EUR

UNESCO Világörökség:
Curacao: Willemstad belvárosa és kikötője

Ki ne ábrándozna telente a Ka-
rib-szigetvilág gyönyörű tenger-
partjairól, egzotikus növényvilá-
gáról, jellegzetes ritmusáról? Új 
útvonalú karibi hajóutunk valóra 
váltja álmait! Az apró szigetek a ter-
mészet különleges alkotásai. Azok-
nak is ajánljuk ezt a programot, akik 
már részt vettek a „Karib-tenger 
kalózai” utunkon, hiszen a karibi szi-
getvilág minden tagját más és más 
teszi egyedivé.

 

KRAJENDIJK

ORANJESTAD
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KOLUMBIA: Az egykori El Dorádó földje Kolumbusz Kristófról kapta nevét, 
annak ellenére, hogy az európai felfedező valójában soha nem járt a terü-
leten. Déli részén halad át az Egyenlítő, partjait két óceán, az Atlanti- és a 
Csendes-óceán mossa!

Bogotá - Kolumbia lenyűgöző panorámájú fővárosa, itt látható a világ leg-
gazdagabb Arany Múzeuma!

Zipaquirá - Zarándokhely. Világhírű Só katedrálisát egy sóbánya belsejében 
alkották, a kolumbiai építészet jelentős alkotása.   

Villa de Leyva - Dél-Amerika legszebb, korhűen megőrzött koloniális városa.

„Kávézóna” - Kolumbiából származik a világ kávémennyiségének 10%-a. Az 
Andok hegyoldalaira telepített, látványos kávéüétetvények az UNESCO Vi-
lágörökségét képezik. 

Cartagena - Az ország északi részén, a Karib-tenger partján fekszik. Kikötő-
város, gazdasági és kulturális központ. Fallal övezett XVI. században alapí-
tott óvárosa és erődje az UNESCO Világörökség része. 

ECUADOR: Az egzotikus dél-amerikai ország nevét az országon áthúzódó 
Egyenlítőről kapta. Változatos fl órája és faunája miatt a turisták kedvelt úti-
célja.

Quito - Ecuador 3.000 méter magasságban fekvő fővárosa, az UNESCO Vi-
lágörökségének része.

Otavalo - A 4.000 méternél magasabb hegycsúcsok által körbeölelt város-
kát hamisítatlan indián piaca tette világhírűvé.

Cotopaxi - Bolygónk legnagyobb, működő vulkánjainak egyike, grandiózus, 
közel 6 ezer méteres magasságával. 

Cuenca - Ecuador harmadik legnagyobb, kulturális és természeti értékben 
gazdag települése. Koloniális városközpontja a Világörökség része. 

Galápagos-szigetek - Az UNESCO Világörökség részét képező vulkani-
kus szigetcsoport 14 nagyobb szigetből, 6 kisebből és 107 sziklából áll, az 
Egyenlítő mentén, Ecuadortól kb. 960 km-re fekszik. Kivételes állatvilágá-
nak védelméért 1968 óta a szigetcsoport 98%-a nemzeti park része. Charles 
Darwin itt tanulmányozta az evolúció elméletét. A szigetcsoport leghíresebb 
állatai a galápagosi óriásteknősök, tengeri- és varacskosfejű leguánok, galá-
pagosi medvefókák, Darwin-pintyek, kéklábú szulák, galápagosi albatroszok 
és igazi különlegességek a galápagosi pingvinek.  

GALÁPAGOS-SZIGETEK

Új körutazásunk programja, idő-
tartama, dátuma és részvételi díja 
- előkészületben.  Kérjük, kísérjék 
fi gyelemmel honlapunkat, illetve
érdeklődjenek irodánkban!
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kolumbia & ecuador 
a kakaó és a kávé hazája

TAYRONA NEMZETI PARK

CARTAGENA

BOGOTA
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1. nap: Budapest – Lima 
Repülés európai átszállással Limába. 
Érkezés az esti órákban. Szállás.

2. nap: Lima – Pachacamac 
Délelőtt látogatás a LIMA több ezer 
éves történelmi múltját bemutató 
Larco Herrera Múzeumban. Ebéd 
után a közeli vallási központot és 
zarándokhelyet, PACHACAMAC-t ke-
ressük fel. Szállás Paracasban.

3. nap: Ballestas-szigetek – Pisco -
Lima
Motorcsónakos kirándulás a BALLES-
TAS-szigetekre, a „mini Galápagos-
ként” ismert szigetvilágba, madár és 
fóka kolóniák élőhelyére. Irány PIS-
CO, fakultatív repülés a rejtélyes siva-
tagi NAZCA rajzok felett. Ebéd, majd 
visszautazás Limába. Szállás.

4. nap: Arequipa
Átrepülünk a gyarmati stílusú 
AREQUIPA-ba. Gyalogos városné-
zés: Plaza de Armas, főtér, katedrális 
(kívülről), az 1580-ban alapított híres 
Szent Katalin kolostor városszerű 
utcáival, koloniális házaival. Ebéd 
után megtekintjük az egyik ötezer 
méteres Andok-beli csúcs közelében 
1995-ben felfedezett, a hegyek iste-
nének feláldozott Jéglányt, a megfa-
gyott Juanitát. Szállás Arequipában.

5. nap: Sillustani – Puno
Utazás az Andok vadregényes he-
gyei között. Az Altiplanón átutazva 
megtekintjük a kolla indiánok temet-
kezési tornyait, az un. SILLUSTANI 
chulpákat. Továbbutazás a Titica-
ca-tó „fővárosába”, Punóba. Szállás. 

6. nap: Titicaca-tó 
Motorcsónakos látogatás a kontinens 
legnagyobb és egyben a világ leg-
magasabban fekvő hajózható taván, 
a TITICACA-tavon, mely a totoranád-
ból épült úszó szigeteken élő, uro in-
diánok birodalma. Ebéd az impozáns 
panorámájú TAQUILE-szigeten. Szál-
lás Punóban.

7. nap: Titicaca-tó – Cuzcó
Utazás autóbusszal az Andok hegyei 
között az inka birodalom fővárosába, 
CUZCÓ-ba. Útközben ebéd. Megte-
kintjük a pucarai és a raq’chii ása-
tásokat. Az Andahuaylillas-i Szent 
Péter templom, melyet Dél-Amerika 
Sixtusi kápolnájának tartanak, külön-
leges élmény turisták és hívők szá-
mára egyaránt. Szállás Cuzcóban.

8. nap: Szent-völgy
Utazás a Szent-völgybe ebéddel. Út-
közben  SACSAYHUAMAN titokzatos 
kőfalait, QUENQO szikláit, TAMBO-
MACHAY-t és PUCA PUCARA vörös 

erődfalait is láthatjuk. PISAC han-
gulatos indián piacán tradicionális 
kézműves termékekből és különleges 
zöldségekből, gyümölcsökből vásá-
rolhatunk. Délután OLLANTAYTAM-
BO titokzatos teraszait és hatalmas 
monolitokból álló templomát tekint-
jük meg. Szállás a Szent-völgyben.

9. nap: Machu Picchu - Cuzcó
Kirándulás panorámaablakos vonat-
tal és autóbusszal az inkák elveszett 
városához, a MACHU PICCHU-hoz.  
Egy lépésre az égtől, az Andok hegy-
láncai között, csaknem megközelít-
hetetlen hegynyergen bújik meg a 
kis erődített város, a természet és az 
ember egyik leglenyűgözőbb alkotá-
sa, melynek misztikus erőt tulajdo-
nítanak. Ebéd egy helyi étteremben. 
Este továbbutazás Cuzcóba. Szállás.

10. nap: Cuzco – Lima
Délelőtt városnézés a világ köldökén, 
CUZCO-ban: katedrális megtekinté-
se. Az inka birodalom legfontosabb 
templomának, a Coricanchának 
(Arany Udvar) helyére épült Santo 
Domingo templomban láthatjuk az 
inka kultikus hely földrengés nyo-
mán előkerült maradványait. Ebéd 
után  visszarepülünk Limába. Szállás. 

11. nap: Lima
Ismerkedés az óvárossal: az 1538-
ban épült székesegyház, Kormányzói 
Palota, városháza. A Szent Ferenc 
kolostor különlegessége: az alagsori 
folyosók 25 000 ember földi marad-
ványát őrzik, akárcsak a szicíliai Pa-
lermo katakombái. Ebéd, majd haza-
utazás. Éjszaka a repülőn.

12. nap: Budapest
Érkezés Budapestre európai átszál-
lással, a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

MACHU PICCHU

     MISZTIKUS PERU

Dátum:      08.23 - 09.03.
Részvételi díj:    797.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   172.000,- Ft 
Belső repülőjegy:    290,- USD
Egyágyas felár:    138.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:   55,- USD

Fakultatív kirándulás:
Repülés a Nazca vonalak felett, + rept. ill.: kb. 200,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, motorcsónakkal  
és vonattal; helyi középkategóriás szállodák; félpanzió; idegenvezetés, 
belépők; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Lima óvárosa, Nazca vonalak, Arequipa óvárosa, Cuzco; Machu Picchu
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797.800,- FT
misztikus peru
elveszett városok, megoldatlan rejtélyek

Az inkák birodalmában Letőségünk nyílik a titokzatos Nazca-vonalakat 
szemügyre venni a magasból; hajózunk bolygónk legmagasabb, hajózható 
taván, a Titicaca-tavon; és sétálunk a misztikus Machu Picchu romvárosában. 
A Ballestas-szigeteken pedig „mini” Galápagos-on érezhetjük magunkat!



BALLESTAS-SZIGETEK

AREQUIPA
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1. nap: Budapest – Mexikóváros 
Repülés átszállással Mexikóvárosba. 
Érkezés késő este. Szállás.

2. nap: Mexikóváros
MEXIKÓVÁROS a világ egyik legné-
pesebb metropolisza. Városnézés: 
Zocalo (Főtér), katedrális, Nemzeti 
Palota, Három Kultúra tere, Antropo-
lógiai és Történeti Múzeum. Szállás. 

3. nap: Taxco – Puebla
Irány az „ezüst város”, a hangula-
tos TAXCO, ahonnan a Sierra Madre 
hegyvonulatain átkelve érkezünk a 
gyarmati stílusú Pueblába. Szállás. 

4. nap: Puebla – Monte Alban – Oaxaca
Rövid ismerkedés PUEBLA-val. Majd 
kirándulás MONTE ALBAN-ba. A 
2500 éves zapoték főváros a legje-
lentősebb régészeti lelőhely Oaxaca 
tartományban. Szállás Oaxacaban.

5. nap: Mitla – Chiapa de Corzo
Chiapas állam fővárosába (TUXTLA 
GUTIÉRREZ) utazunk. Rövid megálló 
SANTA MARÍA DEL TULE 2000 éves 
fa matuzsáleménél (El Tule). Felke-
ressük MITLA prehispán időszakból 
származó régészeti leleteit. Szállás 
Chiapa de Corzo-ban.

6. nap: El Sumidero - Chamula -
San Cristobal de las Casas
Csónakkirándulás a gyönyörű EL SU-
MIDERO KANYON-ban. Lélegzetelál-
lító úton érkezünk San Cristobal de 
las Casas-ba. Útközben, rövid pihe-
nésként CHAMULA és ZINACANTAN 
indián falvak megtekintése. Szállás 
San Cristobal de las Casas-ban.

7. nap: Agua Azul – Palenque
Irány az elragadó trópusi környezet-
ben fekvő  AGUA AZUL vízesés. Szál-
lás Palenque-ben.

8. nap: Yaxchilan – Bonampak
Busszal és csónakokkal utazunk az 
őserdő kellős közepén, az Usumacin-
ta-folyó mellett fekvő, rekonstruált 
YAXCHILAN és BONAMPAK romvá-
rosokhoz, ahol a maja építészet és 
falfestészet emlékeit csodálhatjuk 
meg. A 30-50 méteres fák között 
megbúvó, smaragdzöld esőerdőből 
kifehérlő, hajdan 25-30 ezer lakosú 
ősi városok feltárt maradványai le-
nyűgözőek. Szállás Palenque-ben.

9. nap: Palenque – Campeche
A Yucatán-félszigeten feltárt maja 
városok között a legszebbnek tartott 
PALENQUE, Mexikó egyik leggaz-

dagabb régészeti lelőhelye. Irány 
CAMPECHE, melynek kikötőjéből a 
gyarmati időkben az ezüstöt és az 
aranyat szállították Spanyolország-
ba. A XVII. században a várost hét-
bástyás fal ölelte körbe, aminek nagy 
része máig épségben megmaradt. 
Szállás Campechében.

10. nap: Uxmal – Mérida
Látogatás UXMAL-ba, a klasszikus 
maja városba. A feltárt terület egyik 
legimpozánsabb, legmagasabb és 
legismertebb épülete a „Jövendő-
mondó piramisa”. Szállás Méridában. 

11. nap: Mérida – Chichen Itza – Cancun
Városnézés az árkádos, mediterrán 
fehér házairól és rendezett utcáiról 
híres MÉRIDA-ban. CHICHEN ITZA 
Yucatan állam leghíresebb ásatási 
területével büszkélkedhet (pl. Ku-
kulkán Piramis, Labdapálya, Jaguár 
templom stb.). Szállás a Karib-tenger 
partján, Cancunban.

12. nap: Cancun
Üdülés, pihenés. Szállás.

13. nap: Cancun
Üdülés, vagy egész napos fakultatív 
kirándulás az XCARET ÖKO Parkba, 
ami eredeti környezetében mutatja 
be a Yucatán-félsziget állat- és nö-
vényvilágát. A bátrabbak a parkban 
való séta helyett a barlangrendszer-
ben folyó patakon ereszkednek le 
a tengerpartra, ahol látványos esti 
show mutatatja be a maják történel-
mét. Szállás Cancunban.

14. nap: Tulum – Chetumal
Utazás CHETUMAL-ba, Quintana Roo 

állam dinamikusan fejlődő fővárosá-
ba. Útközben láthatjuk a Karib-ten-
ger partján, festői környezetben 
fekvő rejtélyes múltú maja TULUM 
restaurált épületeit. Szállás Chetu-
malban.

15. nap: Villahermosa
Korai indulás Tabasco állam főváro-
sába, VILLAHERMOSÁ-ba. Útközben 
KOHUNLICH és CHICANNÁ megte-
kintése. Szállás Villahermosában.

16. nap: La Venta – Catemaco-tó – Veracruz
Látogatás a LA VENTA régészeti kör-
zetben, ahol a titokzatos olmék kul-
túra kőszobrai és sztéléi találhatók. 
Kirándulás a CATEMACO-tóhoz, a 
környéket Veracruz állam Svájcának 
nevezik. VERACRUZ-ban rövid város-
nézés. Szállás.

17. nap: El Tajín – Xicotepec de Juarez 
Korai indulás EL TAJÍN-ba, az ország 
egyik leghíresebb régészeti körzeté-
be. Pirámide de los Nichos (Falfülkék 
piramisa). Szállás Xicotepec de Juá-
rezben.

18. nap: Teotihuacan – Mexikóváros
TEOTICHUACAN-ban a Nap és a Hold 
piramisokat keressük fel. A sportosak 
meg is hódíthatják! Visszaérkezünk 
Mexikóvárosba, ahol megtekintjük 
a Guadelupei Szűz Bazilikáját. Este 
hazautazás átszállással, éjszaka a 
repülőn.

19. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

viva MEXIKÓ 
AZTÉKOK, OLMÉKOK, TOLTÉKOK ÉS MAJÁK FÖLDJÉN

TULUM

    VIVA MEXIKÓ   
   
Dátum:     10.31 - 11. 18. 
Részvételi díj:    797.000,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.:   149.000,- Ft  
Egyágyas felár:    248.000,- Ft 

Félpanziós felár - javasolt! (13 főétkezés a körutazás során, és
All Inclusive ellátás Cancunban): 75.500,- Ft  

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / Borravaló:   90,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; helyi 
középkategóriájú szállodák; reggeli; belépőjegyek; BBP biztosítás; 
idegenvezetés. 

Fakultatív kirándulások (min. 10 főtől magyar nyelvű kísérővel):
XCARET busszal, belépővel:   kb. 140,- USD

UNESCO Világörökségek:
Mexikóváros és Puebla óvárosa, Chichen Itza, Campeche, 
Uxmal, Monte Alban, Palenque, Teotihuacan, El Tajin
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OKTÓBER 31 - NOVEMBER 18.

797.000,- FT

Megmagyarázhatatlanul tökéletes prehispán építészeti alkotások - régésze-
ti leletek, Mexikó legszebb természeti kincsei, fehérhomokos tengerpart és 
a tűrkizkék Karib-tenger. Hibátlan kombináció!

PALENQUE



92. HARIS TRAVEL CLUB 1075. Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.com • Eng. sz: R-1153/95/99

1. nap: Budapest – Lima 
Repülés Budapestről európai átszál-
lással Limába. Érkezés a késő délutá-
ni órákban. Szállás Limában.

2. nap: Lima
Ismerkedés az óvárossal. Megnézzük 
a Kormányzói Palotát, a városházát; 
az 1538-ban épült limai székesegy-
házat, melyet az évszázadok során 
többször átépítettek. A Szent Fe-
renc kolostor alagsori folyosói 25 
000 ember földi maradványát őrzik. 
Ebéd után látogatás a Peru régészeti 
kincseit őrző, Larco Herrera Múzeum-
ban. Szállás Limában.

3. nap: Cuzco – Szent-völgy
Repülés Cuzcóba, az inka birodalom
fővárosába. Kirándulás a SZENT-
völgybe. PISAC városában a hangu-
latos indiánpiacon kézműves termé-
kekből és különleges zöldségekből, 
gyümölcsökből válogathatunk. Ebéd 
után OLLANTAYTAMBO titokzatos 
teraszait és a hatalmas monolitokból 
álló templomát keressük fel. Szállás a 
Szent-völgyben.

4. nap: Machu Picchu - Cuzco
Kirándulás panorámaablakos vonat-
tal és autóbusszal az inkák elveszett 
városához, a MACHU PICCHU-hoz. 
Egy lépésre az égtől, az Andok hegy-
láncai között csaknem megközelít-
hetetlen hegynyergen bújik meg a 
kis erődített város. Ebéd, majd este 
visszautazás Cuzcóba. Szállás.

5. nap: Cuzco
Városnézés a „világ köldökén”, CUZ-
CO-ban és környékén. Az inka biro-
dalom legfontosabb templomának, a 
Coricanchának (Arany Udvar) helyé-
re épült Santo Domingo kolostorban 
láthatjuk az inka kultikus maradvá-
nyokat. A katedrális megtekintése 
után ebéd. Kirándulás a környékbeli 
inka emlékekhez: SACSAYHUAMAN 
(titokzatos kőfalak), QUENQO (ima-
hely), TAMBOMACHAY (a víz szenté-
lye) és PUCA PUCARA (vörös erőd). 
Szállás Cuzcóban.

6. nap: Andahuaylillas – Raq’chi - 
Sillustani - Punó
Utazás autóbusszal az Andok hegyei 
között. ANDAHUAYLILLAS-ban láto-
gatás a „dél-amerikai Sixtus Kápol-
nának” tartott, Szent Péter templom-
ban. RAQ’CHI-ban az inka Viracocha 
templomot tekintjük meg. Ebéd 
útközben. SILLUSTANI-ban a kolla 
indiánok domboldalban elhelyezke-
dő különleges temetkezési tornyait 
(chulpák) láthatjuk. Szállás Punóban.

7. nap: Titicaca-tó – Tiahuanaco – 
La Paz
Kirándulás motorcsónakokkal a vi-
lág legmagasabban fekvő hajózható 
taván. A leghíresebb szigetlakók, az 
uro indiánok a TITICACA-tavon él-
nek totora nádból épített szigeteken. 
Irány Bolívia! Ezen a napon ebédcso-
magot kapunk A főváros, La Paz felé 
vesszük az irányt, de útközben vár 
ránk még egy élmény: TIAHUANACO 
(Tiwanaku) preinka kultúra vallási és 
kultikus központja 3.900 méter ma-
gasságban. A város virágkorát Kr.sz. 
400–900 között élte. Este érkezés La 
Pazba, szállás.

8. nap: La Paz 
Ismerkedés LA PAZ-zal, a világ leg-
magasabban fekvő fővárosával:  
katedrális, Murillo tér, Ferencesek 
temploma, a híres „Boszorkánypiac” 
stb. Kirándulás a Hold völgybe, ahol 
lélegzetelállító természeti képződ-
mények között sétálhatunk. Ebéd a 
nap folyamán, szállás La Pazban.

9. nap: Buenos Aires
Utazás repülővel, átszállással az ar-
gentin fővárosba. Szállás BUENOS 
AIRES-ben.

10. nap: Buenos Aires
Egész napos városnézés „Amerika 
Párizsában”: Plaza de Mayo, Catedral, 
Casa Rosada (balkonja az Evita c. 
fi lmből ismert), Cadildo, parlament, 
(a washingtoni Capitolium másola-
ta), Obeliszk, a világ legszélesebb 

DÉL-AMERIKAI KALEIDOSZKÓP
peru - bolívia - ARGENTÍNA - BRAZÍLIA

lLIMA
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Az egyik legnagyobb klasszikusunk. Térben, időben és népszerűségben 
egyaránt kínálatunk élvonalában van! 4 ország 16 nap alatt. ...hogy ne 
kelljen választani a Machu Picchu és az Iguacu-vízesés között!

CUSCO

TITICACA-TÓ

MACHU PICCHU
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október 20 - november 4.

965.500,- FT

sugárútja, La Boca, Caminito (a tan-
gó hazája), San Telmo és Recoleta 
városnegyedek elegáns épületei, 
parkjai, séta Evita sírjához. Este fa-
kultatív lehetőségként részt vehe-
tünk egy fergeteges tangó műsoron, 
tipikus argentín vacsorával. Szállás 
Buenos Aires-ben.

11. nap: Tigre – Iguazu
Az argentin főváros elegáns üdülő 
negyedét, TIGRE-t keressük fel. Dél-
után repülés Puerto Iguazuba. Szállás 
Foz do Iguacuban, a brazil oldalon.

12. nap: Itaipu és Iguazu-vízesés 
argentin oldala
Ma láthatjuk a világ legnagyobb tel-
jesítményű vízi erőművét, a Brazília 
és Paraguay határán épült ITAIPU-t. 
Látogatás a vízesés argentin oldalán. 
Busszal, romantikus kisvasúttal és 
gyalogosan keressük fel a zuhatago-
kat és megcsodálhatjuk az „Ördög-
torok” nevű leghíresebb, leglátvá-
nyosabb részt is. Fakultatív SAFARI 
túra, melynek keretében terepjáróval 
ismerkedünk a szubtrópusi őserdő 
növény- és állatvilágával. Motorcsó-
nakkal közelítjük meg a zúgókat, a 
vízeséseket, és akár a zuhatagok alá 
is becsúszunk. Szállás Foz do Iguacu-
ban, a brazil oldalon. 

13. nap: Iguacu-vízesés brazil oldala 
– Rio de Janeiro
Délelőtt az IGUACU brazil oldalát 
fedezhetjük fel. Hangulatos ösvénye-
ken sétálva fenséges rálátás nyílik a 
nagy robajjal lezúduló vízesésekre. 
Délután repülés Rio de Janeiróba. 
Fakultatív programként megkóstol-
hatunk egy tipikus brazil vacsorát 
(churrascaria). Szállás Rióban.

14. nap: Rio de Janeiro
Egész napos városnézés RIO DE 
JANEIRO-ban: Flamengo (foci csa-
patáról híres), Botafogo, Gloria, vi-
lágháborús emlékmű, belváros széles 

sugárútjai, Maracana (a világ legna-
gyobb stadionja /kívülről/), Sambad-
romo (a híres karnevál helyszíne), 
modern katedrális, Ipanema, Leblon 
stb. Utazás kabinos felvonóval a Cu-
korsüveg hegyre. Fogaskerekűvel 
érkezünk a Megváltó Krisztus szobrá-
hoz, a Corcovado hegyre, miközben 
fantasztikus városi panorámában 
lesz részünk a Tijuca-erdőből. Fakul-
tatív helikopteres repülés keretében 
csodálhatjuk meg a Corcovado he-
gyet és a híres Copacabana partot. 
Este fakultatív szamba- és capoera 
bemutatón is részt vehetünk. Szállás 
Rióban.

15. nap: Rio de Janeiro
Hangulatos hajókirándulást teszünk 
a várost körülölelő Guanabara-öböl-
ben, közben a vízről is gyönyörköd-
hetünk Rio és a szemközti NITEROI 
panorámájában. Délután megcsodál-
hatjuk a botanikus kert szubtrópusi 
és trópusi növényritkaságait, a sudár 
királypálmákat és gyönyörű orchide-
ákat is. Este hazautazás, éjszaka a 
repülőn.

16. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre, európai átszál-
lással, a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel honlapunkat!

RIO DE JANEIRO
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     DÉL-AMERIKAI 
     KALEIDOSZKÓP
Dátum:     10.20 - 11.04. 
Részvételi díj:    965.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  187.000,- Ft 
Belföldi repülőjegyek:   890,- USD
Egyágyas felár:    210.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  
Szervizdíj / borravaló:   70,- USD

Fakultatív programok (tájékoztató jellegű árak):
Tango-show vacsorával Buenos Airesben: 100 - 110,- USD
SAFARI program az Iguacu-vízesésnél:      80 - 100,- USD
Helikopterezés Rio de Janeiróban: 140,- USD
Brazil vacsora (churrascaria):  50,- USD
Szamba-show Rio de Janeiróban: 90 - 120,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal, csónakkal / hajó-
val és vonattal; helyi középkategóriájú szállodák; Peruban és Bolíviában
félpanzió, Argentínában és Brazíliában reggeli; idegenvezetés, belépők, 
BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség: 
Peru: Lima óvárosa, Cuzcó, Machu Picchu szent helye
Bolívia: Tiahuanaco preinka kultikus központ
Brazília: Iguazu Nemzeti Park, Rio de Janeiro: Carioca területe
Argentína: Iguazu Nemzeti Park

 

LA PAZ

IGUACU-VÍZESÉS

BUENOS AIRES
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AUSZTRÁLIA - TASMÁNIA - ÚJ-ZÉLAND
pillantással a hatodik kontinensre

1. nap: Budapest – Dubaj
Repülés Dubajon keresztül Szinga-
púrba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Szingapúr
Érkezés a kora délutáni órákban. Sza-
badidő. Szállás.

3. nap: Szingapúr – Melbourne
Városnézés SZINGAPÚR-ban, a világ 
egyik legkisebb és legsikeresebb or-
szágában: parlament (kívülről), pénz-
ügyi és kínai negyed, Orchidea kert 
stb. Este továbbutazás Melbourne-
be. Éjszaka a repülőn.

4. nap: Melbourne 
Reggel érkezés MELBOURNE-be. 
Ismerkedés az ország második leg-
nagyobb városával: St. Patrick kated-
rális, Cook kapitány háza a Fitzroy 
parkban, Melbourne Cricket Ground, 
Yarra-folyó parti sétány, Federation 
tér stb. Fakultatív látogatás a déli fél-
teke legmagasabb épületében, a 88 
emeletes Eureka Tower-ben. Szállás.

5. nap: Hobart 
Repülés HOBART-ba. Tasmánia ég-
hajlatát és kultúráját többnyire a kon-
tinenstől való távolsága határozza 
meg. Az elszigeteltségnek köszön-
hetően egyedülálló növény- és állat-
világ, nyugodt életstílus alakult ki a 
vízben bővelkedő államban. Hobart 
Ausztrália második legrégebbi váro-
sa. A sok elegáns, jóllehet fegyencek 
által épített, XIX. századi épület a vi-
torlás hajók korát idézi. PORT ARTUR 
egykor fatelep és a visszaeső bűnö-
zők börtöntelepe volt. XX. századi 
felújítása óta a 40 hektáros terület a 
sziget egyik népszerű látványossága. 
Szállás Hobartban.

6. nap: Bruny-sziget
Rövid buszozás után kompra szál-
lunk és irány a Déli-óceán! Bruny-szi-
get természeti szépségeiből léleg-
zetelállító motorcsónak túra során 
kapunk ízelítőt. Időjárástól függően 
láthatunk delfi neket, fókákat, bál-

nákat és a sziklákon élő madarakat. 
Visszatérve a fővárosba szabadidő. 
Szállás Hobartban.

7. nap: Hobart  – Sydney
Látogatás a MOUNT FIELD Nemze-
ti Park részét képező BONORONG 
Wildlife Parkban, ahol elsősorban 
az őshonos elárvult, sérült állatokról 
gondoskodnak. Találkozhatunk pl. 
tasmán ördöggel, kenguruval, ko-
alákkal. Késő délután repülés Syd-
ney-be. Szállás.

8. nap: Sydney
SYDNEY Ausztrália kulturális köz-
pontja. Programunkban: Operaház 
(kívülről), Kikötőhíd, The Rocks vá-
rosnegyed, Bondi Beach, The Gap, 
Hyde Park, parlament (kívülről), Dar-
ling Harbour, séta a kínai negyedben. 
Vacsorával egybekötött hajókázás 
Sydney-ben. Szállás.

9. nap: Kata Tjuta – Ayers Rock / Uluru
Repülés AYERS ROCK-ba. Az ULURU 
és a KATA TJUTA Nemzeti Park az 
őslakók szent helye. A KATA TJUTA 
a titokzatos, 36 kupolájú szikladóm-
jával és a közöttük húzódó völgyek-
kel, szurdokokkal együtt a termé-
szet különleges formációja. Séta a 
Walpa-szorosban. Az AYERS ROCK, 
vagy ősi nevén ULURU, a sivatagos 
tájból magasan kiemelkedő hatal-
mas, vörös monolit. A színpompás 
naplemente megtekintése után szál-
lás Ayers Rockban.

10. nap: Uluru – Ayers Rock – Cairns
Kora reggel visszatérünk az Uluru-
hoz, és megcsodáljuk a napfelkeltét. 
A látogatóközpontban kiállítás és 
vásárlási lehetőség az őslakók által 
készített tárgyakból vagy kényelmes 
séta a tanösvényeken. Visszatérünk a 
szállodába, reggeli után átrepülünk a 
nyüzsgő  ALICE SPRINGS-be. Auszt-
rália középpontjában, a festői Mac-
donnell-hegység láncai között fekvő 
város a közeli forrásról kapta a nevét. 

Idegenforgalma az 1970-es években 
indult fejlődésnek. Repülés Cairnsbe. 
Szállás.

11. nap: Cairns - Korallzátony
Egész napos kirándulás katamarán-
nal a világűrből is látható Nagy Ko-
rallzátonyhoz. A világ legnagyobb 
zátonyrendszere kb. 2.000 km hosz-
szúságban nyúlik el és területe kb. 
350.000 km². Egy pontonszigeten 
kötünk ki, itt lesz az  ebédünk, majd 
szabad program: fürdés, búvárkodás 
vagy kirándulás félig-merülő tenger-
alattjáróval. Szállás Cairns-ben.

12. nap: Kuranda / őserdő - Cairns
Kirándulás vonattal az őserdőbe! 
Pompás kilátás nyílik a Sziklás Ca-
nyonra és a Stoney Creek vízesésre. 
KURANDA kis falu az 1960-as évek-
ben még hippi-tanya volt, mára mű-
vészeti és kézműves központtá nőtte 
ki magát. Vásárlási lehetőség a kéz-
műves piacokon és fakultatív  prog-

ramként pillangó-, vagy madárpark-
ba látogathatunk. Utazás kabinos fel-
vonóval a trópusi erdő lombkoronája 
felett. Szállás Cairns-ben.

13. nap: Cairns - Sydney  
Pihenés, strandolási lehetőség. Dél-
után repülés Sydney-be. Szállás.

14. nap: Blue Mountains – 
Featherdale Wildlife Park 
Egész napos kirándulás a BLUE 
MOUNTAINS hegységbe. A giganti-
kus sziklaformációk, mély völgyek, 
a magasról lezúduló vízesések  biro-
dalma az ország „Grand Canyon”-ja: 
„Három nővér” sziklaalakzat, Ja-
mieson-völgy, Mount Solitary, Ru-
ined Castle. Sydney elővárosában 
látogatás a FEATHERDALE Wildlife 
Parkban, ahol őshonos állatokat lát-
hatunk. Szállás Sydney-ben.  

15. nap: Sydney - Christchurch
Repülés Christchurchbe. A Nemzet-
közi Antarktisz Központban a ha-
todik kontinens természeti értékeit 
láthatjuk. Este rövid ismerkedés a te-
lepüléssel, ahol még mindig zajlanak 
az újjáépítési munkálatok a 2011-es 
földrengés nyomán. Szállás.

16. nap: Artúr-hágó – Pancake Rock 
– Ferenc József Gleccser
Látványos panoráma úton, az Art-
hur-hágón át jutunk a Tasmán-tenger 
partjára. Áthaladunk Greymouthon, 
melynek történelme az aranyláz ide-
jéig nyúlik vissza. Felkeressük a nyu-

AYERS ROCK

BRUNY-SZIGET
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Körutazásunk ékköve Tasmánia, a híres Bruny-szigeti kirándulással! Hobart koloniális nyugalma és spirituális ener-
giái feltöltik az utazókat. Gigantikus körutazásunk újdonsága: látogatás a Nemzetközi Antarktisz Múzeumban!
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gati part legkülönlegesebb termé-
szeti alkotását, a „Palacsinta-sziklák” 
bizarr formációit. A nap csúcspontja 
az 1865-ben felfedezett, kb. 12 km 
hosszú, Ferenc József Gleccser! A 
hét évezredes meredek jégár egykor 
elérte a partot, mára közel 20 km-re 
visszahúzódott a tengertől. Szállás a 
gleccser közelében.

17. nap: Westland Nemzeti Park – 
Queenstown
A West Coast őserdein és  a Haast 
hágón át, a jégkori Wanaka és Hawea 
tavak mentén QUEENSTOWN-ba, a 
világ legnépszerűbb motorcsóna-
kos helyeinek egyikébe érkezünk! A 
Shotover és a Kawarau folyókon, lé-
legzetelállító fakultatív program ke-
retében kipróbálhatjuk a száguldást. 
Szállás.

18. nap: Milford Sound
Kirándulás az impozáns MILFORD 
SOUND-hoz. Útközben rövid pihenő a 
TE ANAU-tónál. Mérsékelt égövi eső-
erdőkön, a Homer hágó alagútján át 
érkezünk bolygónk egyik legfestőibb 
fjordjához, melyet toronyként maga-
sodó tengeri sziklák szegélyeznek. A 
hajókázás után, rövid városnézés és 
szállás Queenstownban. 

19. nap: Auckland – 
Waitomo barlangok – Rotorua
Átrepülünk Aucklandba, onnan busz-
szal ROTORUA-ba. Útközben megál-
lunk a WAITOMO barlangoknál. RO-

TORUA az ország kiemelt turisztikai 
központja, a természet és a maori 
kultúra aktív újjászületésének jegyé-
ben. Este táncos, énekes műsorral 
egybekötött folklórvacsora. Szállás 
Rotoruában.

20. nap: Rotorua – Auckland 
Irány a WAI-O-TAPU geotermikus 
park, az igazi holdbéli táj: beom-
lott kráterek, iszapmedencék, ko-
vateraszok, színes tavak, forró víz 
és gőz (pl. Pokol kráter, Szivárvány 
kráter stb.)! A Lady Nox gejzír min-
den délelőtt ugyanabban az idő-
pontban tör fel. Utazás a TE PUIA 
Maori Iparművészeti Központba, 
majd látogatás Agrodomeban (juhá-
szati központ). Szállás Aucklandban. 

21. nap: Auckland – Dubaj
AUCKLAND-ot vulkáni kúpok sora 
szegélyezi, szirtes partján öblök és 
strandok tucatjai biztosítják a tengeri 
kapcsolatot. és a jachtoktól hemzse-
gő kikötők is meghatározó elemei a 
városképnek. Félnapos ismerkedés 
az Északi-sziget metropoliszával: 
Victoria park, Westhaven kikötő, 
lélegzetelállító panoráma a Skyto-
wer-ből. Rövid szabadidő után, haza-
utazás. Éjszaka a repülőn.

22. nap: Budapest
Dubaji átszállással, érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében. 

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

MILFORD  SOUND

OKTÓBER 22 - NOVEMBER 12.

1.398.500,- FT/FŐ

AUCKLAND

FERENC JÓZSEF GLECCSER

    AUSZTRÁLIA - 
    TASMÁNIA - ÚJ-ZÉLAND
Dátum:     10.22 - 11.12.
Részvételi díj:    1.398.500,- Ft 
Repülőtéri illeték: kb.   250.000,- Ft
Belső repülőjegyek:    960,- USD
Egyágyas felár:    398.000,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5%.
Szervízdíj / borravaló:   100,- USD

Ausztrál vízum ügyintézési díja:  3.500,- Ft
Új-Zélandra magyar állampolgároknak nem szükséges vízum. 

Fakultatív programok: 
Melbourne / Eureka Tower:   kb. 20,- AUD
Shotover túra:    kb. 160,- NZD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; középkategóriájú 
szállodák, motelek és lodge-ok; reggeli és 5 főétkezés; idegenvezetés; 
belépők;  BBP utasbiztosítás. 
UNESCO Világörökségek:
Ausztrália: Nagy Korallzátony, Uluru- Kata Tjuta Nemzeti Park, 
Blue Mountains
Új-Zéland: Te Wahipounamu Nemzeti Parkok
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1. nap: Budapest – Dubaj
Repülés Budapestről dubaji átszál-
lással Sydney-be. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Sydney
Érkezés az esti órákban. Szállás.

3. nap: Sydney
A folyamatosan terjeszkedő város 
az ausztrál nemzeti kulturális élet 
központja. SYDNEY legismertebb 
látnivalóival ismerkedünk: Operaház 
(kívülről), Kikötőhíd, a The Rocks vá-
rosrész, Bondi Beach, The Gap, Hyde 
Park, parlament (kívülről), Darling 
Harbour, séta a kínai negyedben. 
Vacsorával egybekötött hajókázás. 
Szállás.

4. nap: Kata Tjuta – Ayers Rock 
Repülés AYERS ROCK-ba. Irány az 
ULURU – KATA TJUTA Nemzeti Park! 
Az őslakosok szent helyét 1985-ben 
adták vissza eredeti tulajdonosai-
nak, ezután a bennszülöttek földte-
rületként kölcsönadták az ausztrál 
kormánynak, és az anangu törzzsel 
közösen működtetik a környék látni-
valóihoz kapcsolódó turisztikai köz-
pontokat, parkokat. A KATA TJUTA 
(Olga hegycsoport) a titokzatos, 36 
kupolájú szikladómjával és a közöt-
tük húzódó völgyekkel impozáns 
látvány. Séta a Walpa-szorosban. 
Az AYERS ROCK, ősi nevén ULURU, 
Ausztrália egyik jelképe. A színpom-

pás naplemente megtekintése után 
szállás Ayers Rockban.

5. nap: Uluru – Ayers Rock – Cairns
Kora reggel ismét az ULURU-hoz lá-
togatunk és megcsodáljuk a napfel-
keltét. A hatalmas monolit színská-
lája napkeltekor és naplementekor a 
leglátványosabb. A látogatóközpont 
kiállítását is megtekinthetjük, vásá-
rolhatunk az őslakók által készített 
dísztárgyakból vagy kényelmes sétát 
tehetünk a tanösvényen. Visszaté-
rünk a szállodába, majd reggeli után 
repülés Cairnsbe. Szállás.

6. nap: Cairns – Nagy Korallzátony
Egész napos kirándulás katama-
ránnal a Nagy Korallzátonyhoz. A 
korallzátonyok az élet legősibb for-
mái, kb. 500 millió éves múltra te-
kintenek vissza. A világ legnagyobb 
zátonyrendszere kb. 2.000 km hosz-
szúságban, kb. 350.000 km²-en terül 
el. A gát külső széle és a szárazföld 
között több mint 2.000 sziget és 
közel 3.000 zátony fekszik. A termé-
szetvédelmi terület alig húsz szigete 
fogad turistákat. Egy pontonszigeten 
kötünk ki, ahol ebéd után úszhatunk, 
búvárkodhatunk, vagy üvegfenekű 
hajóval tehetünk kirándulást. Szállás 
Cairns-ben.

7. nap: Kuranda - Sydney
Kirándulás vonattal az őserdőbe! 
Pompás kilátás nyílik a Sziklás Ca-
nyonra és a Stoney Creek-vízesés-
re. KURANDA kis falu az 1960-as 
években még hippi-tanya volt, mára 
művészeti és kézműves központtá 
nőtte ki magát. Vásárlási lehetőség 
a kézműves piacokon és fakultatív 
programként pillangó-, vagy madár-

parkba látogathatunk. Utazás kabi-
nos felvonóval a trópusi erdő lomb-
koronája felett. Délután repülés Syd-
neybe. Szállás.

8. nap: Auckland
Repülés AUCKLAND-ba, melyet vul-
káni kúpok sora szegélyez, szirtes 
partján öblök és strandok tucatjai 
biztosítják a tengeri kapcsolatot; 
a jachtoktól hemzsegő kikötők is 
meghatározó elemei a városképnek. 
Félnapos városnézés: Victoria park, 
Westhaven kikötő, majd fakultatív 
programként a Skytower-ből, a déli 
félteke egyik legmagasabb épületé-
ből csodálhatjuk meg az elénk táruló 
panorámát. Szállás.

9. nap: Waitomo-barlangok - Rotorua
A WAITOMO-barlangok bizarr külön-
legességét, a plafonról csüngő, vilá-
gító lárvák sokaságát tekintjük meg. 
Majd irány ROTORUA! Látogatás

AUSZTRÁLIA - ÚJ-ZÉLAND
...a kihagyhatatlan! 

SYDNEY
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Ausztrália Ayers Rock nélkül? Mint szódavíz buborék nélkül! És megannyi további természeti csoda, változatos fl óra 
és fauna! 15 napban is a legtartalmasabban!

AYERS ROCK

NAGY KORALLZÁTON
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2018. JANUÁR

ELŐKÉSZÜLETBEN

az Agrodome-ban (juhászati köz-
pont). A TE PUIA Maori Iparművésze-
ti Központban a fi atal maorik tanulják 
a hagyományos faragó- és szövő-
mesterségeket. Este táncos, zenés 
folklór-vacsora. Szállás Rotoruában.

10. nap: Rotorua - Queenstown
Irány a WAI-O-TAPU geotermikus 
park, amely igazi holdbéli tájra em-
lékeztet: beomlott kráterek, iszapme-
dencék, kovateraszok, színes tavak, 
fortyogó gejzírek és feltörő gőz bi-
rodalma (pl. Pokol kráter, Szivárvány 
kráter stb.). Délután Aucklandből át-
repülünk Queenstownba. Szállás.

11. nap: Milford Sound - Queenstown
Kirándulás a hatalmas gleccserek ál-
tal alakított MILFORD SOUND-hoz. 
Útközben rövid pihenő a TE ANAU-
tónál. Mérsékelt égövi esőerdőkön, 
a Homer hágó alagútján át érkezünk 
az impozáns fjordhoz, melyet a világ 
legnagyobb, toronyként magasodó 
tengeri sziklái szegélyeznek, közülük 
is a legmagasabb, a Mitre Peak óriás 
őrszemként emelkedik a szoros sötét 
vize fölé. Ebéddel egybekötött hajó-
zás a fjordban. Rövid városnézés és 
szállás Queenstownban.

12. nap: Ferenc József Gleccser 
Irány a Ferenc József Gleccser! „Ke-
vés olyan hely van a sártekénken, 
ahol a természet ily bőkezűen mér-
te a szépséget” (Balázs Dénes). A 
kb. 12 km hosszú gleccsert 1865-ben 
egy német geológus fedezte fel és 
nevezte el az Osztrák-Magyar Monar-
chia uralkodójáról. A kb. 7.000 éves, 
meredek jégár egykor elérte a partot, 
ma közel 20 km-re található a ten-
gertől. Szállás a gleccser közelében.

13. nap: Arthur-hágó – Sydney
Utazás látványos panoráma úton, 
az Arthur-hágón keresztül a christ-
churchi repülőtérre. Visszarepülünk   
Sydneybe. Szállás.

14. nap: Blue Mountains – 
Featherdale Wildlife Park
Látogatás a Sydney elővárosában 
lévő FEATHERDALE Wildlife Park-
ban, ahol őshonos állatokat (pl. 
kenguru, wombat, stb.) láthatunk. 
Majd kirándulás a BLUE MOUNTAINS 
hegységbe. A gigantikus sziklafor-
mációk, mély, szakadékos völgyek, 
a magasról lezúduló vízesések biro-
dalma az ország „Grand Canyon”-ja: 
„Három nővér” sziklaalakzat, Jami-
eson-völgy, Mount Solitary, Ruined 
Castle. Este hazautazás, éjszaka a 
repülőn.

15. nap: Dubaj – Budapest 
Dubaji átszállással, érkezés Buda-
pestre a menetrend függvényében.

Részletes programért keresse fel honlapunkat!

    AUSZTRÁLIA - 
    ÚJ-ZÉLAND
Dátum:     2018. január.
Részvételi díj:    ELŐKÉSZÜLETBEN
A program időpontja és részvételi díja kidolgozás alatt. 
Kérjük, kísérjék fi gyelemmel honlapunkat, illetve 
érdeklődjenek irodánkban! 
UNESCO Világörökségek:
Ausztrália: Sydney Operaház; Nagy Korallzátony;  
Uluru-Kata Tjuta Nemzeti Park; Blue Mountains
Új-Zéland: Te Wahipounamu Nemzeti Parkok

AUCKLAND



BLUE MOUNTAINS
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ÍZELÍTŐ 2017-18 tél -tavasz KATALÓGUSUNKBÓL              

usa - florida & bahamák usa - florida & bahamák usa - florida & bahamák 
2018. január2018. január2018. január

karácsony a monarchia tájainkarácsony a monarchia tájainkarácsony a monarchia tájain
2017. december2017. december2017. december

advent nürnbergbenadvent nürnbergbenadvent nürnbergben
2017. december2017. december2017. december

szilveszter dubajbanszilveszter dubajbanszilveszter dubajban
2017. december2017. december2017. december

ÍZELÍTŐ 2017-18 tél -tavasz KATALÓGUSUNKBÓL 
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ÍZELÍTŐ 2017-18 tél -tavasz KATALÓGUSUNKBÓL              ÍZELÍTŐ 2017-18 tél -tavasz KATALÓGUSUNKBÓL 

indonézia indonézia indonézia 
2018. május2018. május2018. május

lenyűgöző dél-indialenyűgöző dél-indialenyűgöző dél-india
2018. február2018. február2018. február

japán cseresznyevirágzáskorjapán cseresznyevirágzáskorjapán cseresznyevirágzáskor
2018. március2018. március2018. március

karib-tenger kalózaikarib-tenger kalózaikarib-tenger kalózai
2018. március2018. március2018. március
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ÍZELÍTŐ 2017-18 tél -tavasz KATALÓGUSUNKBÓL                 

mauritiusmauritiusmauritius
2017. november2017. november2017. november

dél-amerikai anzix dél-amerikai anzix dél-amerikai anzix 
2018. január2018. január2018. január

vietnam - laosz - kambodzsavietnam - laosz - kambodzsavietnam - laosz - kambodzsa
2018. március2018. március2018. március

usa nyugati part & hawaiiusa nyugati part & hawaiiusa nyugati part & hawaii
2018. március 2018. március 2018. március 

ÍZELÍTŐ 2017-18 tél -tavasz KATALÓGUSUNKBÓL                
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ÍZELÍTŐ 2017-18 tél -tavasz KATALÓGUSUNKBÓL                 ÍZELÍTŐ 2017-18 tél -tavasz KATALÓGUSUNKBÓL                

kANÁRI-SZIGETEKkANÁRI-SZIGETEKkANÁRI-SZIGETEK
2017. DECEMBER2017. DECEMBER2017. DECEMBER

AZ IGAZI DÉL-AFRIKA & VIKTÓRIA VÍZESÉSAZ IGAZI DÉL-AFRIKA & VIKTÓRIA VÍZESÉSAZ IGAZI DÉL-AFRIKA & VIKTÓRIA VÍZESÉS
2018. MÁRCIUS2018. MÁRCIUS2018. MÁRCIUS

thaiföld - burmathaiföld - burmathaiföld - burma
2018. március2018. március2018. március

srí lanka & maldív-szigeteksrí lanka & maldív-szigeteksrí lanka & maldív-szigetek
2018. január2018. január2018. január
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A Haris Travel Club Kft. 
(továbbiakban: Haris Travel)
Székhely: 1106 Budapest, Juhász u. 25-27.
Iroda: 1075 Budapest, Károly krt. 11. 
Tel.: (1)  317-2354; 327-0793, Fax: (1) 317-8613 
Cégjegyzék száma: 01-09-365503 
Adószám: 10979800-2-42
Nyilvántartási száma: R-1153/95/99 
Vagyoni biztosítéka: 156.000.000,- Ft, 
melyet a COLONNADE Insurance (Europe) Magyarországi 
Fióktelepe garantál. (címe: 1143 Bp., Stefánia út 51.) 

Felügyeleti szerv: 
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, 
Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály 
Idegenforgalmi és Közraktározás-felügyeleti Osztály 
Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.. 
Postacím: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919

1. A Ptk. vonatkozó rendelkezése, valamint a 281/2008 (XI.28.) 
Korm. rendelet alapján az utazási szerződés létrejön, ha az Utas 
az utat írásban megrendelte, ezzel egyidejűleg az utazási feltéte-
leket, és a részvételi díjban foglalt szolgáltatásokat megismerte és 
írásban elfogadta, valamint az előleget befizette. 

2. Az előleg, ill. a teljes részvételi díj befizethető a Haris Travel 
irodájában személyesen vagy banki átutalással, illetve készpénzes 
befizetéssel az Utazási Szerződésben megjelölt bankszámlaszám-
ra. Céges számlára vonatkozó igényt (név, cím, adószám) kizá-
rólag az előleg befizetéséig tudunk elfogadni. Banki kiegyenlítés 
esetén az utas nevét, a vele utazók számát és a PROGRAM NEVÉT 
is fel kell tüntetni. 

Az előzetes férőhely és részvételi díj egyeztetésének elmulaszá-
sából adódó kellemetlenségekért a Haris Travel nem vonható fele-
lősségre és irodánkat nem terheli szerződéskötési kötelezettség.

Az Utazási Szerződés a Részvételi díj / előleg befizetésével és az 
ÁSZF egyidejű elfogadásával (aláírásával) lép életbe. 

3. Az utazáshoz szükséges a Haris Travel által kibocsátott, sze-
mélyre szóló Utazási szerződés megkötése, melynek elidegenít-
hetetlen részét képezik:
- Tudnivalók, információk
- Visszaigazolás
- Pénzügyi visszaigazolás
- Az utazás programja

4. Az Utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabá-
lyokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza jogszabályok, egész-
ségügyi előírások, védőoltások stb.) betartani, valamint a fogadó 
ország törvényeit tiszteletben tartani. Ezek megszegéséből, elmu-
lasztásából eredő károk, költségek közvetlenül az Utast terhelik. 
A hazaitól eltérő, egzotikus állat- és növényvilág óvatosságra int! 

5. Kérjük, hogy útlevelük érvényességét még a jelentkezés előtt 
ellenőrizzék! Egyes országokba a beutazást csak úgy engedélye-
zik, ha az útlevél a beutazástól számítva még legalább 6 hóna-
pig érvé nyes! Amennyiben az utazáshoz vízum szükséges, annak 
költsége és ügyintézési díja a részvételi díjon felül fizetendő. A 
Haris Travel kizárólag magyar állampolgárok számára vállalja a ví-
zum-ügyintézést. A Haris Travel csak akkor vállalja az ügyintézést, 
ha az ahhoz szükséges okmányok, fényképek és kitöltött adat-
lapok a megadott határidőig megérkeznek irodánkba. Elutasított 
vízumkérelem esetén, a befizetett vízumdíj és ügyintézési díj nem 
visszatéríthető. Amennyiben a vízum beszerzése kizárólag egyé-
nileg oldható meg, azt külön jelezzük. A vízum díjának esetleges 
emelkedését nem áll módunkban átvállalni. 

6. A részvételi díj a meghirdetett programokban szereplő szolgál-
tatások árát, az eljárási díjat, illetve szervezési költséget, valamint 
a COLONNADE BBP biztosítást és az ÁFA-t tartalmazza. A rész-
vételi díjban nem szereplő, de külön fizetendő díjak (pl. vízum-
díj, repülőtéri illeték, útlemondási biztosítás, belső repülések díjai 
stb.) a Visszaigazoláson és a Programleírásban szerepelnek. 

7. Az utazási szerződés megkötésekor előleg fizetendő, amely 
csoportos utazásoknál a mindenkori teljes részvételi díj összegé-
nek 40 %-a, kerekített összegben. Az Utas köteles a részvételi díj 
fennmaradó részét (hátralék), továbbá a kapcsolódó szolgáltatá-
sok árát (belföldi repülőjegyek, félpanzió, vízumdíj, egyes fakulta-
tív programok stb. - amelyek a Visszaigazoláson szerepelnek) az 
utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 naptári nappal kiegyenlí-
teni!

A Haris Travel a hátralék befizetéséről az Utast külön nem értesíti, 
a dátum szerepel az Utazási Szerződésben. A hátralék befizetés 
elmulasztása esetén a Haris Travel a megrendelést lemondottnak 
tekintheti és jogában áll a 12. pontban feltüntetett bánatpénzt 
felszámolni az Utasnak. (Viszonteladó - utazási irodán - keresztül 
történt foglalásnál is!)

10.000,- Ft/fő részvételi díj alatt, illetve 30 napon belüli jelentke-
zés esetén a teljes részvételi díj egy összegben fizetendő!

8. Árváltozás: az Utazási Szerződés megkötése után, a teljes rész-
vételi díj legfeljebb az utazást megelőző 20. napig változhat. A 
díj emelésére kizárólag a szállítási költségek (beleértve az üzem-
anyag költséget is), az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adók, 
illetékek, egyéb kötelező terhek (pl. repülőtéri illeték, kikötői ille-
ték); valamint az előzetesen meghatározott minimális utaslétszám 
(a „Visszaigazolás” minden esetben tartalmazza) hiánya, vagy a 
deviza árfolyamának változása miatt, a költségek emelkedésének 
mértékével arányosan kerülhet sor. A díjemelést és annak indokát 
a Haris Travel írásban közli az Utassal. 

9. Amennyiben a 8. pontban meghatározott okok következtében 
az árváltozás a részvételi díj 8 %-át meghaladja, úgy az Utas 3 
napon belül a szerződéstől írásban elállhat, és a már befizetett 
díjat a Haris Travel teljes egészében visszatéríti számára. További 
kártérítési igényt az Utas elállása kapcsán a Haris Travel nem vesz 
figyelembe.  

10. A Haris Travel az utazáshoz szükséges minimum létszám (a 
„Visszaigazolás” tartalmazza) hiányában az utazás megkezdése 
előtti 20. napig a szerződéstől elállhat. Ez esetben:
- az Utas választhat másik programot vagy 
- a Haris Travel visszatéríti a részvételi díjat az érintett naptá-
ri félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamat 
időarányos részével együtt, 8 munkanapon belül visszatéríti.

11. A Haris Travel fenntartja a jogot, hogy előre nem látható okok 
miatt, indokolt esetben a szállodai elhelyezést azonos kategórián 
belül megváltoztassa, a programok sorrendjét felcserélje, vagy az 
eredetinél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Fakultatív kirándulás: amennyiben az előre, Ft-ban befizetett fa-
kultatív program a minimális létszám hiánya vagy a helyi körül-
mények miatt elmarad, annak ellenértékét egyéb követelési igény 
kizárása mellett, a Haris Travel maradéktalanul visszatéríti.

12. Az utas az utazás megkezdése előtt az Utazási Szerződéstől 
- írásban (e-mail, telefax) tett nyilatkozattal - bármikor elállhat. 
Amennyiben az Utas a Szerződéstől a tervezett utazás időpontja 
előtt 60. napon belül áll el, a Haris Travel részére, a teljes részvételi 
díj %-ában a következő bánatpénzt köteles fizetni:

- 60-46  napon belüli lemondás esetén  10 %
- 45-36  napon belüli lemondás esetén  25 % 
- 35-21  napon belüli lemondás esetén  40% 
- 20-11  napon belüli lemondás esetén  70 %
- 10  napon belüli lemondás esetén, vagy 
ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100 %
1 napos kirándulások esetén: 
- 20-11  napon belüli lemondás esetén   25 %
- 10-3  napon belüli lemondás esetén  50 %
- 2  napon belüli lemondás esetén, vagy 
ha lemondás nélkül nem vesz részt az utazáson: 100 %

60 napon belüli lemondás esetén az útlemondási biztosítás ösz-
szege nem visszatéríthető. Abban az esetben, ha a felmerült költ-
ségek összege meghaladja a fenti költségekben megjelölt útle-
mondási díjat, úgy az Utas(oka)t, ill. a szerződött felet terheli a 
többletköltség. Amennyiben légitársaságokkal, külföldi szolgálta-
tókkal kötött szerződések 60 napnál korábbi teljesítést írnak elő 
utazási irodánknak, abban az esetben egyedi bánatpénz és fize-
tési határidők kerülnek megállapításra. Az esetenkénti eltérések-
ről a Visszaigazolásban adunk pontos tájékoztatást.

Lemondási időpontnak azt a napot tekintjük, amikor az Utas írás-
ban (e-mail, telefax) tett útlemondása irodánkba megérkezik. (A 
költségek megállapításánál a hátáridőbe a lemondás napja bele-
számít, de az utazás első napja nem!)

általános szerződési feltételek



103.HARIS TRAVEL CLUB 1075. Budapest, Károly krt. 11. • Tel: (1) 327-0793 • www.haristravel.com • Eng. sz: R-1153/95/99

Amennyiben az utas saját, gyermeke, szülője vagy házastársa ha-
tósági, orvosi, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó 
betegsége, elhalálozása miatt nem vesz részt az utazáson, akkor 
a biztosító az alap részvételi díjat, a probléma kivizsgálása és jo-
gossága után, az önrész (kb. 20%) és a stornó biztosítás árának 
levonása után visszatéríti. 

A jogosultság elbírálása a biztosító társaság hatásköre. A részle-
tes szabályzat megtekinthető irodákban, és a www.colonnade.hu 
honlapon. A stornó biztosítás csak az utazás megkezdése előtti 
napig érvényes. Az utazásképtelenséget előidéző esemény bekö-
vetkeztét követő 24 órán belül a biztosított  köteles  a Haris Tra-
velnek bejelenteni.  

13. A meghirdetett csoportos utazásoktól eltérő, egyéni kéréseket 
kizárólag felár ÉS kezelési költség (10.000,- Ft/foglalás) felszá-
mítása mellett vállaljuk. A kezelési költség akkor sem igényelhe-
tő vissza, ha az egyéni kérésre vonatkozó árajánlat / szolgáltatás 
nem kerül megrendelésre.  

14. Módosítási költségek
Autóbuszos utazások esetén, 60 napon kívül történő utak közötti 
átfoglalás,  BBP-módosítás kezelési költsége: 5.000,- Ft/foglalás.
Repülős utazások esetén a névmódosításnak költségvonzata légi-
társaságonként változó (pl. úti okmánytól eltérő név módosítása)! 

60 napon belüli program, időpont módosítása lemondásnak mi-
nősül, ezekben az esetekben a 12. pontban leírtak az irányadók!

15. Az Utas jogosult az utazási szerződésből fakadó részvételi jogát 
harmadik személyre átruházni, az alábbi feltételekkel:
- csak olyan személy részére lehetséges, aki megfelel az utazási szerző-
désben meghatározott utazási feltételeknek.
- aki az utazási szerződés feltételeit aláírásával elfogadja.
- az esetlegesen felmerülő többletköltségeket (pl. repülős utak 
esetében új jegykiállítás, névmódosítási költség stb.) megfizeti.
Az átruházás kizárólag írásban, a Haris Travel engedélyével lehet-
séges.

16. A szerződésszegéssel okozott felelősségét, illetve a személyi-
ségi jogsértésért járó sérelemdíj mértékét az Utazási Szerződésről 
szóló Kormányrendelet 12. §-ának 2. bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően korlátozza.  

17. A Haris Travel a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésé-
ért akkor is felel, ha a szolgáltatásokat közreműködő partnerei útján 
teljesíti, kivéve ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét 
jogszabályban meghatározott nemzetközi egyezmény korlátozza. 
Mentesül a Haris Travel a felelősség alól, ha a hibátlan teljesítés ér-
dekében bizonyíthatóan úgy járt el, ahogyan az adott esetben az 
tőle elvárható volt (PTK).

18. Autóbusszal történő utazás során előforduló (az autóbusz mű-
szaki meghibásodása, időjárási-, útviszonyok, határátlépés stb.) 
jelentős késés esetén, a Haris Travel kötelessége - a lehetőségek 
figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba elhárításáról. Cél-
szerűségi megfontolásokból irodánk az útvonal változtatás jogát 
fenntartja.

19. Repülőgéppel történő utazások esetén az adott légitársa-
ság utazási feltételei érvényesek. Ezeknél a 2005. évi VII. tv. 
260/2004/EK rendelet, valamint a 25/1999. (II.12.) Kormányren-
deletben foglaltak az irányadók. Az esetleges visszautasított be-
szállásért, a járatok törléséért vagy késésekért, járat-, menetrend-, 
repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért, poggyászkárokért 
és poggyászkésésekért, továbbá késedelmes repülőindulásból 
adódóan elmaradt programok miatt a Haris Travelt nem terheli 
felelősség. Utasaink kizárólag közvetlenül tudják érdekeiket ér-
vényesíteni a különböző légi-, vasúti-, vízi-, közúti szolgáltatókkal 
szemben. Erre vonatkozó rendeletek: 1371/2007/EK, 392/2009/
EK, 1177/2010/EU, 260/2004/EK, továbbá a Montreali Egyezmény, 
valamint az 1986. évi. II. törvényben kihirdetett Berni (COTIF) 
Egyezmény.

Irodánknak a perrendtartás értelmében (1952. évi III. törvény - a 
polgári perrendtartás) nincs jogosultsága az Utas(ok) nevében el-
járni, de az ügyintézésben segítséget nyújtunk.  

20. A szolgáltatással szembeni kifogásokat minden esetben ha-
ladéktalanul jelezni kell a helyszínen az idegenvezetőnknek / 
utaskísérőnknek, aki köteles a kifogást jegyzőkönyvben rögzíte-
ni és annak egy példányát az Utasnak átadni. Az idegenvezető / 
utaskísérő a felmerült problémákról, kifogásokról a Haris Travel-t 
tájékoztatja és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az esetle-
ges kárigényt, a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül írásban 
kell közölni a Haris Travel-lel, mellékelve hozzá a helyszínen felvett 
jegyzőkönyv eredeti példányát. A Haris Travel a kárigény jogosultsá-
gát felülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. 

21. A Haris Travel által szervezett utazásokkal kapcsolatban felme-
rülő vitás kérdésekben a felek előnyben részesítik a közös meg-
egyezésre való törekvést. Amennyiben ez nem vezet eredményre, 
akkor a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmé-
ben, kifogásaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz (elérhe-
tőség: http://jarasinfo.gov.hu), a Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
umhoz (1011 Budapest, Fő utca 44-50, központi postafiók címe: 
1440 Budapest, Pf. 1., http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesz-
tesi-miniszterium) fordulhatnak.

22. A Haris Travel által meghirdetett utazások részvételi díja a bal-
eset, betegség, és poggyász-biztosítás (BBP) díját tartalmazza. 
A kedvezményes csoportos útlemondási biztosítást a részvételi 
díjon felül kell megkötni, mely a részvételi díjra, repülőjegyekre, 
repülőtéri illetékekre, belső repülőjegyekre és az egyágyas felárra 
terjed ki. A Haris Travel az útlemondási biztosítás vonatkozásá-
ban a COLONNADE Insurance (Europe) Limited Magyarországi 
Fióktelepe biztosító Kalkulált útlemondási biztosítási szabályzata 
szerint jár el. 

23. Az Utasok kötelesek gondoskodni saját poggyászuk őrzéséről. 
Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem vállalunk felelősséget. 
A csomagtérben elhelyezett poggyászoknak szállításból adódó 
kár esetén a PTK. vonatkozó előírásai az irányadók. Ilyen esetben 
a helyszínen haladéktalanul jegyzőkönyvben kell rögzíteni a kár-
eseményt.

24. Az Utas által megfizetett, de saját elhatározásából az utazás 
során igénybe nem vett programok és szolgáltatások után kártérí-
tés nem jár, és az egyéni kezdeményezés nem zavarhatja a társa-
sutazás menetét, programjait! 

25. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott 
kárért közvetlenül az Utas a felelős.

26. A Haris Travel haladéktalanul felbontja a szerződést (kizárhatja 
az utazásból) azzal az Utassal, aki nem tartja magát a szerződés-
ben foglaltakhoz, illetve magatartásával figyelmeztetés ellenére is 
zavarja a program menetét, veszélyezteti Utastársai nyugalmát, 
érdekeit, biztonságát. Ilyen esetben az igénybe nem vett szol-
gáltatások után kártérítés nem igényelhető, valamint a korábban 
történő hazautazásból eredő többletköltség az Utast terheli (pl. 
repülőjegy módosítás, új repülőjegy kiállítás stb.).

27. Természeti csapás, szélsőséges időjárási viszonyok, háború, 
politikai konfliktus, sztrájk, járvány, nemzetközi események, hiva-
talos politikai látogatások stb. (azaz vis maior), valamint légitársa-
ságok által egyoldalúan kötött és érvényes felelősségi korlátozá-
sok miatt elmaradt, meghiúsult szolgáltatások, olyan események, 
amelyek miatt egyik felet sem terheli felelősség, mivel saját akara-
tuktól függetlenül következtek be.

28. Utas nyilatkozat: 
a 2007. évi CXXVII. Tv. 2011. 01. 01-től hatályos módosításában szereplő, 
206. § alapján: büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilat-
kozom, hogy a megrendelt szolgáltatásokat 
1 nem adóalanyként vagy  nem adóalanyi minőségben (azaz Utas-
ként)
1 adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhaszná-
lónként (azaz Utasként)
1 adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem Utas-
ként) veszem igénybe.

Ezen általános szerződési feltételek a 2017. március 1. után kötött 
valamennyi utazási szerződésre, a Haris Travel által szervezett tár-
sasutazásra érvényesek. 

Az Általános Szerződést, Tudnivalókat, Visszaigazolást és a  CO-
LONNADE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe 
biztosító útlemondási szabályzatának egészét a szerződés alá-
írását megelőzően elolvastam, a magam és utastársaim nevében 
tudomásul vettem és elfogadom.
  

  Utazási iroda       Utas
  képviselője                           vagy képviselője

  2017. ...............................................
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Utazás autóbusszal: A Budapestről induló körutazásainkat állandó partnere-
ink komfortos autóbuszaival bonyolítjuk le. Az utazási előleg befizetésekor 
lehetőség van ülőhely választására. Nyomatékosan kérjük, hogy a kényelmes 
utazás érdekében, az utastérbe csak kisméretű kézitáskát vigyünk magunk-
kal! A poggyásznak a csomagtérben a helye, ahonnan a technikai szünetek 
alkalmával lesz lehetőségük kivenni az éppen szükséges dolgaikat, ennivalót, 
ruhaneműt stb. 

Amennyiben az autóbusz rendelkezik WC-vel, annak mérete miatt rendsze-
res használatra nem alkalmas, higiéniai és környezetvédelmi szempontból 
pedig nem célszerű. Kérjük, kizárólag „vészhelyzetben” vegyék igénybe!

Irodánk fenntartja a jogot, hogy 
- a meghirdetettnél alacsonyabb utaslétszámnál kisebb (20-34 fős) autó-
busszal valósítsa meg a programot. Ilyenkor természetesen az autóbusz 
ülésrendje is módosul. 
- az előre lefoglalt és visszaigazolt ülőhelyet módosítsa (pl. a hozzátartozók 
egymás mellé ültetése érdekében, illetve busztípus változása miatt).  

Étkezés az autóbuszon: a nemzetközi gyakorlatnak (spanyol, német, osztrák, 
szlovák autóbuszokon TILOS) megfelelően, lehetőség szerint a megállók al-
kalmával étkezzünk! Kényelmesebb, biztonságosabb és a többi utastársunk 
komfortérzetét sem befolyásolja.

Repülős programok: nemzeti és diszkont légitársaságok, valamint belföldi 
és külföldi partnereink által biztosított járatokkal szervezzük. Kérjük, fordítsa-
nak kellő figyelmet a menetrend betartására, és már jelentkezéskor a pontos, 
útlevélben / úti okmányban szereplő név közlésére, mert a névváltoztatásból, 
módosításból eredő többletköltség Önöket terheli. 

Csoportos repülőjegyek esetén az ülőhelyfoglalást nem irodánk végzi. A 
légitársaság felé egyéni kéréseket továbbítunk, de garanciát nem vállalunk 
azok teljesítésére. Kéréseket előleg befizetéskor, de legkésőbb indulás előtt 
30 nappal tudunk fogadni.

Csoportos repülőjeggyel történő utazáskor egyéni becsekkolásra, továbbá a 
csoport foglalási kódjának kiadására nincs lehetőség. 

Diszkont légitársaságok esetén elsőbbségi beszállási lehetőséget, nagyobb 
lábteret biztosító ülést stb. külön díj megfizetése esetén tudunk foglalni, a 
szabad kapacitások függvényében. 

A repülős programoknál a transzfert és a körutazást a külföldi partnerünk 
által biztosított légkondicionált autóbuszokkal tesszük meg. Itt nem áll mó-
dunkban előre ülésrendet készíteni, Vendégeink az előleg befizetésének (át-
utalásának) sorrendjében (ún. fizetési sorrendben) szállhatnak fel az autó-
buszra és választhatnak a helyszínen ülőhelyet, személyenként egyet! Kérjük, 
a befizetési sorrendet tiszteletben tartva, lehetőség szerint, az együtt utazók, 
egymás mellé üljenek! 

Szállás: Programjaink során a szállodák kiválasztása célszerűségi szempon-
tok alapján történik. A középkategóriás szállodák az alapvető szolgáltatást 
nyújtják, ami a tisztálkodáshoz és pihenéshez szükséges. Felhívjuk figyelmü-
ket, hogy azon útjainknál, ahol a szálláshelyek konkrét csillagozása szerepel 
katalógusunkban, honlapunkon és a visszaigazolásban, azok mindig a helyi 
besorolást tükrözik! A szobák 2 külön ágyasak, ill. franciaágyasak 2 személyre. 

Háromágyas elhelyezés iránti igényüket kérjük, egyeztessék munkatársunk-
kal! A háromágyas elhelyezést nem minden körutazásunknál tudjuk bizto-
sítani. Ha arra mégis van lehetőség, az általában előnytelenebb adottságú 
fekhelyet, úgynevezett pótágyat jelent, teljes részvételi díj megfizetésével.

Üdülő programjaink során két felnőttel egy szobában, pótágyon történő el-
helyezés esetén életkorhoz kapcsolódó gyermekkedvezmény vehető igénybe. 

Figyelem! Az USA-ban a 3-4 fős elhelyezés két franciaággyal felszerelt szo-
bában történik, harmadik ágy nincs!

Felhívjuk kedves utasaink figyelmét, hogy a nemzetközi gyakorlat szerint a 
szállodai szobákban csak a szálloda által felszolgált étel és ital fogyasztható! 
Továbbá merülőforraló és rezsó használata tilos! A szállodai szobák általában 
nem rendelkeznek hűtőszekrénnyel. Amennyiben a szobákban van minibár, 
úgy annak fogyasztását egyénileg kell a recepción rendezni, legkésőbb az 
elutazás napján. 

A szállodák bizonyos TV csatornái fizetősek (Pay TV), ezek igénybevételéért 
szintén egyénileg kell fizetni, legkésőbb az elutazás napján. 

A szobák elosztása a szállodák hatásköre. Esetleges igényeket (földszinti, 
emeleti, ágyak típusa, egymás melletti elhelyezés, stb.) továbbítjuk partne-
rünk felé, de teljesítésére garanciát vállalni nem áll módunkban.

Az egyágyas szobák mérete, elhelyezése és felszereltsége elmaradhat a két-
ágyas szobákétól. Az egyágyas elhelyezésre vonatkozó felárat külön feltün-
tetjük. 

Társítás: Útjainkon vállaljuk azonos nemű Vendégek társítását, de a szoba-
társ személyére / személyiségére felelősséget nem vállalunk, így esetlegesen 
felmerülő reklamációt nem tudunk elfogadni sem az uta- zás alatt, sem ha-
zaérkezés után! Amennyiben társított Vendégek az utazás során bármilyen 
okból úgy döntenek, hogy külön költöznek két egyágyas szobába, úgy az 
egyágyas felárat mindkét Vendégnek, vagy a különköltözést kérő személy-
nek (mindkettőt) kell kifizetnie!

Egyágyas felár 50%.os átvállalása: Autóbuszos utazásonként 1 hölgy és 1 úr 
társításra váró Vendégünknek – átvállaljuk az egyágyas felár 50%-át, ameny-
nyiben nem találunk azonos nemű szobatársat számára az utazás megkez-
déséig.

Repülős vagy kombinált (busz-repülő) utazásonként 1 fő - társításra váró 
Vendégünknek - átvállaljuk az egyágyas felár 50%-t, ha nem találunk azo-
nos nemű szobatársat számára az utazás megkezdéséig, - annak az utastár-
sunknak, aki előbb foglalt (amennyiben egy hölgy és egy úr társítás nélkül 
maradna).

Ellátás: Általában a reggeli kontinentális, és a vacsora 2-3 fogásos, ital- fo-
gyasztás nélkül. Az ettől eltérőt külön jelezzük. Figyelem! Az étkezé- sek csak 
helyben fogyaszthatók, az étteremből kivinni, csomagolnai, nem szabad. El-
vitel esetén felárat számolnak fel!

Ebédszünet: A programok miatt, általában, nincs mód hosszú ebédszünete-
ket tartani. De minden esetben van lehetőségünk rövid pihenőt tartani, egy 
gyors étkezésre, vagy élelmiszer vásárlásra, az idegenvezetők tájékoztatása 
alapján.

Poggyász: Az utazásra személyenként max. 1 db utazótáska vagy bőrönd 
vihető, az autóbuszok csomagterének korlátozott kapacitása miatt. Repülős 
utazások esetén a poggyász-feladás személyenként max. 20 kg-ig általában 
térítésmentes. Az eltérő feltételeket a Tájékoztató tartalmazza. A fedélzetre 
rendszerint személyenként csak egy, a légitársaságok szabványának megfe-
lelő kézitáska vihető fel.

Idegenvezetés: A csoportos utazásainkat legtöbb esetben magyar idegen-
vezető vezeti, a helyi törvények értelmében, alkalmanként helyi idegenve-
zető közreműködésével. A magyar idegenvezetőnek kötelessége betartani 
az adott országok hatályos - a helyszíni idegenvezetésre vonatkozó - jog-
szabályait. 

Városnézések: A nemzetközi gyakorlat szerint a félnapos városnézés kb. 
3 óra időtartamú, az egész napos programok kb. 2 x 2,5-3 óra tartamúak. 
Idegenvezetőink ezt általában ennél hosszabban, tartalmasabban szokták 
kivitelezni, hogy utasaink a lehető legtöbb élménnyel gazdagodjanak az út 
során.

Programok: Az előre megadott programok sorrendje módosulhat, felcse-
rélődhet, de ez tartalmi változást nem okoz. A programváltozás jogát fenn-
tartjuk! Kérjük, az utazás során legyenek szívesek az idegenvezető által meg-
adott találkozási időpontokat betartani!

Belépőjegyek: Az európai kirándulásoknál többnyire a részvételi díj nem tar-
talmazza a belépőjegy(ek) árát. Így Vendégeink csak a ténylegesen igény-
bevett szolgáltatásokat - gyakran életkorhoz kapcsolódó kedvezménnyel 
- fizetik. Különösen a régi EU-s országokban alkalmazzák pl. nyugdíjas és 
diákkedvezményt. Ilyen esetben szabadon eldönthetjük, óhajtjuk-e megte-
kinteni a programban szereplő adott látnivalót, illetve az esetleges csoportos 
jegyvásárlás kedvezményében közvetlenül az utasok részesülnek. Azon úti 
céljainknál, (általában Európán kívül) ahol nincs életkorhoz kapcsolódó ked-
vezmény, legtöbbször a részvételi díj tartalmazza a belépőket. 

Szerviz díj / borravaló: Az idegenforgalomban bevett szokás, egyes orszá-
gokban pedig kötelező. Az adott programoknál ezt külön jelezzük! Kötelező: 
pl. fejlődő országok, USA, Izrael stb. 

Öltözködés: Az adott programok tájékoztatóiban erre vonatkozó tanáccsal, 
javaslattal élünk. Illetve a kötelező szabályokat ismertetjük. Például fedetlen 
vállakkal egyes épületekbe nem lehet belépni. Amennyiben hiányos öltözet 
miatt, a helyi szervek megtagadják a belépést, az az utastársunk saját fele-
lőssége.

Baleset-, betegség-, és poggyászbiztosítás: a külföldi utazásaink részvételi 
díjai tartalmazzák. Erről lemondani kizárólag írásos nyilatkozatban lehetsé-
ges.

Útlemondási biztosítás: Utastársaink érdekében a Colonnade Insurance S.A. 
Magyarországi Fióktelepe biztosító útlemondási biztosítást kedvezményes 
tarifával megkötjük minden Vendégünk részére. Erről lemondani kizárólag 
írásos nyilatkozatban lehetséges. Bármilyen - biztosítási esemény miatt 
meghiúsult utazásból eredő - kártérítés rendezése a biztosító társaság fela-
data és jogköre. Az útlemondási feltételeket mellékeljük.

Indulási garancia: A garantált induláshoz minimum létszámot állapítottunk 
meg. A megadott részvételi díj a programban szereplő minimum létszám 
megléte esetén érvényes. Az utak elindításához nagyobb esélyt ad, ha ala-
csonyabb létszám esetén is garantálni tudjuk azok megvalósulását. A ga-
ranciafelárat a Visszaigazolás tartalmazza, melynek alkalmazásáról - legké-
sőbb 20 nappal indulás előttig - írásos értesítést küldünk. A befizetett felárat 
utasainknak visszafizetjük, amennyiben az indulásig a szükséges létszámot 
mégis elértük.

Úti okmányok / Vízum: Kérjük, útlevelük érvényességét már a je-
lentkezéskor ellenőrizzék! Egyes országokba a beutazást csak ak-
kor engedélyezik, ha az útlevél a beutazástól számítva még 
legalább 6 hónapig érvényes! Ahova személyi igazolvánnyal és útlevéllel egy- 
aránt lehet utazni (pl. EU-országok), kérjük ellenőrizzék, hogy azt az úti ok-
mányt vigyék magukkal, amely alapján az utazásra jelentkeztek! 

TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK



Hello Tomorrow

Turistaosztály, akár egy

UPGRADE

Négyfogásos menü, közel 2500  
csatornányi szórakozás a legszélesebb 
képernyon és nagyvonalú, 30 kg-os 
poggyászkeret. Nem fogja elhinni, 
hogy ez a Turistaosztály.

 “

EMIRATES TURISTAOSZTÁLY

Segítségnyújtási szolgáltatásokkal bővített 
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás 
külföldre utazóknak

ATLASZ UTASBIZTOSÍTÁSOK
BIZTONSÁGBAN A VILÁGBAN

ATLASZ 
ASSISTANCE CARD WWW.COLONNADE.HU



Haris Travel Club
Utazásszervező K� .

www.haristravel.com

1075 Budapest, Károly körút 11.

Tel: (1) 327-0793; (1) 317-2354;
(30) 247-9008; (30) 247-9009 

Fax: (1) 317-8613

E-mail: info@haristravel.hu

Engedélyszám: R-1153/95/99

Nyitva tartás: H-P: 9.00 - 17.00

Az Ön utazási irodája       


