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REPÜLÉS ÜZEMMÓDBA
Kapcsoljon

Ínyenc fogásaink és kedvenc filmje után dőljön hátra és pihenje ki magát tágas, 
lefektethető üléseinkben.

EMIRATES BUSINESS OSZTÁLY

Hello Tomorrow



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.

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

A kedvencek! 
Évek óta töretlen népszerűségnek 
örvendő körutazásaink.

Nyaralás vagy körutazás & nyaralás! 
Változatos fakultatív kirándulásokkal. 

Megújult program és / vagy a tavalyinál 
kedvzőbb részvételi díjú körutazásaink.

Új Program!

Jelöléseink megkönnyítik a választást!

TAPASZTALT 
REFERENSEK

103 
körutazás

76 
ország

FELKÉSZÜLT 
IDEGENVEZETŐK

14
újdonság

egzotikus 
hajóutak

belföldi & 
szomszédoló 
kirándulások

folyamatosan
bővülő kínálat

körutazás & 
nyaralás

23 éve 
utasaink 

megelégedésére

Új

Kedves Utastársunk!

A 2017-18 TÉL - TAVASZ katalógusunk 5 földrész 76 országába 
invitálja Önt, Dél-Amerikától, Európán és a Közel-Keleten át, egészen Ausztráliáig és Új-Zélandig. 
Ahogy megszokhatták, klasszikus programjaink mellett, izgalmas újdonságokkal készültünk: 
Azori-szigetek; Marokkó - királyvárosok és a Közép-Atlasz térsége; Algéria; Libanon, a Közel-Kelet Svájca; 
Panama - Kolumbia - Ecuador & Galápagosi hosszabbítás; 
Délnyugat-kínai látványosságok; Távol-keleti gyémántok; 
Thaiföld a mosoly országa! Körutazásainkat szakértelemmel, a legoptimálisabb útvonaltervezéssel, és a 
visszajelzések figyelembevételével állítjuk össze, vagy újítjuk meg, hogy Vendégeink az adott térség min-
den fontos látnivalóját a programba építve ismerhessék meg. 

 
Közkívánatra egy nappal többet töltünk 
Sanghajban - a Kínai aranyháromszög, valamint 
Saigonban - a Vietnam - Laosz - Kambodzsa 
körutazásunk során.
Burmából hazafelé, megismerkedünk Dohával.
New Yorkban Manhattan-ben lesz a szállásunk.
Szolgáltatásaink, rejtett költségektől mentes ár-struktúránk, 
valamint a Haris ár-érték arány önmagukért beszélnek!

HARIS TRAVEL CLUB



ALGÉRIA
Rejtőzködő Algéria   ápr. 1-8. 61.

AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOK
Hajózás a Holland Antillák körül nov. 23-dec. 4. 41.
Florida & Bahamák   jan. 24-febr. 3. 42. 
A Karib-tenger kalózai  márc. 9-19. 43.
USA - Keleti part   ápr. 28-máj. 6. 45.
USA - Nyugati part   márc. 10-19. 46-47.
USA - Nyugati part & Hawaii  márc. 10-26. 46-47.
USA - Nyugati part óriási körút  máj. 11-26.  48-49.
ANTIGUA
A Karib-tenger kalózai  márc. 9-19. 43.

ARUBA (HOLLANDIA) 
Hajózás a Holland Antillák körül nov. 23-dec. 4. 41. 

ARGENTÍNA
Dél-amerikai anzix   jan. 19- febr. 5. 52-53.
Argentin tangó & brazil szamba jan. 26-febr. 5. 52-53.

AUSZTRÁLIA
Ausztrália - Új-Zéland   jan. 15-29.  86-87.  
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland febr. 3-24.  88-89.

AUSZTRIA
Bécs - Rubens kiállítás  nov. 18.; jan. 13. 7.
Advent a Melki apátságban  nov. 25.  8.
Advent a koronázó városban  nov. 26.  8.
Advent Bécsben   dec. 1.  8.
Advent az Alpokalján  dec. 2.  8.
Advent a Bécsi-erdőben  dec. 3.  9.
Advent a Duna mentén  dec. 9.  9.
Advent Grazban   dec. 16.  9.
Salzkammerguti karácsony  dec. 23-27. 10.
Karácsonyi határtalan barangolás  dec. 23-26. 11.
Szilveszter határon innen és túl  dec. 29-jan. 1. 14.
Húsvét a festői Karintiában   márc. 30-ápr. 2. 17. 
Hajókirándulások a Dunán  máj. 24-27. 19.

AZERBAJDZSÁN
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán máj. 15-27.  64.

BAHAMA-SZIGETEK 
Florida & Bahamák   jan. 24-febr. 3. 42.

BARBADOS 
A Karib-tenger kalózai  márc. 9-19. 43.

BELGIUM
Benelux körutazás   ápr. 28-máj. 5. 37.

BHUTÁN
Kelet-India - Szikkim - Bhután  ápr. 26-máj. 8. 80.

BONAIRE (HOLLANDIA)
Hajózás a Holland Antillák körül nov. 23-dec. 4. 41.

BOSZNIA - HERCEGOVINA
Húsvét Dalmáciában   márc. 29-ápr. 2. 12. 

BOTSWANA
Az igazi Dél-Afrika és Viktória-vízesés márc. 4-18. 62-63. 

BRAZÍLIA 
Dél-amerikai anzix   jan. 19- febr. 5. 52-53.
Argentin tangó & brazil szamba jan. 26-febr. 5. 52-53.

BURMA (MIANMAR)
Burmai drágakövek        nov. 25-dec. 8.; febr. 14-27. 79.

CHILE
Dél-amerikai anzix   jan. 19- febr. 5. 52-53.

CURACAO (HOLLANDIA)
Hajózás a Holland Antillák körül nov. 23-dec. 4. 41.

DÉL-AFRIKAI KÖZTÁRSASÁG
Az igazi Dél-Afrika    márc. 4-14. 62-63.
Az igazi Dél-Afrika és Viktória-vízesés márc. 4-18. 62-63.  

ECUADOR
Panama, Kolumbia & Ecuador  ápr. 14-18.  50-51.

EGYESÜLT ARAB EMIRSÉGEK
Szilveszter Dubajban   dec. 29-jan. 3. 15. 
Dubaj és az Emirségek   dec. 8-13.; márc. 13-18.; márc. 28-ápr. 2. 54.

ÉSZTORSZÁG
A Baltikum színe-java  máj. 19-24. 38.

FINNORSZÁG
A Baltikum színe-java  máj. 19-24. 38.

FRANCIAORSZÁG 
Santiago de Compostela  máj. 14-21.  25.

GIBRALTÁR (NAGY-BRITANNIA)
Spanyolországi nagy körutazás    29.

GRÚZIA
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán máj. 15-27.  64.

HAITI
Dél-karibi kalandozás  nov. 23-dec. 4. 41.

HOLLANDIA
Holland tulipán-show  ápr. 15-21.  36.
Benelux körutazás   ápr. 28-máj. 5. 37. 
Hajózás a Holland Antillák körül nov. 23-dec. 4. 41.

HORVÁTORSZÁG
Karácsony a Monarchia tájain  dec. 22-26. 12.
Húsvét Dalmáciában   márc. 29-ápr. 2. 16. 
Pünkösd az Adria partján  máj. 18-21.  19.

INDIA
Kelet-India - Szikkim - Bhután  ápr. 26-máj. 8. 80.
Észak-India - Kasmir - Kis-Tibet  júl. 18-29.  81.
Mesés India és Nepál      nov. 19-dec. 1. márc. 4-16.  82.
Mesés India, Nepál & Amritszár     nov. 19-dec. 3. márc. 4-18.  82.
Lenyűgöző Dél-India      nov. 2-14., febr. 11-23. 84-85. 
Lenyűgöző Dél-India & Ellora     nov. 2-18., febr. 11-27. 84-85.

INDONÉZIA
Trópusi tájakon   máj. 6-20.  75.

IRÁN
Elbűvölő Perzsia   ápr. 23-máj. 1. 59.

ÍRORSZÁG
Írországi körutazás   máj. 21-27.  34.

IZLAND
Izland fénypontjai   ápr. 19-23.  35. 
Izlandi csemegék   ápr. 27-máj. 1. 35.

IZRAEL
Szentföldi nagy körutazás    okt. 27-nov. 5.; máj. 8-17. 56.
Pillantás a Szentföldre  márc. 21-25. 57.  
Izrael & Jordánia   febr. 24-márc. 3. 58.

JAPÁN
Japán csoda   márc. 24-ápr. 4. 73.

JORDÁNIA      
Szentföldi nagy körutazás    okt. 27-nov. 5.; máj. 8-17. 56.
Izrael & Jordánia   febr. 24-márc. 3. 58. 

TARTALOMjegyzék ORSZÁGONKÉNT



KAMBODZSA
Vietnam - Laosz - Kambodzsa  márc. 4-21. 76-77.

KANADA
USA - keleti part   ápr. 28-máj. 6. 45.

KÍNA
Kínai császárvárosok   máj. 10-22.  66-67.  
Kínai nagykörút   máj. 10-27. 66-67.
Dél-kínai varázslat   ápr. 19-máj. 1. 68-69.
Délnyugat-kínai látványosságok  aug. 28-szept. 9. 70-71.
Kínai aranyháromszög    márc. 8-17.  72.  
Távol-keleti gyémántok  febr. 1-13.  74.

KOLUMBIA
Panama, Kolumbia & Ecuador  ápr. 14-18.  50-51.

LAOSZ
Vietnam - Laosz - Kambodzsa  márc. 4-21. 76-77.

LETTORSZÁG
A Baltikum színe-java  máj. 19-24. 38.

LIBANON
Libanon - A Közel-Kelet Svájca  ápr. 29-máj. 6. 55.

LITVÁNIA
A Baltikum színe-java  máj. 19-24. 38.

LUXEMBURG
Benelux körutazás   ápr. 28-máj. 5. 37.

MAGYARORSZÁG    
Kiránulás a középkorba  dec. 9.  6.
Reneszánsz királyi lakoma  febr. 10.  6.
Márton-napi libalakoma  nov. 18.  7.
Disznótoros a Mátraalján  jan. 27.   7.
Miskolci kocsonyafarsang  febr. 3.  7.
Busójárás: Paks - Szekszárd - Mohács febr. 11.  7.
Busójárás: Paks - Kölked - Mohács febr. 13.  7.
Karácsonyi határtalan barangolás  dec. 23-26. 11.
Zempléni szilveszter   dec. 29-jan. 1. 13.
Szilveszter határon innen és túl  dec. 29-jan. 1. 14.

MALAJZIA
Távol-keleti gyémántok  febr. 1-13.  74.
Trópusi tájakon   máj. 6-20.  75.

MALDÍV-SZIGETEK
Srí Lanka & Maldiv-szigetek  jan. 16-28.  83.

MAROKKÓ
Marokkó-Spanyolország  ápr. 6-14.  28.  
Marokkói körutazás   márc. 12-19. 60.

MEXIKÓ
Mágikus Mexikó   febr. 13-26. 44.

MIANMAR (BURMA)
Burmai drágakövek        nov. 25-dec. 8.; febr. 14-27. 79.

NAGY-BRITANNIA
Skócia és a Hebridák   ápr. 24-máj. 1. 32.
A Brit-sziget déli kincsei  máj. 14-19.  33.

NÉMETORSZÁG
Salzkammerguti karácsony  dec. 23-27. 10.
Hajókirándulások a Dunán  máj. 24-27. 19.
Holland tulipán-show  ápr. 15-21.  36. 
Benelux körutazás   ápr. 28-máj. 5. 37.

NEPÁL
Mesés India és Nepál      nov. 19-dec. 1. márc. 4-16.  82.
Mesés India, Nepál & Amritszár     nov. 19-dec. 3. márc. 4-18.  82.

OLASZORSZÁG
Karácsony a Monarchia tájain  dec. 22-26. 12.
Húsvét a festői Karintiában   márc. 30-ápr. 2. 17.
Milánó és az észak-olasz tóvidék  ápr. 25-máj. 1. 20. 
Róma - Nápoly - Sorrento - Capri márc. 10-18. 21.
Toszkán varázslat   máj. 20-26. 22.
Szicília    máj. 24-31. 23.

OROSZORSZÁG     
Szentpétervár - Moszkva & Aranygyűrű máj. 25-30.  39.

ÖRMÉNYORSZÁG
Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán máj. 15-27.  64.

PALESZTÍNA 
Szentföldi nagy körutazás        okt. 27-nov. 5.; máj. 8-17. 56.
Pillantás a Szentföldre  márc. 21-25. 57.

PANAMA
Panama, Kolumbia & Ecuador  ápr. 14-18.  50-51.

PORTUGÁLIA
Portugália    máj. 13-20. 28.
Madeira    máj. 20-27. 29.
Portugália & Madeira   máj. 13-27.  28-30.
Azori-szigetek   jún. 2-10.  31.

ROMÁNIA
Szilveszter Nagybányán  dec. 30-jan. 2. 13.

SPANYOLORSZÁG
Kanári-szigetek: Lanzarote  nov. 29-dec. 6. 24.
Santiago de Compostela  máj. 14-21.  25.
Spanyolországi nagy körutazás  máj. 23-30. 26.
Marokkó-Spanyolország  ápr. 6-14.  27.

SRÍ LANKA
Srí Lanka & Maldiv-szigetek  jan. 16-28.  83.

ST. KITTS
A Karib-tenger kalózai  márc. 9-19. 43.

ST. LUCIA
A Karib-tenger kalózai  márc. 9-19. 43.

SZINGAPÚR
Távol-keleti gyémántok  febr. 1-13.  74.
Trópusi tájakon   máj. 6-20.  75.

SZLOVÁKIA
Advent a koronázó városban  nov. 26.  8.
Advent a Felvidéken   dec. 17.  9.
Zempléni szilveszter   dec. 29-jan. 1. 13.
Szilveszter határon innen és túl  dec. 29-jan. 1. 14.

SZLOVÉNIA
Karácsonyi határtalan barangolás  dec. 23-26. 11.
Karácsony a Monarchia tájain  dec. 22-26. 12.   

SZVÁZIFÖLD
Az igazi Dél-Afrika    márc. 4-14. 62-63.
Az igazi Dél-Afrika és Viktória-vízesés márc. 4-18. 62-63.

THAIFÖLD
Távol-keleti gyémántok  febr. 1-13.  74.
Thaiföld a mosoly országa      márc. 21-ápr. 3. 78.

TÖRÖKORSZÁG
Isztambul                márc. 30-ápr. 2.; ápr. 28-máj. 1. 18.

URUGUAY
Dél-amerikai anzix   jan. 19- febr. 5. 52-53.
Argentin tangó & brazil szamba jan. 26-febr. 5. 52-53.

ÚJ-ZÉLAND
Ausztrália - Új-Zéland   jan. 15-29.  86-87.  
Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland febr. 3-24.  88-89.

ÜZBEGISZTÁN
Üzbegisztán     ápr. 7-15.  65.

VATIKÁN
Róma - Nápoly - Sorrento - Capri márc. 10-18. 21.

VIETNAM
Vietnam - Laosz - Kambodzsa  márc. 4-21. 76-77.

ZAMBIA
Az igazi Dél-Afrika és Viktória-vízesés márc. 4-18. 62-63.  

ZIMBABWE
Az igazi Dél-Afrika és Viktória-vízesés márc. 4-18. 62-63.  
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2 0 1 7  O K T Ó B E R 
okt. 27-nov. 5. Szentföldi nagy körutazás     56. 
 

2 0 1 7  N O V E M B E R
nov. 2-14.   Lenyűgöző Dél-India         84-85.
nov. 2-18.  Lenyűgöző Dél-India & Ellora      84-85.
nov. 11.   Márton napi libalakoma  7.
nov. 18.   Bécs - Rubens kiállítás    7.
nov. 19-dec. 1.  Mesés India és Nepál       82.
nov. 19-dec. 3.  Mesés India, Nepál & Amritszár       82.
nov. 23-dec. 4.  Hajózás a Holland Antillák körül 41.
nov. 25.   Advent a Melki apátságban  8.
nov. 25-dec. 8. Burmai drágakövek   79.
nov. 26.   Advent a koronázó városban  8.
nov. 29-dec. 6.  Kanári-szigetek: Lanzarote  24. 
 

2 0 1 7  D E C E M B E R
dec. 1.   Advent Bécsben   8.
dec. 2.   Advent az Alpokalján  8.
dec. 3.   Advent a Bécsi-erdőben  9.
dec. 8-13.   Dubaj és az Emirségek     54. 
dec. 9.  Kirándulás a középkorba  6.
dec. 9.   Advent a Duna mentén  9.
dec. 16.   Advent Grazban   9.
dec. 17.   Advent a Felvidéken   9.
dec. 22-26.  Karácsony a Monarchia tájain  12.   
dec. 23-27.  Salzkammerguti karácsony  10.
dec. 23-26.  Karácsonyi határtalan barangolás  11.
dec. 29-jan. 1.  Zempléni szilveszter   13.
dec. 29-jan. 1.  Szilveszter határon innen és túl  14.
dec. 29-jan. 3.  Szilveszter Dubajban   15. 
dec. 30-jan. 2.  Szilveszter Nagybányán  13. 
 

2 0 1 8  J A N U Á R
jan. 13.    Bécs - Rubens kiállítás  7.
jan. 15-29.  Ausztrália - Új-Zéland   86-87.
jan. 16-28.  Srí Lanka & Maldiv-szigetek  83.
jan. 19-febr. 5.  Dél-amerikai anzix   52-53.
jan. 24-febr. 3.  Florida & Bahamák   42.
jan. 26-febr. 5.  Argentin tangó & brazil szamba 52-53.
jan. 27.   Disznótoros a Mátraalján  7. 
 

2 0 1 8  F E B R U Á R
febr. 1-13.   Távol-keleti gyémántok  74.
febr. 3.   Miskolci kocsonyafarsang  7.
febr. 3-24.  Ausztrália - Tasmánia - Új-Zéland 88-89. 
febr. 10.  Reneszánsz királyi lakoma  6.
febr. 11.   Busójárás: Paks - Szekszárd - Mohács 7.
febr. 11-23.  Lenyűgöző Dél-India         84-85.
febr. 11-27.  Lenyűgöző Dél-India & Ellora  84-85.
febr. 13.   Busójárás: Paks - Kölked - Mohács 7.
febr. 13-26.  Mágikus Mexikó   44.
febr. 14-27. Burmai drágakövek   79.
febr. 24-márc. 3. Izrael - Jordánia   58. 
 

2 0 1 8  M Á R C I U S
márc. 4-14.  Az igazi Dél-Afrika    62-63.
márc. 4-18.  Az igazi Dél-Afrika és Viktória-vízesés 62-63.  
márc. 4-16.  Mesés India és Nepál       82.
márc. 4-18.  Mesés India, Nepál & Amritszár  82.
márc. 4-21.  Vietnam - Laosz - Kambodzsa  76-77.
márc. 8-17.  Kínai aranyháromszög    72. 

márc. 9-19.  A Karib-tenger kalózai  43.
márc. 10-19.  USA - Nyugati part   46-47.
márc. 10-26.  USA - Nyugati part & Hawaii  46-47.
márc. 10-18.  Róma - Nápoly - Sorrento - Capri 21.
márc. 12-19. Marokkói körutazás   60.
márc. 13-18.  Dubaj és az Emirségek  54.
márc. 21-25. Pillantás a Szentföldre  57.
márc. 21-ápr. 3. Thaiföld a mosoly országa      78.
márc. 24-ápr. 4.  Japán csoda   73.
márc. 28-ápr. 2.  Dubaj és az Emirségek  54.
márc. 29-ápr. 2.  Húsvét Dalmáciában   16. 
márc. 30-ápr. 2. Isztambul                  18.
márc. 30-ápr. 2.  Húsvét a festői Karintiában   17. 

2 0 1 8  Á P R I L I S 
ápr. 1-8.  Rejtőzködő Algéria   61.
ápr. 6-14.  Marokkó-Spanyolország  27.
ápr. 7-15.  Üzbegisztán     65. 
ápr. 14-18.  Panama, Kolumbia & Ecuador  50-51.
ápr. 15-21.  Holland tulipán-show  36.
ápr. 19-23.  Izland fénypontjai    35.
ápr. 19-máj. 1.  Dél-kínai varázslat   68-69.
ápr. 23-máj. 1.  Elbűvölő Perzsia   59.
ápr. 24-máj. 1.  Skócia és a Hebridák   32.
ápr. 25-máj. 1.  Milánó és az észak-olasz tóvidék  20. 
ápr. 26-máj. 8.  Kelet-India - Szikkim - Bhután  80.
ápr. 27-máj. 1.  Izlandi csemegék   35.
ápr. 28-máj. 1. Isztambul                  18.
ápr. 28-máj. 5.  Benelux körutazás   37. 
ápr. 28-máj. 6. USA - Keleti part   45.
ápr. 29-máj. 6.  Libanon - A Közel-Kelet Svájca  55. 
 

2 0 1 8  M Á J U S
máj. 6-20.  Trópusi tájakon   75.
máj. 8-17.  Szentföldi nagy körutazás     56.
máj. 10-22.  Kínai császárvárosok   66-67.  
máj. 10-27.  Kínai nagykörút   66-67.
máj. 11-26.  USA - Nyugati part óriási körút  48-49.
máj. 13-20.  Portugália    28.
máj. 13-27.  Portugália & Madeira   28-30.
máj. 14-19.  A Brit-sziget déli kincsei  33. 
máj. 14-21.  Santiago de Compostela  25.
máj. 15-27.  Örményország - Grúzia - Azerbajdzsán 64.
máj. 18-21.  Pünkösd az Adria partján  19.
máj. 19-24.  A Baltikum színe-java  38.
máj. 20-26.  Toszkán varázslat   22.
máj. 20-27.  Madeira    29.
máj. 21-27.  Írországi körutazás   34.
máj. 23-30. Spanyolországi nagy körutazás  26.
máj. 24-27.  Hajókirándulások a Dunán  19.
máj. 24-31.  Szicília    23.
máj. 25-30.  Szentpétervár - Moszkva  39. 
 

2 0 1 8  J Ú N I U S
jún. 2-10.  Azori-szigetek   31. 
 

2 0 1 8  J Ú L I U S
júl. 18-29.  Észak-India - Kasmir - Kis-Tibet  81. 
 

2 0 1 8  A U G U S T U S
aug. 28-szept. 9.  Délnyugat-kínai látványosságok  70-71.

időrendi tartalomjegyzék
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2017. december 9.                        kirándulás a középkorba      
„Bejárta Tolnát és Baranyát” - tartja a mondás. Óévbúcsúztató programunk a két megye határán fekvő település, BIKAL Élménybirtokán, 

ahol hamísítatlan középkori hangulat vár gyerkőcöket, felnőtteket és szép korúakat egyaránt. 
Van itt minden, Boszorkányház, Kinizsi-tábor, Apródképző, Mesterségek háza, Lovagi Aréna és Palota!

Kirándulásunk ára a belépőt és az ebédet is tartalmazza!

   Részvételi díj: 7.990,- Ft   (16 éves kortól - 89,99 éves korig) 
   Részvételi díj: 6.390,- Ft  (15,99 éves korig és 90 éves kor fölött)

2018. február 10.                             reneszánsz királyi lakoma
Szezonnyitó kirándulásunkon - Nagyböjt előtt - még nyugodtan lakomázhatunk, tele tömve korgó gyomrunkat, de nem csak hasunkra gondolunk!

Elménket pallérozva, a világ egyik legszebb városának rejtett kincseit keressük fel. A várost 1873 előtt úgy emlegették: BUDA ÉS PEST!  
Szívünket és lelkünket melegítve, megismerkedünk a Haris Travel Club 2018. NYÁR - ŐSZ katalógusával! 

Kirándulásunk ára tartalmazza a belépőjegyeket és a korlátlan étel- italfogyasztást.

   Részvételi díj: 9.800,- Ft
   Részvételi díj: 6.800,- Ft  (13,99 éves korig)
   Részvételi díj: 4.800,- Ft  (aki csak az elméjét pallérozza)
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BELFÖLDI ÉS SZOMSZÉDOLÓ KIRÁNDULÁSOK

MÁRTON NAPI LIBALAKOMA
2017. november 18.

ÓCSA - premontrei kolostortemplom 
APOSTAG - zsinagóga

RÁCKEVE - szerb ortodox templom

Részvételi díj: 8.700,- Ft + belépő

BÉCS - RUBENS KIÁLLÍTÁS
2017. november 18.

2018. január 13.

BÉCS - Szépművészeti múzeum

Részvételi díj: 8.800,- Ft + belépő

MISKOLCI KOCSONYAFARSANG
2018. február 3.

DIÓSGYŐR - vár
MISKOLC - óváros

Részvételi díj: 6.900,- Ft + belépő

DISZNÓTOROS A MÁTRAALJÁN
2018. január 27. 

KISNÁNA - vár
TARNASZENTMÁRIA - X. századi templom

FELDEBRŐ - XI. századi templom

Részvételi díj: 9.900,- Ft + belépő

BUSÓJÁRÁS: PAKS - KÖLKED - MOHÁCS
2018. február 13.

PAKS - Szentlélek templom 
SÁTORHELY - Történelmi Emlékpark 

KÖLKED - Fehér Gólya Múzeum
MOHÁCS

Részvételi díj: 6.900,- Ft + belépő

BUSÓJÁRÁS: PAKS - SZEKSZÁRD - MOHÁCS
2018. február 11.

PAKS - Szentlélek templom 
SZEKSZÁRD - belváros

SÁTORHELY - Történelmi Emlékpark 
MOHÁCS

Részvételi díj: 7.500,- Ft + belépő
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2017. december 1.                            advent bécsben     
Utazás BÉCS-be. Autóbuszos városnézés az adventi díszbe 
öltöztetett császári városban, elkerülve a hétvégi zsúfoltsá-
got. 

Szabad program a Schönbrunn-i kastéynál, séta a parkban 
és elvegyülhetünk a világhírű kirakodóvásár forgatagában!

Visszatérünk a belvárosba, szabad program a kihagyhatatlan 
a Városház téri karácsonyi vásárban.   

Hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.  

Részvételi díj: 7.900,- Ft
A részvételi díj tartalmazza az „Átmenő biztosítást”. 

2017. november 25.           advent a melki apátságban   
Utazás MELK-be. Az apátság mai alakját a XVIII. században 
történt barokk újjáépítés után kapta az akkori idők legjelen-
tősebb mestereinek, művészeinek köszönhetően. A látoga-
tás során a Prelátusi udvart, a Díszlépcsőházat, a Császár-fo-
lyosót, a könyvtárat (kb. 90.000 kötettel és 1.500 kézirattal, 
1.000 ősnyomtatvánnyal), valamint a Szent Péter és Pál ne-
vét viselő apátsági templomot keressük fel.  

Rövid szabadidő a városkában, az adventi vásár forgatagá-
ban. 

Hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.   

Részvételi díj: 9.300,- Ft    
Belépőjegyek: kb. 15,- EUR 
A részvételi díj tartalmazza az „Átmenő biztosítást”. 

2017. november 26.           advent a koronázó városban   
Utazás POZSONY-ba. Gyalogos városnézés a belvárosban, 
az óváros műemlékei között (pl. Mihály-kapu, Fő tér, Korzó 
stb.). A klasszicista stílusú Prímás palota volt a „Pozsonyi 
béke” megkötésének helyszíne. Rendezvény függvényében 
látogatás a Szent Márton dómban. 

Irány Ausztria, Savoyai Jenő herceg kastélya, a SCHLOSS-
HOF! Látogatás a kastélyban, majd szabadidő Ausztria leg-
nagyobb barokk parkjában, az adventi vásár forgatagában. 

Hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.  

Részvételi díj: 8.500,- Ft
Belépőjegyek és fülhallgató ára: kb. 25,- EUR 
A részvételi díj tartalmazza az „Átmenő biztosítást”. 

2017. december 2.                            advent az alpokalján      
Utazás a Semmering alatt megbújó búcsújáróhelyre, MARIA 
SCHUTZ-ba, melynek barokk templomát a csodatevő forrás 
fölé építették a XVIII. században. 

Irány az Esterházy család nevével összefonódó Kismarton! 
Útközben rövid pihenő GLOGGNITZ-ban, a Lindt üzletnél. 
Vásárlási lehetőség a világ talán legfinomabb csokoládéiból! 
EISENSTADT / KISMARTON Burgenland székhelye. Belváro-
si séta keretében ismerkedés a városka nevezetességeivel, 
majd szabadidő. 

Hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.  

Részvételi díj: 8.700,- Ft
Templomi adomány és fülhallgató ára: kb. 5,- EUR
A részvételi díj tartalmazza az „Átmenő biztosítást”. 
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2017. december 16.                            advent grazban     
Utazás GRAZ-ba, Ausztria második legnépesebb városá-
ba. 1999-ben az UNESCO GRAZ történelmi központját és a 
Várhegyet, majd 2010-ben az Eggenberg-kastélyt felvette a 
világörökségek listájára. 2003-ban Európa kulturális fővá-
rosa volt, majd 2011-ben elnyerte az UNESCO „Dizájn váro-
sa” címét. Városnéző séta a Mura folyó partján épült Stájer 
tartományi fővárosban: Főtér, Városháza, Tartományi Szék-
ház, Fegyvertár (kívülről), Szent Egyed Dóm, Mauzóleum, 
Schlossberg. A városnézés után szabadidő az adventi for-
gatagban.

Hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 9.800,- Ft
Belépőjegyek és fülhallgató ára: kb. 10,- EUR 
A részvételi díj tartalmazza az „Átmenő biztosítást”. 

2017. december 3.             advent a bécsi-erdőben        
Utazás az Európa legnagyobb tavasbarlangjával büszkélke-
dő HINTERBRÜHL-be. A barlang látogatásának fénypontja a 
„Kék-tavon” tett kb. 10 perces hajókázás. 

A Bécsi-erdő egyik legszebb szakaszán, a HELENENTAL-on 
át, érkezünk BADEN BEI WIEN-be! A biedermier fürdőváros 
I. Ferenc császár, Mozart és Beethoven kedvenc üdülőhelye 
volt. Rövid séta, majd KOTTINGBRUNN! Látogatás a múze-
umnak otthont adó vízivárban. Szabadidő az adventi kirako-
dóvásár forgatagában. 

Hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 8.700,- Ft   
Belépőjegyek és fülhallgató ára: kb. 15,- EUR   
A részvételi díj tartalmazza az „Átmenő biztosítást”. 

2017. december 9.           advent a duna mentén        
Utazás Bécsen keresztül KREMS-be, melynek belvárosában 
szinte minden ház műemlék! Séta a gót, reneszánsz, barokk 
épületek között (Steini kapu, Gögl-ház, Piarista templom, 
Szt. Vitus plébániatemplom stb). Szabadidő az adventi for-
gatagban. 

Továbbutazás a GRAFENEGG-i, Tudor-stílusban felújított 
kastélyhoz, mely a környék egyik kulturális központja. Sza-
badidő a hagyományos adventi kézműves vásárban. 

Hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 8.900,- Ft
Belépőjegyek és fülhallgató ára: kb. 10,- EUR 
A részvételi díj tartalmazza az „Átmenő biztosítást”. 

2017. december 17.                            advent a felvidéken      
Utazás BAJMÓC-ra, a neoromán-neogótikus stílusban át-
épített Pál»y kastélyhoz. A látogatók előtt felelevenedik az 
arisztokrácia ünnepi készülődése. 

Irány RAJECKÁ LESNA (RAJEC-erdő), melynek nevezetes-
sége a faragott „Szlovák Betlehem”! Az alkotás révén az or-
szág jelentős látnivalóit: Dévény – Pozsony – Nagyszombat 
- Bajmóc - Lőcse - Kassa - Bártfa jelképeit láthatjuk. 

Hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Részvételi díj: 7.900,- Ft
Belépőjegyek és fülhallgató ára: kb. 15,- EUR 
A részvételi díj tartalmazza az „Átmenő biztosítást”. 
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1. nap: Budapest – Linz – 
Ebensee 
Utazás rövid pihenővel LINZ-
be, Felső-Ausztria tartomá-
nyi székhelyére. Az V. szá-
zadban alapított település 
a XIX. században vált igazi 
nagyvárossá. 2009-ben el-
nyerte Európa Kulturális Fő-
városa címet. Séta keretében 
ismerkedünk a linzer hazájá-
nak főbb nevezetességeivel. 
Rövid szabadidő. Vacsora, 
szállás Ebensee-ben.   

2. nap: Bad Ischl – Hallstatt 
Délelőtt irány BAD ISCHL, 
ahol a császári pár elősze-
retettel töltötte a nyarakat. 
A monarchia hangulatát 
őrző kisváros Ferenc József 
császár hosszú uralkodása 
során szerzett világhírnevet. 
Rövid séta a híres fürdővá-
rosban, ahol Lehár Ferenc 
életének utolsó éveit töltötte. 
Továbbutazás a festői HALL-
STATT-ba, a Salzkammerguti 
tóvidék gyöngyszeméhez! 
Séta a tóparton, városnézés 
a romantikus településen, 
mely minden túlzás nélkül vi-
seli „az osztrák városok me-
séskönyvének legszínesebb 
lapja” címet. Vacsora, szállás 
Ebensee-ben. 

3. nap: Passau 
Egész napos kirándulás a 
bajor „Velencének” tartott 
PASSAU-ba. A három folyó 
találkozásánál épült várost 
Humboldt a világ hét leg-
szebb városa között említet-
te. A bencés apácák kolosto-
rában nyugszik Szent István 
felesége, első királynénk, 

Gizella (a templom látogatá-
sa szertartás függvénye). Vá-
rosnéző séta. Vacsora, szállás 
Ebensee-ben.

4. nap: St. Wolfgang – 
Salzburg 
Városnézés SALZBURG-ban, 
Mozart szülővárosában, me-
lyet „Észak Rómájának” te-
kintenek, több mint 1000 
évig önálló, független egy-
házi állam volt. Derűs barokk 
pompáját mintha közvetle-
nül Itáliából hozták volna az 
Alpok lábaihoz az egykori 
kiváló ízlésű hercegérsekek. 
ST. GILGEN Mozart szellemét 
idézi, itt született a zene-
szerző édesanyja. ST. WOLF-
GANG népszerű üdülőhely, 
búcsújáró templomában a 
híres Pacher-oltárt tekintjük 
meg. Vacsora, szállás Eben-
see-ben.

5. nap: Melk – St. Pölten – 
Budapest
Irány MELK, az egykori Ba-
benberg uralkodóház köz-
pontja! A világhírű apátság  
barokk arculata a legkiemel-
kedőbb XVIII. századi mes- 
teremberek és művészek 
munkáját dícséri. Továbbuta-
zunk a szintén barokk jegye-
ket őrző SANKT PÖLTEN-be, 
Alsó-Ausztria tartományi 
székhelyére. Belvárosi séta 
a már az  I. század óta fenn-
álló településen, mely a XVII. 
század végén élte virágkorát. 
Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

salzkammerguti karácsony
linz - salzburg - hallstatt

december 23 - 27.

99.400,- FT

Új karácsonyi programunk Salzkammergut elbűvölő tá-
jaira invitál! Ebensee-i szállásunk ideális kiindulópontja a 
kényelmes kirándulásoknak.

SALZBURG
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MELK HALLSTATT

   SALZKAMMERGUTI KARÁCSONY
Dátum:    12.23 - 12.27.
Részvételi díj:   99.400,- Ft
Egyágyas felár:   19.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Belépők és fülhallgató kb.: 25,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; *** szálloda 
az Ebensee partján; félpanzió; idegenvezetés; „Átmenő  
biztosítás”.

UNESCO Világörökségek: 
Salzburg óvárosa;
Hallstatt - Salzkammergut régió
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1. nap: Budapest – Maribor –  
Lenti 
Utazás rövid pihenőkkel MA-
RIBOR-ba, a második leg-
népesebb szlovén városba. 
Séta keretében ismerkedés 
a 2012-ben Európa Kulturális 
Fővárosáva választott, Drá-
va-parti település belvárosá-
val. Vacsora, szállás magyar 
területen, Lentiben.

2. nap: Dobornak 
A határ közelében fekvő,  
többnyire magyarok lakta 
DOBORNAK-ba látogatunk, 
melynek nevezetessége  Kö-
zép-Európa egyetlen orchi-
deatermesztő vállalkozása. 
A 14.000 m2 alapterületű 
üvegház-rendszerben 160 
féle orchideát termesztenek. 
A növekvő turisztikai érdek-
lődés miatt, kialakítottak egy 
látványos, 500 m2-es trópusi 
kertet is. Délután visszaté-
rünk Lentibe. Szabadidő, va-
csora és szállás.   

3. nap: Graz 
Egész napos kirándulás 
2003. Kulturális Fővárosá-
ba, GRAZ-ba. Belvárosi séta 
a Mura folyó partján épült, 
stájer tartományi főváros-
ban: Főtér, városháza, Tarto-
mányi Székház, Fegyvertár 
(kívülről), Szent Egyed Dóm, 
Schlossberg. Vacsora, szállás 
Lentiben.

4. nap: Keszthely – 
Budapest
Délelőtt irány a gyönyörű 
fekvésű KESZTHELY! Nép-
szerűsége nemcsak a Bala-
tonnak szól, a műemlékekben 
bővelkedő város híressége a 
Helikon Kastélymúzeum, az 
egykori Festetics-kastély! Az 
állandó kiállítás megtekinté-
se után hazautazás. Érkezés 
Budapestre a kora esti órák-
ban.  
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

DECEMBER 23 - 26.

87.600,- FT
HATÁRTALAN BARANGOLÁS

MARIBOR - GRAZ 

KESZTHELY

Ízelítő Szlovénia és Ausztria karácsonyi hangulatából. 
Szállás kényelmesen és otthonosan, magyar wellness ho-
telben.
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                                      KARÁCSONYI HATÁRTALAN 
   BARANGOLÁS
Dátum:    12.23 - 12.26.
Részvételi díj:   87.600,- Ft
Egyágyas felár:   29.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Idegenforgalmi adó, 18 éves kortól:  1.050,- Ft
Belépők és fülhallgató kb.: 15,- EUR és kb. 2.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás busszal; **** wellness hotel-
ben 2 ágyas superior szoba, a wellness-részleg meghatá-
rozott (pl. élménymedence, finn-, infra- és aroma-szauna,  
gőzkabin) szolgáltatásai, valamint (nyitva tartás függvé-
nyében) belépő a Lenti Termálfürdőbe; félpanzió büfé-
rendszerben; idegenvezetés; „Átmenő biztosítás”.

UNESCO Világörökségek: 
Graz óvárosa

v

GRAZ

MARIBOR

GRAZ
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1. nap: Budapest – Bled – 
Portorož 
Utazás a szlovén tenger-
partra. Megállunk Szlovénia 
gyöngyszeménél, a festői 
szépségű BLED-ben. Időjá-
rás és jégviszonyok függvé-
nyében átkelés a szigeten 
álló búcsújáró templomhoz. 
Szabadidő. Vacsora, szállás 
Portorož-ban.

2. nap: Trieszt  
Pihenés vagy fakultatív ki-
rándulás. A szlovén-olasz 
határ túloldára, TRIESZT-be 
látogatunk, melynek város-
magja a Monarchia korát 
idézi. Trieszt a Semmerin-
gi-vasútvonal elkészültével 
vált stratégiai fontosságú 
kikötővárossá. Látogatás a 
Miramare kastélyban és séta 
a belvárosban. Vacsora, szál-
lás Portorož-ban.

3. nap: Koper – Piran 
Városnéző séta a szlovén ten-
gerpart legnagyobb városá-

ban KOPER-ben. Majd irány 
a festői PIRAN! (A program 
árát a részvételi díj tartal-
mazza!) Délután szabadidő, 
pihenés. Vacsora, szállás Por-
torož-ban. 

4. nap: Rijeka – Opatija 
Pihenés vagy fakultatív kirán-
dulás. Ismerkedés az Oszt-
rák-Magyar Monarchia két je-
les településével. Városnéző 
séta RIJEKA-ban (Fiume) és 
OPATIJA-ban (Abbázia). Va-
csora, szállás Portoroz-ban. 

5. nap: Ljubljana – Budapest
Irány LJUBLJANA, a szlovén 
főváros! A település több 
ezer éves történelme, fekvé-
se és egyedi hangulata sok 
turistát csalogat. A főbb ne-
vezetességek egy szűk terü-
leten, a Ljubljanica folyó által 
határolt kanyarulatban talál-
hatóak (Szt. Miklós székes-
egyház, városháza, Ference-
sek temploma, „Hármas híd” 
stb.). A séta után hazautazás 
rövid pihenőkkel. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

karácsony A MONARCHIA TÁJAIN
PORTOROž - TRIESZT - RIJEKA - OPATIJA

december 22 - 26.

93.800,- FT

A Monarchia déli régiójának legfontosabb településeivel 
ismerkedünk. Kényelmes kirándulások, két nap pihenés-
sel vagy választás szerint fakultatív programokkal. 
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RIJEKA BLED

                       KARÁCSONY A MONARCHIA TÁJAIN
Dátum:    12.22 - 12.26.
Részvételi díj:   93.800,- Ft
Egyágyas felár:   25.000,- Ft 
Kedvezményes egyágyas felár*: 21.000,- Ft 
*= az első 5 jelentkező számára

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Idegenforgalmi adó:  5,- EUR 
Belépők az első napon:  kb. 20,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal;  **** szállodá-
ban standard szoba, a hotel fedett medencéjének haszná-
lata; félpanzió büférendszerben; BBP utasbiztosítás; ide-
genvezetés;.

Fakultatív kirándulások (min. 20 fő részvétele esetén):
Trieszt:   3.500,- Ft + kb. 6,- EUR
Rijeka - Opatija:  7.500,- Ft

TRIESZT

OPATIJA LJUBLJANA

Új
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1. nap: Budapest – Kassa – 
Sárospatak
Utazás KASSÁ-ra. Városné-
zés: Fő utca, Fő tér és a gó-
tikus építészet egyik remeke, 
a Szent Erzsébet püspöki 
székesegyház. Az altemplom 
őrzi II. Rákóczi Ferenc sír-
boltját. Sétánk során ismer-
kedés a város további neve-
zetességeivel: Orbán torony, 
Megyeháza, Miklós-börtön, 
Rodostó-ház stb. Rövid sza-
badidő. Vacsora, szállás Sá-
rospatakon. 

2. nap: Nyíregyháza 
Kirándulás a Benczúr Gyula, 
Váci Mihály és Krúdy Gyula 
nevéhez fűződő NYÍREGY-
HÁZÁ-ra. Városnézés: város-
háza, megyeháza, görög- és 
római katolikus templom,  
valamint a Móricz Zsigmond 
Színház. Vacsora, szállás Sá-
rospatakon. 

3. nap: Sárospatak 
Délelőtt gyalogos városnézés 
SÁROSPATAK-on, „a Bodrog 
menti Athénban”. Sétánk 
során felkeressük a Rákóczi 
Vármúzeumot, a Református 
Kollégiumot és Könyvtárat, 
valamint a gótikus Vártemp-

lomot. Délután rövid pihenő, 
készülődés a szilveszteri mu-
latságra.  

4. nap: Eger – Budapest 
Kései reggeli után, irány 
EGER, „a barokk és borok vá-
rosa”! Séta az óvárosban:  ba-
zilika, Líceum, megyeháza, és 
a híres Dobó tér. (A bazilika 
látogatása szertartás függvé-
nye). Majd a kihagyhatatlan 
SZÉPASSZONYVÖLGY pin-
cesorán sétálgatunk. A pin-
cék ünnepi nyitva tartásának 
függvényében, egyéni bor-
kóstolási, és vásárlási lehető-
ség.  Hazautazás Budapestre, 
érkezés az esti órákban. 

DECEMBER 29 - JANUÁR 1.

98.300,- FT
ZEMPLÉNI SZILVESZTER

SÁROSPATAK - KASSA - NYÍREGYHÁZA - EGER

EGER
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                      ZEMPLÉNI SZILVESZTER
Dátum:    12.29 - 01.01.
Részvételi díj:   98.300,- Ft
Egyágyas felár:   39.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Idegenforgalmi adó, 18 éves kortól: 750,- Ft
Belépők kb.:  15,- EUR és 3.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; 
**** wellness hotel 2 ágyas erkélyes szoba és a well-
ness-részleg meghatározott (pl. úszómedence,  
pezsgőfürdő, finn szauna, fitness-terem) szolgáltatásai; fél-
panzió; Átmenő biztosítás; idegenvezetés. 

v

SÁROSPATAK

1. nap: Budapest – 
Szatmárnémeti – Nagybánya 
Indulás Budapestről rövid 
pihenővel. Csengersimai ha- 
tárátkelés után, belváro-
si séta SZATMÁRNÉME-
TI-ben: Református „láncos” 
Templom, Római-katolikus 
Székesegyház. Majd irány 
ARANYOSMEGGYES, ahol 
megtekintjük a Lónyay Vár-
kastélyt és a híres ZETEA pá-
linkafőző üzemet, természe-
tesen kóstolóval és hozzáillő 
harapnivalóval. Vacsora, szál-
lás Nagybányán. 

2. nap: Koltó – Nagybánya 
Kirándulás KOLTÓ-ra, mely-
nek híressége a Teleki-kas-
tély, ahol Petőfi Sándorék 
a mézesheteiket töltötték.  
Ismerkedés NAGYBÁNYA 
nevezetességeivel: Képtár a 
nagybányai festőművészek 
alkotásaival, Ásványtani Mú-
zeum. Visszatérünk a szállo-
dába. Ebéd, majd készülődés 
a reggelig tartó szilveszteri 
mulatságra. 

3. nap: Nagybánya
Késői reggeli után szabad-
program, igénybe vehetjük 
a hotel wellness-részlegét, 

melynek díja 20 RON/fő/nap. 
Dél körül buszos kirándulás 
a hagyományos újévi forralt 
boros „meglepetés” prog-
ramra. Visszatérünk a szállo-
dába. Szabad program. Újévi 
vacsora zenés mulatsággal. 

4. nap: Misztótfalu - Erdőd - 
Budapest
Késői reggeli után hazauta-
zás rövid pihenőkkel. Misz-
tótfaluban Misztótfalusi Kis 
Miklós szülőházát, Erdődön 
Petőfi emlékeket láthatunk. 
Csengersimai határátkeléssel 
érkezés Budapestre késő dél-
utáni órákban. 

l

NAGYBÁNYA

               SZILVESZTER NAGYBÁNYÁN
Dátum:    12.30 - 01.02.
Részvételi díj:   94.800,- Ft
Egyágyas felár:   15.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Belépők kb.:  50,- RON
Hotel Mara wellness-részleg használata: 20,- RON / nap
Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; 
***+ wellness-szálloda, 2 ágyas szoba; félpanzió, benne két 
ünnepi vacsora; BBP biztosítás.

SZATMÁRNÉMETI

DECEMBER 30 - JANUÁR 2.

94.800,- FT
SZILVESZTER nagybányán

SZATMÁRNÉMETI - KOLTÓ - ARANYOSMEGGYES

Új
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1. nap: Budapest – Pozsony 
– Sopron 
Utazás POZSONY-ba rövid 
pihenővel. Városnéző séta 
helyi idegenvezetővel. Szer-
tartás függvényében, lá- 
togatás a Szt. Márton Szé- 
kesegyházban, ahol egykor 
a koronázási ceremóniákat 
is tartották. Ismerkedés az 
óváros műemléképületeivel: 
Mihály-kapu, Fő tér, Korzó, 
a híres reformkori ország- 
gyűlések helyszíne stb.). Sza-
badidő. Vacsora, szállás Sop-
ronban.   

2. nap: Maria Schutz – 
Bécsi-erdő 
Utazás a Semmering alatt 
megbújó, impozáns panorá-
májú búcsújáróhelyre, MA-
RIA SCHUTZ-ba. A barokk 
templomot a XVIII. század-
ban egy csodatevő, gyógyító 
forrás fölé építették. BADEN 
BEI WIEN a biedermier für-
dőváros, I. Ferenc császár 
kedvenc üdülőhelye volt. 
Gyógyhatású vizét már a 
rómaiak felfedezték. Rövid 
séta a Mozart és Beethoven 
által is kedvelt településen. 
A Bécsi-erdő egyik legszebb 
szakaszán, a HELENENTAL- 
on keresztül érkezük a Bé-
csi-erdő egyházi központ-
jába, HEILIGENKREUZ-ba. 
Látogatás Ausztria legrégibb 
ciszter apátságában. Vacso-
ra, szállás Sopronban.

3. nap: Sopron 
A műemlékekben kiemel-
kedően gazdag SOPRON, a 
„hűség városa”-ként írta be 
magát a történelembe. Gya-

logos városnézés keretében 
felkeressük pl. az egységes 
arculatú Főteret (Stornó-ház, 
Fabricius-ház, Kecske temp-
lom), a Széchenyi teret, a 
hangulatos utcácskákat és 
tereket. Délután szabadidő.  
Szilveszteri gálavacsora, ze-
nés műsor tombolával.

4. nap: Győr – Budapest
Késői reggeli után, pihenés-
képpen még igénybe ve-
hetjük a szálloda wellness- 
részlegének szolgáltatásait, 
majd irány Győr! Gyalogos 
városnézés nyugati megye-
székhelyünkön: Széchenyi tér 
(a középkorban a város főte-
re, piaca és központja volt), 
Káptalan-domb (ide jelölte 
ki I. István király a várispáni 
székhelyet és püspökséget), 
XI. századi székesegyház és a 
Karmelita templom. (Az épü-
letekbe belépés az ünnepi 
nyitva tartás függvényében). 
A kiadós séta után hazauta-
zás. Érkezés Budapestre az 
esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

SZILVESZTER HATÁRON INNEN ÉS TÚL
POZSONY - BÉCSI-ERDŐ - SOPRON

december 29 - JANUÁR 1.

79.700,- FT

Ízelítő Szlovákia és Ausztria szilveszteri hangulatából. 
Szállás kényelmesen és otthonosan, magyar wellness ho-
telben.
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MARIA SCHUTZ SOPRON

        SZILVESZTER HATÁRON INNEN ÉS TÚL
Dátum:    12.29 - 01.01.
Részvételi díj:   79.700,- Ft
Egyágyas felár:   18.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Idegenforgalmi adó, 18 éves kortól: 1.350,- Ft 
Belépők, fülhallgatók és tárlatvezetés kb.: 25,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; középkate-
góriájú szálloda, a wellness-részleg (beltéri medence, 
pezsgőfürdő, kondícionálóterem) használatával; félpanzió 
büférendszerben és szilveszterkor gálavacsora; idegenve-
zetés; „Átmenő biztosítás”.

GYŐR

SOPRON
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1. nap: Budapest – Dubaj
Délután repülés Dubajba. Ér-
kezés késő este. Szállás. 

2. nap: Dubaj
Autóbuszos városnézés az 
Arab-öböl partján kb. 72 km 
hosszan elnyúló Dubajban. 
Burj El Arab Hotel (Dubaj 
egyik szimbóluma), Jumeriah 
mecset, Nemzeti Múzeum, 
Pálma-sziget, Creek-öböl. 
Deira városrészben felkeres-
sük a fűszer-, majd az arany 
piacot is. Este fakultatív 
dhow (tradicionális arab vi-
torlás hajó) túra, ínycsiklandó 
arab specialitásokkal, a város 
éjszakai fényeiben. Szállás 
Dubajban. 

3. nap: Sharjah
Irány SHARJAH, mely terüle-
tét tekintve a harmadik leg-
nagyobb emírség. Elsősor-
ban kulturális központként 
ismert, de híres az iszlám 
törvények és hagyományok 
szigorú betartásáról is. Visz-
szatérünk dubaji szállodánk-
ba. Szilveszteri gálavacsora. 
Szállás.

4. nap: Dubaj
Pihenés vagy fakultatív si-
vatagi szafari. Utazás terep-
járókkal a homokdűnéken, 
Tanura show, hennafestés, 
tevegelés, végül BBQ vacso-
ra zárja a programot. Szállás 
Dubajban.

5. nap: Abu Dhabi 
Kirándulás az egykori kis 
halászfaluból tündöklő vi-
lágvárossá fejlődött ABU 
DHABI-ba. A városnézés 
során „legeket” is felkere-
sünk: az Emirátusi Palota a 
második legdrágább hotel 
a világon, a Zayed sejk me-
cset a világ nyolcadik leg-
nagyobb mecsete. A Herita-
ge Village-ben (szabadtéri 
múzeum) megismerhetjük a 
sivatagi életet, a kézműve-
sek, takácsok és szakácsok 
mesterségeit. Vacsora, majd 
fakultatív programként lá-
togatás a Burj Kalifa-ban, a 
világ legmagasabb épüle-
tének 124. emeletén. Szállás 
Dubajban.

6. nap: Dubaj – Budapest
Kora reggel hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

DECEMBER 29 - JANUÁR 3.

399.500,- FT
SZILVESZTER DUBAJBAN & AZ EMÍRSÉGEKBEN

KÜLÖNÖS ÉJSZAKA AZ „1001” ÉJSZAKA HAZÁJÁBAN

DUBAJ

Az Egyesült Arab Emírségek területét hét emírség al-
kotja, amelyből programunk során hármat fedezünk fel. 
Egyedülálló szilveszteri pompába öltözve gyönyörködhe-
tünk a már-már fokozhatatlanul extravagáns Dubajban. 
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             SZILVESZTER DUBAJBAN 
Dátum:    12.29 - 01.03.
Részvételi díj:   399.500,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  116.000,- Ft  
Egyágyas felár:   149.100,- Ft 
3. fő kedvezménye 3 ágyas elhelyezés esetén: 33.900,- Ft 

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

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
Grand Excelsior Hotel Bur Dubaj standard szoba;  
büféreggeli, szilveszteri gálavacsora és az 5. napon  
vacsora; idegenvezetés; BBP biztosítás.

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

További időpontjaink
DUBAJBA:

a katalógus 54. oldalán

DUBAJ
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1. nap: Budapest – Eszék – 
Szarajevó
Utazás a hegyek és minare-
tek országába, Bosznia–Her-
cegovinába. Késő délután vá-
rosnézés SZARAJEVÓ-ban: a 
90-es évek délszláv háborúja 
után újjászületett könyv-
tár (kívülről), Gazi Huszref 
bég-dzsámi (kívülről), Bas-
csarsija, a nyüzsgő, keleties 
bazár, szerb templom, zsidó 
negyed stb. Ellátogatunk 
a Ferenc Ferdinánd oszt-
rák-magyar trónörökös elleni 
merénylet helyszínére is. Va-
csora, szállás Szarajevó kül-
városában.

2. nap: Mostar – Medjugorje 
– Baška Voda 
Utazás a festői MOSTAR-ba. 
Séta az óvárosban, meg-
tekintjük a Karadzsoz bég 
dzsámit, majd a Neretván 
átívelő Régi hídon megyünk 
át. Mostar jelképe 1575 óta,  
több mint 400 éven keresz-
tül kötötte össze a város két 
partját, míg áldozatául nem 
esett a háborúnak. Ma, újjá-
építve mementóként ível át 
a folyón. Irány MEDJUGORJE, 
az egykori Mária jelenések 
helye, mely 1981. óta a legis-
mertebb és leglátogatottabb 
zarándokhely Európa balkáni 
területén. Vacsora, szállás 
Baška Vodában.

3. nap: Trogir – Split 
Pihenés vagy fakultatív ki-
rándulás. TROGIR egykor az 
Adria legjelentősebb városai 
közé tartozott, Raguzával 
és Velencével vetélkedett. 
SPLIT-et a görögök alapítot-

ták, híressé szülötte, Diocle-
tianus császár tette. Városi 
rangját magyar királyoktól 
kapta, majd mintegy 400 
évig Velence uralta. Vacsora, 
szállás Baška Vodában.

4. nap: Šibenik – 
Krka Nemzeti Park 
Pihenés vagy fakultatív ki-
rándulás. ŠIBENIK horvát ala-
pítású város, impozáns szé-
kesegyháza 2000-ben került 
fel az UNESCO világörökségi 
listájára. Séta az óvárosban, 
rövid pihenő. Következő ál-
lomásunk Horvátország leg-
fiatalabb nemzeti parkja, a 
KRKA Nemzeti Park, a Dinara 
hegység „aranyhajának” is 
nevezett Krka-folyó vízesé-
seinek és zuhatagainak biro-
dalma. Vacsora, szállás Baška 
Vodában.

5. nap: Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel 
és egy meglepetés program-
mal. Érkezés Budapestre az 
esti órákban. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

HÚSVÉT DALMÁCIÁBAN
SZARAJEVÓ - MOSTAR - ŠIBENIK - KRKA NEMZETI PARK

MÁRCIUS 29 - ÁPRILIS 2.

89.900,- FT

Húsvéti klasszikusunk! Kényelmes csillagtúrák és fakul-
tatív kirándulások során ismerkedünk a régió történelmi, 
vallási és természeti kincseivel.  
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ŠIBENIK

                                    HÚSVÉT DALMÁCIÁBAN
Dátum:              03.29 - 04.02.
Részvételi díj:             89.900,- Ft
Egyágyas felár:              21.600,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Belépők és fülhallgató az 1., 2. és 5. napon:  kb. 130,- HRK
Idegenforgalmi adó:    5,50 EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; 1 éjszaka Szarajevóban, 3 éjszaka Baška Voda 
**** Horizont SPA & Wellness Hotel standard szoba, a wellness-részleg meghatározott 
(pl. belső medence, fitness-terem, 1x3 órás szauna-világ belépő) szolgáltatásai; félpanzió 
büférendszerben; idegenvezetés, BBP biztosítás. 

Fakultatív kirándulások (min. 20 fő esetén):
Split – Trogir:     5.000,- Ft + kb. 130,- HRK belépők
Šibenik – Krka Nemzeti Park:    5.500,- Ft + kb. 170,- HRK belépők

UNESCO Világörökségek: 
Mostar: a Régi híd és környéke; Trogir óvárosa; Split óvárosa a Diocletianus palotával;
Šibenik: Szt. Jakab-katedrális.  

KRKA NEMZETI  PARK

BASKA VODA

MOSTAR
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1. nap: Budapest –  
Klagenfurt – Oberdrauburg
Utazás Szlovénián keresz-
tül, rövid pihenőkkel Karin-
tiába. Gyalogos ismerkedés 
KLAGENFURT nevezetessé-
geivel: Tartományi Székház, 
Sárkányos kút, óváros palotái 
stb. Rövid szabadidő. Vacso-
ra, szállás Oberdrauburgban.

2. nap: Millstatt – Ossiach – 
Villach 
Irány a Karintiai-tóvidék! A 
Millstätter-See partján fek-
szik MILLSTATT, a klimatikus 
gyógyhely, kulturális centrum 
és síközpont. Híressége a XI. 
században alapított kolostor, 
ahol a XVI. századi „Utolsó 
ítélet” freskót őrzik. Megke-
rülve az Ossiacher See-t, rö-
vid pihenő OSSIACH egykori 
apátsági templománál. A te-
lepülés napjainkban elsősor-
ban fürdőhelyként ismert a 
turisták körében. Séta és rö-
vid szabadidő VILLACH bel-
városában. Vacsora, szállás 
Oberdrauburgban.

3. nap: Bressanone – 
Cortina D’Ampezzo 
Egész napos kirándulás Dél- 
Tirolba. Ismerkedés a híres 

püspöki központtal, a vidék 
történelmi székvárosával. 
BRESSANONE / BRIXEN 
óvárosa jellegzetes közép-
kori hangulatot áraszt: fes-
tői utcák falfreskókkal, 
erkélyekkel, a püspöki szé-
kesegyház és az érseki pa-
lota. Rövid pihenő (időjárás 
és útviszonyok függvényé-
ben) az 1496 m tengerszint 
feletti magasában található 
festői PRAGSER WILDSEE 
partján. Rövid szabadidő 
CORTINA D’AMPEZZO-ban, 
Olaszország legfelkapottabb 
síparadicsomában, melyet 
az 1956-os téli olimpia tett 
világhírűvé és az outdoor- 
sportok – síelés, hegymászás, 
kirándulás - szerelmesei tesz-
nek egész évben nyüzsgővé. 
Vacsora, szállás Oberdrau-
burgban.

4. nap: Minimundus –  
Maria Wörth – Budapest 
Délelőtt a MINIMUNDUS-ba 
látogatunk, ahol a világ leg-
híresebb épületeinek makett-
jeit láthatjuk. Majd tovább- 
utazunk MARIA WÖRTH-be, 
mely a IX. század óta a tér-
ség egyházi központja. Ha-
zautazás rövid pihenőkkel, 
Szlovénián keresztül. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.  
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

március 30 - április 2.

87.900,- FT
HÚSVÉT A festői karintiában

KIRÁNDULÁS DÉL-TIROLBA

MILLSTATT

Karintia Ausztria legdélibb tartománya, nyáron a legme-
legebb alpesi tavak, míg az év minden szakában a leg-
szebb alpesi hegycsúcsok várják itt a látogatókat. 
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BRESSANONE

HÚSVÉT A FESTŐI KARINTIÁBAN
Dátum:   03.30 - 04.02.
Részvételi díj:   87.900,- Ft 
Egyágyas felár:   15.000,- Ft  

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Belépők és fülhallgatók díja:  kb. 30,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás busszal; Oberdrauburgban 
középkategóriájú panzió; félpanzió; idegenvezetés; BBP 
biztosítás.

VILLACH

v

CORTINA D’AMPEZZO

MINIMUNDUS MARIA WÖRTH

Új
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1. nap: Budapest – Isztambul
Repülés a Boszporusz partján 
épült megapoliszba, amely 
hasonlóan Rómához az ősi 
időkben hét dombon terült 
el. ISZTAMBUL több mint 18 
millió lakosával Törökország 
legnagyobb városa, kulturá-
lis, művészeti és gazdasági 
központja. Városnézés az ősi 
Konstantinápolyban: a stadi-
on és a Hippodrom maradvá-
nyai; a XVII. századi Kék-me-
cset; az Aya Sophia a világ 
egyik legszebb építészeti, 
kultúrtörténeti emléke. Va-
csora, szállás Isztambulban. 

2. nap: Isztambul
Folytatjuk városnézésünket:  
a felbecsülhetetlen értékű 
kincstárat és könyvtárakat 
őrző, XV. századi Topkapi 
Palota és környéke közel 
négy évszázadig volt a szul-
tánok otthona. A hatalmas 
területű komplexumot ma is 
fal választja el a város többi 
részétől. A Yerebatan-sarayi 
az ókortól kezdve a város 
vízellátásának építménye. A 
délutáni szabadidő során ér-
demes felkeresni a híres, gaz-
dagon dekorált utcák labirin-
tusából álló bazárt. Vacsora, 
szállás. Fakultatív török ze-
nés, táncos est.

3. nap: Isztambul
Szabad program vagy Isz-
tambul harmadszor! Fakul-
tatív program keretében 
folytatjuk az ismerkedést a 
várossal. A Chora-monostor 
(Karye Dzsámi) napjainkban 
már múzeum. Fennállásának 
több mint másfél évezrede 

során különböző vallások 
imahelyeként funkcionált. 
A legrégibb templom az V. 
századi kis kápolna lehetett, 
amely kívül esett Nagy Kont-
stantinus városfalán. A jelen-
legi templom a XI. századból 
maradt fenn, gyönyörú bizán-
ci mozaikokkal. A Török Biro-
dalom egykori fővárosának 
emléke, a Szulejmán dzsámi. 
A hatalmas épületegyüttes 
egykor a város közepe volt. A 
bizánci és oszmán építészet 
jegyeit őrző Yedikule erőd,  
kincstár, majd börtön volt. 
Ez utóbbi korszaknak komor 
magyar vonatkozása is van, 
kivégzésre váró magyar po-
litikai foglyok raboskodtak 
celláiban.  Programunkból 
nem maradhat ki az átkelés 
a Boszporuszon. Évszázado-
kon keresztül csak hajóval 
lehetett átjutni a város ázsi-
ai területére, ahova ma már 
hidakon vagy alagúton is 
átkelhetünk. Vacsora, szállás 
Isztambulban.

4. nap: Isztambul – 
Budapest
Délelőtt szabadidő vagy fél-
napos fakultatív városnézés 
Isztambulban. Felkeressük 
a pompázatos, az oszmán 
birodalom hanyatlásának 
idején épült Dolmabahce pa-
lotát. Az 1855-től az oszmán 
uralkodók lakhelyéül szolgáló 
épületegyüttesen az ún. „tö-
rök rokokó” stílusjegyeit fe-
dezhetjük fel. Amíg a Topka-
pi Palota a középkor korlátlan 
szultáni egyeduralmát jelen-
tette, addig itt már a török 
parlament politikai szerepét 
is figyelembe kellett venni. 
Hajókirándulás impozáns pa-
norámával, a két kontintenst 
elválasztó Boszporuszon, 

mely sokak szerint az isztam-
buli programok legszebbike. 
A Fűszerbazár a XVII. század 
elején épült a szomszédos Új 
dzsámi (Yeni Dzsámi) épüle-
tének bővítéseként, melynek 
bevételéből tartották fenn a 
dzsámi jóléti intézményeit. A 
középkor óta a fűszerek lét-
fontosságú és drága konyhai 
hozzávalóknak számítanak, 
és ez lett a piac fő árucikke. 
Az Új dzsámi a Galata-híd lá-
bánál áll. Késő délután haza-
utazás. Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

isztambul 
3 város - 2 kontinens. nemcsak húsvétkor!

MÁRCIUS 30 - ÁPRILIS 2.; április 28 - május 1.

99.900,- FT

Ünnepi hétvégékre időzített isztambuli városnéző prog-
ramunk megújulva és bevezető áron került vissza kíná-
latunkba! 
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   ISZTAMBUL
Dátum:    03.30 - 04.02. (Húsvét)
   04.28 - 05.01.
Részvételi díj:  99.900,- Ft
Repülőtéri illeték:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:  38.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Belépők az 1. és 2. napon:  kb. 35,- EUR
Szervizdíj / borravaló:  12,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal;  
**** szállodában standard szoba; félpanzió; idegenvezetés; 
BBP biztosítás. 

Fakultatív kirándulások (min. 20 fő jelentkezése esetén):
- Török zenés, táncos est:          kb. 35,- EUR  
- Városnézés a 3. napon:      kb. 50,- EUR
- Városnézés a 4. napon:      kb. 65,- EUR 

UNESCO Világörökségek: 
Isztambul történelmi negyedei 

ñ
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1. nap: Budapest – Varasd – 
Crikvenica
Utazás rövid pihenőkkel. Is-
merkedés VARASD-dal, a tö-
rök idők horvát fővárosával. 
A gót-reneszánsz vár és a 
barokk jegyeket őrző belvá-
ros együttese méltán pályá-
zik a világörökség címre. Lá-
togatás a Czilleiek, Erdődyek 
várában kialakított múzeum-
ban. Vacsora és 3 éj szállás a 
népszerű üdülőhelyen - Sel-
cén, a Crikvenicával egybe-
épült egykori halászfaluban.

2. nap: Krk – Košljun – Vrbnik
Egész napos kirándulás KRK- 
szigetre. Séta a hangulatos 

KRK városban, melynek pa-
rányi óvárosát tömör falak 
övezik. Továbbutazás busszal 
Punatba, onnan hajóval a dús 
növényzetű, idilli hangulatú 
KOŠLJUN-szigetre, melynek 
XII–XIII. századi ferences ko-
lostora szakrális tárgyakat, 
régi kéziratokat, festménye-
ket őriz. Visszatérve Krk szi-
getre, a bortermeléséről híres 
VRBNIK-et keressük fel! Séta 
a meredek sziklafal tetején 
kiépült zegzugos utcákon. A 
rövid szabadidő alatt érde-
mes kóstolni, vásárolni a za-
matos borokból.  

 

3. nap: Plitvicei-tavak
Egész napos kirándulás a 
PLITVICEI-tavakhoz. A Ve-
lebit hegység zord sziklái 
között érkezünk a festői 
szépségű tórendszerhez. A 
nemzeti park területén 16 tó, 
92 vízesés, zuhatag található. 
A sétát a parkban közlekedő 
hajó és az utolsó szakaszban 
busz egészíti ki. Majd irány 
SENJ, az uszkok egykori ka-
lózfészke! Visszatérünk Sel-
cére, ahol vacsora után fakul-
tatív hajókázási lehetőség.

4. nap: Rijeka – Budapest
Irány RIJEKA (Fiume)! Bel-
városi séta, majd látogatás a 

város felett emelkedő Trsat 
várában, valamint a Csoda-
tévő Szűzanya tiszteletére 
felszentelt templomban. Ha-

zautazás autópályán rövid 
pihenőkkel. Érkezés Buda-
pestre a későesti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

május 18 - 21.

59.800,- FT
pünkösd az adria partján

KVARNER-ÖBÖL - KRK-SZIGET - PLITVICEI-TAVAK

RIJEKA

                 PÜNKÖSD AZ ADRIÁN
Dátum:    05.18 - 05.21.
Részvételi díj:   59.800,- Ft
3. fő kétágyas szobában, pótágyon: 54.500,- Ft
Egyágyas felár:   19.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Idegenforgalmi adó:  4,- EUR
Belépők és fülhallgató kb.: 350,- HRK

Részvételi díj tartalma: utazás busszal; középkategóriájú 
szálloda; félpanzió; BBP biztosítás; idegenvezetés. 

UNESCO Világörökségek: 
Plitvicei Tavak Nemzeti Park

PLITVICEI TAVAK

1. nap: Budapest – Schärding 
– Wernstein – Deggendorf 
Utazás rövid pihenőkkel 
SCHÄRDING-be, az Inn fo-
lyó partján fekvő, bájos fel-
ső-ausztriai városba. Vízre 
szállunk és a közeli WERNS-
TEIN-be hajózunk. Vacsora 
és 3 éj szállás Deggendorf 
környékén.

2. nap: Weltenburg – Kelheim 
– Regensburg – Walhalla 
Délelőtt irány WALHALLA 
(a germán istenek és hősök 
lakóhelye)! REGENSBURG 
óvárosában kb. 1400 mű-
emlék épület található, pl.: 
Római torony, Hercegi udvar, 

Híd-torony, Szent Péter Dóm, 
Püspöki palota, régi város-
háza stb. Délután hajózás 
a Duna sziklás áttörésénél, 
KELHEIM és WELTENBURG 
között, amely egyike a folyó 
legszebb szakaszainak. Láto-
gatás a WELTENBURG-i ben-
cés kolostor templomában, 
ahol egyénileg a több mint 
900 éves recept szerint fő-
zött barna sört is megkóstol-
hatjuk. Hajóval térünk vissza 
Kelheimbe. 

3. nap: Passau – Kasten 
Irány a bajor „Velence”, PAS-
SAU! A három folyó találko-
zásánál épült várost Hum-

boldt a világ hét legszebb 
városa között említette. A 
bencés apácák kolostorában 
nyugszik Szent István király 
felesége, első királynénk, Gi-
zella. Az óvárosban sétálva,  
láthatjuk a díszes kutakat, a 
régi városházát, valamint a 
dómot. Utazás a SWAROV-
SKI kristályhajón, várak és 
várromok között KASTEN-ig, 
ahol a legenda szerint, Isa, a 
dunai sellő élt egykor. Visz-
szatérve Passauba, a várból 
is megcsodálhatjuk a három 
folyó torkolatát. 

4. nap: Engelhartszell – Bp.
Ausztria egyetlen trappista

kolostorát keressük fel EN-
GELHARTSZELL-ben. Nem-
csak a díszes, barokk temp-
lommal, hanem az igazi 
„trappista sajttal” és külön-
féle likőrökkel is megismer-
kedhetünk. Hajóval bejárjuk 

a Duna szabályos „S” alakot 
formáló, hurokszerű hajlatát, 
Engelhartszell és Aschach 
között. Hazautazás autó-
busszal, rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban.

REGENSBURG

        HAJÓKIRÁNDULÁSOK A DUNÁN
Dátum:    05.24 - 05.27.
Részvételi díj:   76.500,- Ft
Egyágyas felár:   12.000,- Ft

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

Részvételi díj tartalma: utazás busszal; középkategóriájú 
szálloda / panzió; félpanzió; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Regensburg óvárosa

PASSAU

május 24 - 27.

76.500,- FT
HAJÓKIRÁNDULÁSOK A DUNÁN

KALANDOZÁS SZÁRAZON ÉS VÍZEN...
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1. nap: Budapest – Vicenza – 
Garda-tó környéke 
Utazás Szlovénián keresztül. 
Rövid belvárosi séta Palladio 
városában, VICENZA-ban. A 
kőfaragóból lett építőművész 
egyéni stílusának fejlődését 
alkotásain keresztül tapasz-
talhatjuk. Szállás a Garda-tó 
környékén.

2. nap: Sirmione – Verona
Utazás a Garda-tóhoz. Hajó-
kázás SIRMIONE körül. Vá-
rosnézés Észak-Olaszország 
egyik legvirágzóbb települé-
sén, a „szerelmesek” városá-
ban, a mindig lüktető VERO-
NA-ban: Aréna, Romeo háza, 
Júlia erkélye stb. Szállás a 
Garda-tó környékén.

3. nap: Bergamo – 
Certosa di Pavia 
Utazás BERGAMO-ba, mely 
csaknem érintetlenül meg-
őrizte középkori jellegét. 
CERTOSA DI PAVIA-ban  
Lombardia legszebb rene-
szánsz alkotását a karthauzi 
kolostort keressük fel. Láto-
gatás a Visconti hercegek 
által alapított épületegyüt-
tesben. Szállás Milánó kör-
nyékén.

4. nap: Milánó 
Egész napos kirándulás  
MILÁNÓ-ba, a gazdasági 
élet, az ipar és a divat köz-
pontjába. Városnézés: a 600 

évig épült, több mint 2000 
szoborral díszített Dóm, a 
milánói hercegség tündöklé-
sének és bukásának színhe-
lye, a Sforza kastély, a világ-
hírű Scala stb. Szállás Milánó 
környékén.

5. nap: Lago Maggiore – 
Borromeoi-szigetek 
A Lombardia, Piemonte és 
Svájc között fekvő, kanyar-
gós gleccserteknőt kitöltő 
LAGO MAGGIORE a második 
legnagyobb tó Olaszország-
ban. Hajókirándulásunk so-
rán megtekintjük ékességét, 
a BORROMEOI-szigeteket. 
Szállás Milánó környékén.

6. nap: Pavia – Como – 
Garda-tó 
Irány PAVIA, Lombardia egy-
kori székhelye! Városnézés: 
dóm, az egyetem megtekin-
tése, majd séta a híres fedett 
hídon. Továbbutazás CO-
MO-ba. A Comoi-tó a Garda 
és a Maggiore után a harma-
dik legnagyobb, de talán a 
legszebb az észak-olasz ta-
vak között. Szállás a Garda-tó 
környékén.

7. nap: Garda-tó – Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel, 
Szlovénián keresztül. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MILÁNÓ ÉS AZ ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK
azálea és rhododendron virágzáskor!

ÁPRILIS 25 - MÁJUS 1.

129.800,- FT

    MILÁNÓ ÉS AZ ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK
Dátum:    04.25 - 05.01.
Részvételi díj:   129.800,- Ft
Egyágyas felár:   32.700,- Ft
Félpanziós felár:  19.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:   6,- EUR
Belépők, felvonó, hajójegyek kb.: 95,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.:  6,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal; helyi  
középkategóriájú szállodák; reggeli; idegenvezetés, BBP 
utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Verona és Vicenza óvárosa

VERONA
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LAGO VERDE SIRMIONE

v T

Olaszország északi részén az Alpok és a Pó-síkság találkozásánál, a hegységbe vájt 
gleccservölgyek páratlan szépségű tóvidéket alakítottak ki. A régió a múlt században 
vált népszerű üdülőkörzetté. 

GARDA-TÓ
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1. nap: Budapest – Ronta
Utazás Szlovénián keresztül, 
rövid pihenőkkel Olaszor-
szágba. Szállás Firenze kör-
nyékén.

2. nap: Róma 
Irány Róma repülőtere, ahol a 
repülővel érkező utasok csat-
lakoznak csoportunkhoz. Dél-
után megtekintjük a - legen-
da szerint, Pál apostol sírja 
felett épített - Falakon kívüli 
Szent Pál-bazilikát. Szállás 
Rómában.

3. nap: Vatikán és Róma 
A napot a Föld legkisebb 
államában, a VATIKÁN-ban 
kezdjük. Látogatás a világ 
legnagyobb római katoli-
kus templomában, a Szent 
Péter-bazilikában, melyet a 
legenda szerint Nagy Cons-
tantinus császár emeltetett 
Szent Péter sírja fölé. A szé-
kesegyház kupolája Michel-
angelo tervei alapján készült. 
A Vatikáni Múzeumok egye-
dülálló, gazdag gyűjteményei 
mellett Michelangelo freskóit 
is megcsodálhatjuk. Délután 
gyalogosan és helyi tömeg-
közlekedéssel  folytatjuk a 
városnézést az olasz főváros-
ban: Piazza Navona, Panthe-
on stb. Szállás Rómában.

4. nap: Castel Gandolfo - Róma
Kirándulás CASTEL GAN-
DOLFO-ba, az Albanói-tó 
környékén álló kastélyok leg-
híresebbjéhez, mely a pápák 
nyári rezidenciája. Séta az 
Albanói-tó partján. Szállás 
Rómában.

5. nap: Nápoly – 
Herculaneum - Sorrento
Irány a két és fél évezredes 
történelmi múltra visszate-
kintő NÁPOLY! Rövid ismer-
kedés a Vezúv szomszéd-
ságában fekvő várossal. A 
vulkán legintenzívebb kitö-
rése i.sz. 79-ben zajlott, mely 
során a láva és hamueső 
betemette a környék telepü-
léseit, így Pompeji-t, Stabia-
et és HERCULANEUM-ot. A 
tűzhányótól nyugatra fekvő 
települést iszaptenger árasz-
totta el, ami alatt az épületek 
többsége épségben megma-
radt. Szállás Sorrentóban.

6. nap: Capri - Sorrento 
Egész napos hajókirándulás 
CAPRI-ra. Az ékszerdoboz-
nyi szigetet Tiberius császár 
is szívesen kereste fel, nap-
jainkban a Dél-Olaszország-
ba látogató turisták kedvelt 
úti célja. A dús növényzetű 
sziklaszigeten a tiszta tengeri 
levegő, olajfák és virágok il-
lata tölt be minden zugot. A 
sziget nyugati oldalán fekvő 
ANACAPRI híressége a Villa 
San Michele. Tulajdonosa a  
 

világhírű svéd orvos-író, Axel 
Munthe volt. A múzeumsze-
rűen berendezett villában 
ókori, reneszánsz és barokk 
emlékeket gyűjtött össze. 
Szállás Sorrentóban.

7. nap: Amalfi – Ravello
Szabadidő vagy egész napos 
fakultatív kirándulás. Első 
megállónk GROTTA DI SME-
RALDO az ámulatba ejtően 
szép tengerparti cseppkő-
barlang. Irány AMALFI, a 
gyönyörű fekvésű, egykor 
híres kereskedőváros! Követ-
kező állomásunk RAVELLO, 
a hegyoldalra felkúszó kis-
város, a Sorrentói-félsziget 
egyik éke, ahonnan a Saler-
noi-öböl legimpozánsabb 
panorámája tárul elénk. Szál-
lás Sorrentóban.

8. nap: Róma – Orvieto – Ronta  
Utazás Róma repülőterére, 
ahonnan a repülős utasok 
hazarepülnek. A buszos uta-
sokkal irány a római alapítá-
sú ORVIETO! Séta keretében 
ismerkedünk a vulkáni tufa-
sziklára épült településsel, 
melynek dómja közel 300 
évig készült. Míves homlok-
zatával Olaszország egyik 
legnagyszerűbb román-góti-
kus stílusú katedrálisa. Szál-
lás Rontában.

9. nap: Ronta – Budapest
Hazautazás Szlovénián ke-
resztül, rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

március 10 - 18.

178.800,- Ft/fő ártól
RÓMA - NÁPOLY - SORRENTO - CAPRI

NAPFÉNYES ITÁLIA

SORRENTO

Klasszikus olasz körutazásunk során a Vatikán, Róma és 
Nápoly felbecsülhetetlen kulturális értékeiből kapunk 
ízelítőt. Capri és a Salernoi-öböl lélegzetelállító termé-
szeti kincsei sem maradnak ki programunkból!   
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                RÓMA - NÁPOLY - SORRENTO - CAPRI
Dátum:    03.10 - 03.18. 03.10 - 03.17.  03.11 - 03.17.
   BUSZ - BUSZ BUSZ - REPÜLŐ REPÜLŐ-REPÜLŐ
Részvételi díj:   178.800,- Ft 189.900,- Ft 197.900,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:   ---  29.000,- Ft 49.000,- Ft
Egyágyas felár:  52.000,- Ft 46.000,- Ft 40.300,- Ft
Félpanziós felár:   32.000,- Ft 29.000,- Ft 26.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló: 8,- EUR
Idegenforgalmi adó: kb. 18,- EUR
Belépők, hajójegyek, helyi közlekedés Rómában és Caprin és fülhallgató kb.: 155,- EUR
Vatikáni belépő: kb. 20,- EUR
Fakultatív kirándulás Amalfiba és Ravelloba: kb. 25,- EUR + kb. 20,- EUR belépők

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint, a program során autóbusszal; helyi  
középkategóriájú szállodák; reggeli; idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Róma és Nápoly óvárosa; Herculaneum régészeti lelőhelyei

CAPRI

T No.
1
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1. nap: Budapest – Ronta
Utazás Szlovénián keresz-
tül, rövid pihenőkkel Olasz-
országba. Vacsora, szállás 
Rontában.

2. nap: Pisa – Lucca – 
Lido di Camaiore 
PISA, a „Ferde torony” vá-
rosa, mely a XI–XIII. századi 
Itáliában Genova és Velen-
ce vetélytársaként tengeri 
nagyhatalom volt. Ennek a 
kornak gazdagsága terem- 
tette meg a „Csodák meze-
jén” álló, kivételes épület- 
együttest: Keresztelő-kápol- 
na, dóm és Ferde torony. 
Továbbutazás LUCCA-ba, 
ahol a II. században alapí-
tott egykori római kolónia

utcácskái kanyarognak a kö-
zépkori épületekkel együtt, 
néhol kiszélesedve, helyet 
adva az apró tereknek, temp-
lomoknak. Vacsora, szállás 
Lido di Camaioréban.

3. nap: Firenze 
Irány a „reneszánsz bölcső-
je”, FIRENZE! Egész napos 
városnézés: dóm, Kereszte-
lő-kápolna, Palazzo Vecchio, 
Ponte Vecchio, Santa Croce, 
Piazza Michelangelo stb. Lá-
togatás helyi vezetővel az 
UÉzi-képtárban, mely az 
itáliai reneszánsz leggazda-
gabb kollekcióját, valamint 
az évszázadok alatt felhal-
mozott Medici gyűjteményt 
őrzi. Vacsora, szállás Lido di 
Camaioréban.

4. nap: Siena – San Gimignano 
Kirándulás SIENA-ba, Szent 

Katalin városába, mely Olasz-
ország legszebb középkori 
települése. Városnéző séta: 
Palazzo Pubblico, Fonte Gaia, 
dóm stb. SAN GIMIGNANO 
a XII-XIII. században élte vi-
rágkorát, az Észak-Európából  
Rómába vezető zarándokút 
egyik fontos állomása volt. 
Vacsora, szállás Lido di Ca-
maioréban.

5. nap: Cinque Terre – 
Portovenere 
Irány az ikonikus CINQUE 
TERRE! Öt falu, melyek szé-
dítő sziklaszirtek szélébe ka-
paszkodó házaikkal néznek 
le a tenger hullámaira. POR-
TOVENERE, a Ligur partvidék 
legromantikusabb települése 
nem másról, mint Vénuszról 
kapta nevét. Vacsora, szállás 
Lido di Camaioréban.

6. nap: Parma – Mantova – 
Garda-tó
PARMA a gasztronómiai 
fogalmak (pármai sonka, 
parmezán sajt) mellett, mű-
vészettörténeti szempontból 
is kiemelkedő város. Híres-
sége a dóm és a Kereszte-
lő kápolna. Ismerkedés a 
Gonzaga család városával, 
MANTOVA-val: Palazzo del 
Te, a Szent András-baziliká-
ban Mantegna sírja. Vacsora, 
szállás a Garda-tó környékén.

7. nap: Garda-tó – Budapest
Hazautazás Szlovénián ke-
resztül, rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

TOSZKÁN VARÁZSLAT
A RENESZÁNSZ ITÁLIA

MÁJUS 20 - 26.

148.700,- FT

      TOSZKÁN VARÁZSLAT
Dátum:    05.20 - 05.26.
Részvételi díj:   148.700,- Ft
Egyágyas felár:   38.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:   6,- EUR
Belépők, fülhallgató és hajójegyek kb.: 140,- EUR
Idegenforgalmi adó kb.:  6,- EUR

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

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

v

PORTOVENERE

A toszkán tartományi székhelynek meghatározó szerepe 
volt egész Európa kulturális fejlődésében. Illatos szőlő- és 
olíva ültetvények övezte utak, hangulatos középkori utcács-
kák és a Cinque Terre színpompás házacskáinak világa!

PARMA
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1. nap: Budapest – Catania
Repülés Cataniába az esti 
órákban, közvetlen járattal. 
Szállás Taormina környékén.  

2. nap: Siracusa
SIRACUSÁ-t a görögök alapí-
tották, de a rómaiak hódítása 
alatt is virágzott. Legendás 
polgára volt Archimédesz a 
természettudós, itt dolgozta 
ki a nevét viselő fizikai tör-
vényt. Főbb látnivalók: Görög 
színház, római amfiteátrum, 
Aretusa forrása, Szent János 
katakomba és a legújabb kori 
zarándok templom, Madon-
na delle Lacrime, melyet II. 
János Pál pápa őszentsége 
avatott fel. Szállás Taormina 
környékén.

3. nap: Etna – Taormina
Kirándulás az ETNA-ra, Eu-
rópa legmagasabb, aktív 
vulkánjára. Fakultatív lehe- 
tőség: kabinos felvonóval és 
terepjáróval akár kb. 3.000 
méteres magasságba is fel-
juthatunk. A festői TAOR-
MINA-ban a - Csontváryt is 
megihlető - Görög színházat 
tekintjük meg. Szállás Taor-
mina környékén.

4. nap: Vulcano – Lipari 
(Eoli-szigetek)
Irány Szicília észak-keleti ki-
kötője, Milazzo! Kb. egy óra 
alatt áthajózunk a türkizkék 
Tirrén-tengerből kiemelkedő 
Eoli szigetcsoporthoz, mely 
több elszórt sziklaszirtből és 
hét festői szépségű szigetből 
áll. Körbehajózzuk a VUL-
CANO szigetet, majd irány 
LIPARI, ahol felkeressük a 
Régészeti Múzeumot. Rövid 
szabadidő. Szállás Taormina 
környékén.

5. nap: Alcantara-szurdok
Üdülés vagy fakultatív ki-
rándulás az Etnáról lezúduló 
olvadékvíz vájta, kemény 
bazaltsziklák közé, az Alcan-
tara-szurdokba. A patak vize 
még a forró nyári hónapok-
ban is meglehetősen hideg. 
Szállás Taormina környékén.

6. nap: Piazza Armerina – 
Agrigento
Irány a déli part! AGRIGENTO 
Szicília egyik szimbóluma, 
ókori görög templom-együt-
tese a kor legjelentősebb 
archeológiai emlékhelye. Kö-
vetkező állomásunk a pezsgő 
életű, középkori atmoszférájú 
PIAZZA ARMERINA. Látoga-
tás a római korból fennma-
radt Villa Casale-ban, me-
lyet a XX. században feltárt 
mozaikjai tettek világhírűvé. 
Szállás Palermo környékén.

7. nap: Palermo – Monreale
Ismerkedés PALERMO bel-
városával, mely ötvözi az eu-
rópai és keleti vonásokat, az 
arab hatástól a normannig, 
stílusjegyeiben a barokktól 
a szecesszióig. Városnézés: 
Normann palota, székesegy-
ház, Piazza Pretoria stb. Dél-
után látogatás a román épí-
tőművészet egyik csodálatos 
alkotásában, a MONREALE-i 
Dómban. Szállás Palermo 
környékén.

8. nap: Cefalu – Messina – 
Catania – Budapest
Irány a festői CEFALU! A han-
gulatos tengerparti kisváros 
egy meredek sziklatömb lá-
bánál épült ki. Dómja Szicília 
egyik legfontosabb normann 
kori műemléke. Programun-
kat Szicília harmadik leg-
nagyobb városában, MES- 
SINA-ban zárjuk. Este haza-
repülünk Cataniából. Érkezés 
Budapestre a késő esti órák-
ban, a menetrend függvé-
nyében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

május 24 - 31.

197.500,- FT
SZICÍLIA

KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSA

LIPARI
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    SZICÍLIA
Dátum:                05.24 - 05.31. 
Részvételi díj:               197.500,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 49.000,- Ft
Félpanziós felár (6 vacsora):      19.800,- Ft
Egyágyas felár:                     39.700,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:   10,- EUR

Belépők, fülhallgató, Lipari-szigeteki hajójegy: kb. 135,- EUR
Etna - terepjáró és felvonó ára:                          kb. 65,- EUR 

Fakultatív kirándulás (min. 15 fő jelentkezése esetén):
Alcantana-szurdok     kb. 35,- EUR

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

UNESCO Világörökségek:
Siracusa, Agrigento régészeti területe, Eoli-szigetek,  
Villa Casale

Szicília a Földközi-tenger legnagyobb szigete, melynek bir-
toklása a történelem során mindig különös jelentőséggel 
bírt. Az ókori görög és a gótikus építészet emlékei mellett a 
művészeket évszázadok óta megihlető természeti szépsé-
gek birodalma, ahol az Etna és a vulkanikus Lipari-szigetek 
nemcsak a geológusokat nyűgözi le.

ñ

ETNA

TAORMINA
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1. nap: Budapest – Lanzarote 
Repülés közvetlen járattal 
Lanzarote-ra. 7 éjszaka szál-
lás és vacsora Lanzarote 
keleti részén.

2. nap: Timanfaya Nemzeti 
Park – El Lago Verde – 
Los Hervideros – La Geria 
A sziget nyugati részére, az 
1974-ben alapított Timanfaya 
Nemzeti Parkba kirándulunk. 
A holdbéli tájat 1730-1736 
között kb. 100 vulkánkitörés 
formázta. Mivel a központi 
kráter még mindig aktivitást 
mutat, csak szervezetten 
látogatható. Előbb buszos 
túrát teszünk, majd kipró-
bálhatjuk, milyen forróság 
uralkodik a talpunk alatt. Az 
EL LAGO VERDE színpom-
pás vulkáni kráter, melyet 
az óceán beáramló vize töl-
tött fel. A LOS HERVIDEROS 
partszakaszon megcsodál-
juk az óceán hullámai ál-
tal alkotott, változatos ba- 
zaltszikla alakzatokat, sétá-
lunk a természetes hidakon. 
LA GERÍA tradicionális mű-
velésű szőlőskertjeinek érde-
kessége az egyesével, karó 
nélkül ültetett tőkék, a kis 
kőkorlátokkal elkerített mé-
lyedésekben. Látogatás egy 
borászatban, kóstolóval és 
vásárlási lehetőséggel. 

3. nap: Fuerteventura
Egész napos hajókirándulás 
FUERTEVENTURA-ra, mely- 
nek egykori politikai, köz-
igazgatási és kulturális köz- 
pontja, LA OLIVA ma mező-
gazdaságból élő falu. Meg-

nézzük a XVIII. századi temp-
lomot és a Modern Művészeti 
Múzeumot. A Kanári-szigetek 
első székhelyét BETANCÚ-
RIÁ-t, Jean de Bethencourt 
normann hódító alapítot-
ta 1405-ben. Virágzásának 
csúcspontját a XVIII. század-
ban érte el, bőséges gabo- 
natermésének köszönhetően. 
A Casa Santa Maria jellegze-
tes kanári épület - napjaink-
ban múzeum -, ahol a helyi 
kézműves termékekből vá-
sárolni is lehet. Rövid pihenő 
a homokdűnéknél, majd visz-
szahajózunk Lanzarotéra. 

4. nap: Üdülés
Pihenés.  

5. nap:  Tahíche és környéke 
– La Graciosa
Az egyedülálló Fundación 
César Manrique, a híres po-
lihisztor César Manrique 
egykori lakó- és alkotóhelye. 
A művész a természet és az 
építészet páratlan harmóniá- 
jában, földalatti lávabuboré- 
kokból képződött barlangok- 
ból alakította ki az épít-
ményt. César Manrique mun-
kássága hozzájárult a sziget 
eredeti szépségének meg-
őrzéséhez. A Museo el Patio 
látványos mezőgazdasági 
múzeum. A Monumento de 
la Fecundidad al Campesino, 
egy 25 méter magas termé-
kenységi emlékmű, melyet 
César Manrique ötlete alap- 
ján, kiselejtezett hajótest 
lemezekből hegesztettek 
össze. Irány LA GRACIOSA, 
a csend és nyugalom szige-
te. Orzolából kb. 20 perces 
hajóúttal érjük el, kb. 2 órás 
dzsip túra keretében fedez-
zük fel a szigetcsoport legel-
dugottabb kincsét. 

6. nap: Kirándulás a sziget 
észak-keleti részére
Cueva de los Verdes, a Coro-
na vulkán lávafolyama által 
kialakított barlangrendszer. 
A szigetlakók által egykor 
menedékként használt kép- 
ződmény egy része, különle- 
ges akusztikája miatt, kon- 
certteremnek ad otthont. 
Látogatásunk titokzatos él- 
ménnyel zárul. A napot a 
közeli Jameos del Agua bar-
langrendszerben folytatjuk, 
ahol interaktív geológiai 
program keretében ismer-
kedhetünk a vulkánokkal; a 
pálmakertben fotózkodha-
tunk; a kristálytiszta vizű kis 
tóban a világon egyedülál-
lóan fehérszínű, mélytenge-
ri vak rákok élnek. A César 
Manrique tervei alapján kiala-
kított Jardin de Cactus több 
mint 1000 kaktusznak ad 
otthont. 

7. nap: Teguise – 
Mirador del Rio 
Irány a gyarmati stílusú  
TEGUISE, a Kanári-szigetek 
egyik legrégebbi települése, 
mely 1847-ig Lanzarote fővá-
rosa volt. A sziget északnyu-
gati részén, 474 méterrel a 
tengerszint felett magasodó 
Mirador del Rióról gyönyörű 
kilátás nyílik Lanzarotéra, a 
szomszédos La Graciosára és 
az óceánra.   

8. nap: Arrecife – Budapest
Irány ARRECIFE, Lanzarote 
fővárosa, a nyüzsgő kikö-
tőváros! Hazautazás Buda-
pestre, érkezés a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

KANÁRI-SZIGETEK: LANZAROTE
fuereventura - la graciosa 

november 29 - december 6.

269.600,- FT

Csillagtúráink során felfedezzük a három misztikus vulkáni sziget természet- és ember 
alkotta látnivalóit.

          LANZAROTE
Dátum:    11.29 - 12.06.
Részvételi díj:   269.600,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  59.000,- Ft
Egyágyas felár:   58.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:   20,- EUR
Belépők és hajójegyek kb.: 150,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
hajóval; helyi középkategóriájú szálloda Lanzarote keleti 
részén; félpanzió; idegenvezetés, BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Lanzarotét 1993-ban Bioszféra-rezervátumként deklarálták

LA GRACIOSA
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LA OLIVA LAGO VERDE

JARDIN DE CACTUS

LOS HERVIDEROS

Új
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1. nap: Budapest – Barcelona 
– Carcassone – Lourdes
Repülés Barcelonába. Utunk  
a franciaországi CARCASSO-
NE erődvárosba vezet, mely 
Európa legnagyobb közép-
kori várával büszkélkedik! 
LOURDES-ban Bernadette 
életének állomásait, a Má-
ria-jelenések kegyhelyeit lát- 
hatjuk. Este részt vehetünk 
a híres fáklyás körmeneten. 
Vacsora, szállás Lourdes-ban.

2. nap: San Sebastian – 
Bilbao – Suances 
SAN SEBASTIAN-nál, az or-
szág egykori nyári főváro-
sánál térünk vissza Spanyol-
országba. A madridi hőség 
elől ide költözött nyaranta a 
királyi család és a miniszté-
riumok. BILBAO-ban meg-
nézzük a függőhidat (Puente 
Vizcaya), valamint a Guggen-
heim Múzeumot. Vacsora, 
szállás Suances környékén. 

3. nap: Altamira – Santillana 
– Oviedo – León
Első állomásunk ALTAMIRA 
híres Barlang Múzeuma, 
amelyet az őstörténeti idők 
Sixtus kápolnájának tarta- 
nak. A páratlan művészi al-
kotás több mint 15 ezer éve 
készült és a dél-európai, ún. 
magdaléni kultúrák kivé- 
teles emléke. Következő ál-
lomásunk SANTILLANA a 
XV–XVII. századi nemesi 
paloták, festői utcák és te-

rek kisvárosa. OVIEDO-ban 
megtekintjük a korai asztú- 
riai építészet legnagyobb 
értékeit. San Julian de los 
Prados látnivalói: a kivétele-
sen ép állapotban megma-
radt IX. századi freskók, a 
katedrális ókeresztény kápol-
nájának X. századi kincsei és 
a hangulatos óváros. Vacsora, 
szállás Leónban.

4. nap: León – Astorga – 
Ponferrada 
Ismerkedés a királyi várossal, 
LEÓN-nal: Plaza Mayor, vá-
rosfalak, gótikus katedrális, 
román San Isidoro, a világ 
egyik legjelentősebb román 
mennyezetfreskója, királysí-
rok és a San Marco 100 méter 
hosszú barokk homlokzata. 
Továbbutazás ASTORGA-ba, 
melynek fő látnivalói Gaudi 
palotája és a katedrális. Va-
csora, szállás Ponferradában.

5. nap: Ponferrada – Lugo – 
Santiago de Compostela
PONFERRADA a templomos 
lovagok egykori székhelye, a 
XII. században alapított erő-
dítmény még romjaiban is 
impozáns. Rövid pihenő LU-
GO-ban, ahol megtekintjük 
a római kori városfalat. Irány 
Santiago de Compostela! Va-
csora, szállás.

6. nap: Santiago de 
Compostela 
Egész napos ismerkedés 
Jakab apostol titokzatos vá-
rosával, mellyel egyszerűen 
nem lehet betelni! Vacsora, 
szállás Santiagóban.

7. nap: Ourense – Valladolid
Ismerkedés OURENSE főbb 
látnivalóival: XII–XIII. századi 
katedrális (Santiago után a 
legszebb Galiciában), óváros, 
festői terek. Majd VALLADO-
LID-ot keressük fel. Vacsora, 
szállás Valladolid környékén.

8. nap: Burgos – Madrid - 
Budapest
Utazás BURGOS-ba. A tarto-
mányi és érsekségi székhely 
a gótikus építészet fellegvá-
ra, itt áll a Szűz Mária kated-
rális, mely egyike Spanyol-
ország legelső, legszebb és 
legegységesebb székesegy-
házainak. Végezetül transzfer 
a madridi repülőtérre, haza-
utazás. Érkezés Budapestre 
a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

SANTIAGO de compostela
lourdes - pireneusok - baszkföld legszebb városai

május 14 - 21.

249.900,- FT

                 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Dátum:    05.14 - 05.21.
Részvételi díj:   249.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft
Egyágyas felár:   66.100,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők, fülhallgató díja:  kb. 110,- EUR 
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR

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

UNESCO Világörökségek:
Franciaország:  Carcassone fallal körülvett óvárosa,
a Szent Jakab zarándokút franciaországi szakasza.
Spanyolország: A Szent Jakab zarándokút, 
Bilbao függőhídja, Altamira - barlang, 
Oviedo – emlékművek, Burgos – katedrális,
Santiago de Compostela – óváros.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

Felkeressük Baszkföld legszebb városait és az európai zarándoklatok két jelentős állomá-
sát. Utazunk a Pireneusok impozáns csúcsai között és láthatjuk az Atlanti-óceán által for-
mázott, festői észak-spanyol partokat!  

ALTAMIRA

CARCASSONE

SANTIAGO DE COMPOSTELA
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1. nap: Budapest – Barcelona 
– Valencia – Alicante 
Repülés Barcelonába, majd 
utazás autóbusszal VALEN-
CIÁ-ba, Spanyolország har- 
madik legfontosabb váro-
sába. Egykor római kolónia 
volt, később a mórokhoz is 
tartozott. Gazdag történel-
mi kincsei és ultramodern, 
avantgarde épületei harmo-
nikus összképet alkotnak, 
sokak szerint Valencia az „Új 
Barcelona”. Programunkban: 
városháza a Várostörténeti 
Múzeummal, egyetem, Igaz-
ságügyi Palota, Elesettek 
emlékműve, La Seo katedrá-
lis stb. Vacsora, szállás Ali-
cante környékén.

2. nap: Granada – 
Torremolinos 
Irány a Sierra Nevada által 
körülölelt GRANADA, a fla-
menco szülőhazája! A híres 
spanyol mondás szerint: 
„Aki nem látta Granadát, az 
nem látott semmit”. A város 
büszkesége az Alhambra, a 
mór uralkodók rezidenciá-
ja, Európa leghíresebb arab 
építészeti alkotása. Vacsora, 
szállás a Costa del Sol-on, 
Torremolinos környékén.

3. nap: Ronda – Mijas -
Torremolinos
Kirándulás RONDÁ-ba, a 
lélegzetelállító fekvésű vá-

roskába, melyet a krónikák 
sziklafészekként is említe-
nek. A Tajo de Ronda 160 m 
mély szakadéka szeli ketté a 
klimatikus gyógyközpontot. 
Továbbutazunk MIJAS-ba. A 
hegyekben fekvő tradicio-
nális andalúz városka fehér 
épületei, romantikus utcács-
kái elbűvölőek. Vacsora, szál-
lás Torremolinos környékén.

4. nap: Tengerparti pihenés 
vagy Gibraltár
Egész napos fakultatív kirán-
dulás brit felségterületre, GIB-
RALTÁR-ba. Városnézés és 
kisbuszos túra a „the Rock” 
sziklán, majd szabadidő a 
városban. A mintegy 400 
méter magas gibraltári szikla 
festői látványt nyújt. Vacsora, 
szállás Torremolinos környé-
kén.

5. nap: Sevilla – Cordoba 
SEVILLA Andalúzia székhe-
lye, hangulatos kisváros, le-
nyűgöző műemlékekkel. Vá-
rosnézés: katedrális (a világ 
harmadik legnagyobb katoli-
kus dómja), Alcazar (királyok 
palotája), Mária Lujza park 
(az 1929-30-as Ibér-Amerikai 
Világkiállítás helyszíne), Spa-
nyolország tere a spanyol vá-
rosokat szimbolizáló csempe-
képeivel stb. Irány CORDOBA!     
Az egykori Spanyol Kalifátus 
központjában áll a La Mezqu-
ita, az egykori mecset, nap-
jainkban katedrális. Vacsora, 
szállás Cordoba környékén.

6. nap: Toledo – Madrid 
Felkeressük a vizigótok egy-
kori fővárosát, TOLEDO-t, az 
ország első érseki székhe-
lyét. Csodálatos műemlékek, 
középkori házak és El Gre-
co-kultusza. Egyes útleírások 
szerint Toledo óvárosában 
sétálva középkori időutazá-
son érezhetjük magunkat a 
korszak legszebb városában.  
Utazás Madridba. Vacsora, 
szállás.

7. nap: El Escorial – Segovia  
A XVI. században épült EL 
ESCORIAL egyszerre monu-
mentális építészeti remekmű, 
királyi rezidencia, templom, 
kolostor és sírhely. SEGOVIA 
Észak-Spanyolország egyik 
legpompásabb települése, 
ahol szinte minden korból 
jelentős művészeti emlékek 
maradtak fenn. A legismer-
tebb a rómaiak idejében épí-
tett híres vízvezeték. Vacso-
ra, szállás Madridban.

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

MÁJUS 23 - 30.

268.400,- FT
SPANYOLORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS
ANDALÚZIA - KASZTÍLIA

VALENCIA
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Spanyolország a legtartalmasabb összeállításban! Progra-
munk során néhány órát brit földön töltünk, miközben még 
akár az afrikai partokat is láthatjuk a horizonton!

SPANYOLORSZÁGI NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:    05.23 - 05.30.
Részvételi díj:   268.400,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 49.000,- Ft
Egyágyas felár:   86.100,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR

Belépők:    kb. 120,- EUR 

Fakultatív kirándulás Gibraltárba (min. 20 fő): kb. 60,- EUR 

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

UNESCO Világörökségek:
Cordoba, El Escorial és Toledo  óvárosa; 
Sevilla: katedrális; Granada: Alhambra; 
Segovia óvárosa és az ókori vízvezeték

RONDA

SEVILLA
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1. nap: Budapest – Marrakesh
Utazás átszállással Marra-
kesh-be. Vacsora, szállás.

2. nap: Marrakesh
MARRAKESH - királyváros, 
egy hatalmas oázis, pálma-
ligetek és zöldellő kertek 
között vöröslő épületekkel.
Városnézés: Ménara kert, Bá-
hia palota, Kitubija-mecset, a 
Szadida sírok, a híres bazár, 
Djemaa el Fna (a város kö-
zéppontja, árusokkal és mu-
tatványosokkal) stb. Ebéd. 
Este fakultatív berber-arab 
folklór est vacsorával egy 
vadregényes sivatagi várban. 
Szállás Marrakesh-ben. 

3. nap: Casablanca 
Irány a Kertész Mihály film-
jéből ismert CASABLANCA, 
a marokkói gazdasági élet 
központja! Városnézés: a vi-
lág legmagasabb minaretjé-
vel büszkélkedő II. Hasszan 
Mecset, Arab Liga Park, az V. 
Mohammed tér és a  tenger-
part mentén futó Corniche 
Bulvár (nyüzsgő szórakozó-
negyed). Vacsora, szállás Ca-
sablancában.

4. nap: Rabat – Meknes – Fez
Utazás RABAT-ba. Ismer-
kedés a Marokkói Királyság 

elegáns fővárosával: Köve-
tek Kapuja, királyi negyed, 
Oudayas-i Kasbah, Hasszán 
torony, V. Mohamed mauzó-
leum, Mechouar. A királyvá-
rosok sorában a következő 
helyszín MEKNES, a „marok-
kói Versailles”. Városnézés: 
Báb-Manszúr, Muláj Iszmáil 
mauzóleuma stb. Vacsora, 
szállás Fezben.

5. nap: Fez
Egész napos (többnyire gya-
logos) városnézés FEZ-AL 
BALI-ban, Marokkó vallási 
és kulturális központjában. 
A kézművesipar fellegvá-
rát kanyargós, keskeny, VIII. 
századi utcácskák szövik át. 
Láthatunk réz- és fémműve-
seket, szőnyegkészítőket stb. 
Megcsodáljuk a kék-zöld Bab 
Bou Jeloud Kaput, a Nejjarine 
teret szép kútjával, II. Moulay 
Idriss emlékhelyét és a Kaira-
ouine Egyetemet. A marokkói 
építészet díszítőművészeté-
vel egy Medreszében ismer-
kedünk. Ebéd a szállodában, 
majd séta a zsidónegyedben. 
Este helyi tipikus fogásokból 
álló, fakultatív zenés vacsora. 
Szállás Fezben.

6. nap: Volubilis – Tanger – 
Algeciras
A római kori VOLUBILIS rom-
városba látogatunk. Irány az 
évezredes történelmi múltú 
kikötőváros, Tanger! Komp-
pal kelünk át a Gibraltári-szo-

roson Tarifába, majd utazás 
Algeciras-ba. Vacsora, szál-
lás.

7. nap: Sevilla 
Utazás Andalúzia székhe-
lyére, a festői SEVILLA-ba! 
Városnézés: katedrális (a 
világ harmadik legnagyobb 
katolikus dómja), Alcazar 
(a királyok palotája), Mária 
Lujza park (az 1929-1930-as 
Ibér-Amerikai Világkiállítás 
helyszíne), Spanyolország 
tere a spanyol városokat 
megörökítő csempeképeivel 
stb. Vacsora, szállás.

8. nap: Cordoba – Granada
CORDOBA a mai napig őrzi 
mór jellegét. Városnézés az 
egykori Spanyol Kalifátus 
központjában. A „Nagyme-
cset” (la Mezquita) a nyugati 
világ második legnagyobb 
mecsete. A 19 hajós katedrá-
lissá alakított mezquita An-
dalúzia egyik legjelentősebb 
látnivalója, a mór építőművé-
szet egyik legnagyobb alko-
tása. Vacsora, szállás Grana-
dában. 

9. nap: Granada – Budapest
„Aki nem látta Granadát, az 
nem látott semmit”. A Sier-
ra Nevada ölelte GRANADA 
csodálatos műemlékek ott-
hona és a flamenco szülő-
hazája. Az Alhambra, a mór 
uralkodók rezidenciája a 
legimpozánsabb arab építé-
szeti alkotás az európai kon-
tinensen. Séta a híres Gene-
ralife kertben. Hazautazás 
Malagából. Érkezés Buda-
pestre a menetrend függvé-
nyében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MAROKKÓ - SPANYOLORSZÁG
mór emlékek afrikában és andalúziában

április 6 - 14.

299.800,- FT

Mór emlékek nyomában - két földrész két országában! Mek-
nes a „marokkói Versailles” és Cordoba az egykori kalifátus 
központja. Mert a kultúra és a művészet nem ismer határokat!

             MAROKKÓ - SPANYOLORSZÁG
Dátum:    04.06 - 04.14.
Részvételi díj:  299.800,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  89.000,- Ft
Egyágyas felár:   75.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Szervizdíj / borravaló:  35,- EUR

Spanyol belépők:   kb. 90,- EUR
Marokkói fakultatív programok: kb. 90,- EUR

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

UNESCO Világörökségek:
Spanyolország: Sevilla: katedrális; Cordoba: óvárosa; 
Granada: Alhambra
Marokkó: Fez, Marrakesh és Meknes óvárosa; 
Volubilis régészeti lelőhelyei
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SEVILLA

CORDOBA

Új programunk
MAROKKÓI KÖRUTAZÁS
a katalógus 60. oldalán

CASABLANCA
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1. nap: Budapest – Lisszabon 
– Tomar – Figueira da Foz
Repülés Lisszabonba. Irány 
TOMAR, ahol a Krisztus-ren-
di kolostort keressük fel. A 
román, gótikus, manuelino 
és reneszánsz stílusjegye-
ket őrző épület a portugál 
építészet múzeuma. Szállás 
a kozmopolita üdülőhelyen,  
Figueira da Fozban.

2. nap: Guimaraes – Bom 
Jesus do Monte – Braga
GUIMARAES Portugália első 
fővárosa volt, itt kiáltották ki 
a függetlenséget. Látogatás 
a korhűen helyreállított, XV. 
századi Hercegi Palotában. 
A Szent Mihály várat a mór 
és normann támadások ellen 
építették. Irány BOM JESUS 
DO MONTE, Braga kör-
nyékének leglátványosabb 
zarándokhelye! A dombol-
dalon álló szentélyhez díszes 
lépcsősor vezet. Ismerke-
dés a „portugál Rómával”: 
BRAGA-val, melynek legim-
pozánsabb temploma a Sé 
(katedrális) ötvözi a román, 
gót, barokk és manuel stílus 
jegyeit. Séta az óvárosban. 
Szállás Figuera da Fozban.

3. nap: Porto
Kirándulás a Douro folyó 
torkolatánál, az Atlanti-óce-
án partján fekvő PORTO-ba: 
Dom Luis híd; a XII. századi 
román stílusú Sé (erőd-temp-
lom pompás panorámával); a 
neoklasszicista Palacio da 
Bolsa; a Szent Ferenc temp-
lom pazar barokk aranydíszí-
tése; és a hangulatos Ribeira 
városrész szűk, középkori 
utcácskái.  A bor szállítására 
egykor használt hajók egyi-
kével hajókázás a folyón, 
majd kóstoló a híres portói 
borból. Szállás Figuera da 
Fozban.

4. nap: Batalha – Alcobaca – 
Nazaré – Óbidos 
Ismerkedés négy csodála-
tos várossal. BATALHA éke 
a győztes csata emlékére 
építtetett gótikus templom. 
ALCOBACA-ban Portugália 
legnagyobb temploma, a kö-
zépkori ciszterci apátság áll. 
NAZARÉ gyönyörű tenger-
parti település, hangulatos 
éttermekkel fagylaltozókkal 
és vadregényes sziklaformá-
ciókkal. A megkapóan szép 
ÓBIDOS-t középkori falak ve-
szik körül. Fehér házait szín-
pompás muskátlik, bougain-
villeák és leanderek díszítik, 
A vár ma luxusszállóként 
működik. Keskeny, üzletekkel 
és galériákkal teli utca vezet 

a Santa Maria templomhoz. 
Szállás Figuera da Fozban.

5. nap: Fátima - Queluz
Portugália és Európa egyik 
leglátogatottabb zarándok-
helyére, FÁTIMA-ba utazunk. 
1917-ben három pásztorgye-
rek volt itt a Szűzanya jelené-
seinek tanúja. A szentély szí-
ve a Jelenések Kápolnája. A 
pontos helyen a Fatimai Szűz 
szobra áll. A komplexum 
ékköve az 1953-ban épült 
bazilika. A tér másik oldalán 
a Szentháromság bazilika 
található, előtte áll II. János 
Pál pápa szobra. Továbbuta-
zás QUELUZ-be, a versailles-i 
kastély mintájára, a XVII. szá-
zadban épült Nemzeti Palo-
tához, mely Európa utolsó 
rokokó épületeinek egyike. 
Szállás Lisszabon környékén. 

6. nap: Cabo da Roca – 
Sintra – Cascais – Estoril
CABO DA ROCA az euró-
pai szárazföld legnyugatibb 
pontja, ahol oklevelet is 
kaphatunk látogatásunkról. 
SINTRA a portugál királyok 
nyári székhelye. Az óvárost a 
királyi palota uralja. Az Atlan-
ti-óceán mentén, strandok, 
szörfparadicsomok mellett 
vezet utunk. Boca de Inferno 
barlangokkal és hasadékok-
kal tűzdelt sziklás tengerparti 
rész. A CASCAIS festői öble 
körül húzódó óváros sétá-

lóutcáin egymást érik az ét-
termek, kávézók és szuvenír 
üzletek. ESTORIL eredetileg 
halászfalu volt, de az idők fo-
lyamán elegáns üdülőhellyé 
alakult. Pálmákkal szegélye-
zett park közepén áll Európa 
legnagyobb kaszinója. Szál-
lás Lisszabon környékén.

7. nap: Lisszabon
A portugál főváros egyik 
szimbóluma a Felfedezések 
Emlékműve. A Belém Torony 
a Tejo folyó hajóforgalmát 
ellenőrizte, de volt börtön 
és raktár is. A Szent Jero- 
mos-templom és kolostor a 
manuel stílus mesterművei. 

Itt találjuk Vasco da Gama 
és Camoes szarkofágjait is. 
Este hazautazás, éjszaka a 
repülőn.

8. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

május 13 - 20.

216.900,- FT
portugália
IGAZI ÉKSZERDOBOZ & VILÁGÖRÖKSÉG CSOKOR

PORTO

          PORTUGÁLIA
Dátum:         05.13 - 05.20.  
Részvételi díj:        216.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 59.000,- Ft
Egyágyas felár:   49.500,- Ft
Félpanziós felár (7):               37.200,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők:         kb. 110,- EUR, 65 éves kor felett kb. 90,- EUR
Idegenforgalmi adó:   kb. 3,- EUR
Szervizdíj / borravaló:   20,- EUR

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

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

FAIAL

8 nap - 8 világörökségi helyszín! Az európai kontinens 
legnyugatibb országában tett körutazást Ön is kipihen-
heti az "örök tavasz" szigetén, Madeirán!

CABO DA ROCA

ñ v T
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1. nap: Budapest – Lisszabon 
- Funchal 
Repülés lisszaboni átszál-
lással, Madeirára. 6 éjszaka 
Funchal környéki medencés 
szállodában.

2. nap: Kelet-Madeira
Egész napos kirándulás 
ebéddel. CAMACHA fonott 
kosarairól híres, a Pico de 
Arieiro a sziget harmadik 
legmagasabb pontja. RIBE-
IRO FRIO a környező babér- 
erdőkről és pisztrángosokról 
ismert. SANTANA zsúpfede-
les házacskáinak nagy része  
műemlékvédelem alatt áll. A 
Portela hágó klímaválasztó a 
sziget északi és déli része kö-
zött. MACHICO a sziget első 
települése. 

3. nap: Funchal
Többnyire séta keretében is-
merkedünk FUNCHAL látni-
valóival: régi kikötő, marina, 
yachtkikötő, Szent Katalin 
park, Városi park a város-
házával. Látjuk Szt. Lőrinc 
szobrát és az erődöt, a Má-
nuel király által építtetett Sé 
(katedrális) épületét. Felke-
ressük a híres piacot. A bota-
nikus kert a buja szubtrópusi 
és trópusi növények gyüjte-
ménye. Borkóstoló vásárlási 
lehetőséggel. 

4. nap: Monte – Eira Do Serrado
Szabad program vagy fa-
kultatív kirándulás. Kabi-
nos felvonóval jutunk fel a 
Funchallal szinte egybeépült 
MONTE-ba, ahol a Miasszo-

nyunk Templomban meg-
tekintjük az utolsó magyar 
király, IV. Károly sírját. Séta 
a varázslatos, trópusi Jardins 
do Monte Palace kertben. A 
fővárosba akár tradícionális, 
ún. nyári szánnal - fakultatív  
lehetőség - toboggannal is 
visszamehetünk! EIRA DO 
SERRADO-ban, az Apácák 
Völgyének panorámájában 
gyönyörködhetünk.  Fakulta-
tív folklórest vacsorával.

5. nap: Porto Santo, Santa 
Maria, Delfinles, Levada tú-
rák, dzsip-szafari
Pihenés vagy fakultatív prog-
ramok közül választhatunk. 
- Egész napos kirándulás ha-
jóval, busszal és ebéddel a 
szomszédos PORTO SANTO 
szigetére, melynek fő attrak-
ciója a 8 km hosszú homokos 
strand, ahol kellemes fürdő-
zésre és vízisportokra is van 
lehetőség.
- Hajózhatunk Kolumbusz 
Kristóf legendás hajójának, a 
Santa Mariának másával. 
- Delfinlesre is mehetünk egy 
kényelmes katamaránnal. 
- Ha a sziget izgalmas belse-
jét szeretnénk felfedezni, az 
egyik „Levada” - több száz 
kilométernyi, nyitott vízveze-
ték-rendszer - mentén tehe-
tünk gyalogtúrát.

6. nap: Nyugat-Madeira
Egész napos kirándulás, 
ebéddel. CAMARA DE LO-
BOS kikötőjében láthatjuk 
a hagyományos, színesre 
mázolt, nyitott halászbárká-
kat, amelyek még Winston 
Churchillt is festésre ihlették. 
Innen fantasztikus kilátás 
nyílik Cabo Girao sziklájá-
ra. Kellemes sétát tehetünk 

a bájos RIBEIRA BRAVA-n. 
Vadregényes panorámaúton 
jutunk a sziget északnyuga-
ti szegletébe, PORTO MO-
NIZ-ba, ahol fakultatív fürdé-
si lehetőség az óceánvízzel 
feltöltött természetes me-
dencékben. Hazafelé érint-
jük PAUL DA SERRA gyak-
ran felhőködbe burkolódzó 
kopár fennsíkját. 

7. nap: Ponta Du Garajau – 
Santa Cruz
Délelőtt szabad program. 
Délután a PONTA DO GARA-
JAU fokhoz látogatunk. Rö-
vid szabadidő a tengerparti 
SANTA CRUZ belvárosában. 
Hazautazás lisszaboni átszál-
lással. Éjszaka a repülőn.

8. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MÁJUS 20 - 27.

225.800,- FT

   MADEIRA
Dátum:       05.20 - 05.27.
Részvételi díj:       225.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:                 79.000,- Ft
Egyágyas felár:   59.800,- Ft
Félpanziós felár (4 étkezés):  34.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:   20,- EUR

Fakultatív programok (létszámfüggő, tájékoztató jellegű árak): 
Egész napos hajókirándulás Porto Santo-ra:  110,- EUR
Santa Maria - „Kolumbusz hajója” (transzferrel):     45,- EUR
Delfinles katamaránnal (transzferrel):                   40,- EUR
Félnapos Levada túra:                                             35,- EUR
Félnapos dzsip-szafari:       40,- EUR 
Folklór est vacsorával és itallal:                          55,- EUR
Nossa Senhora do Monte + felvonó:       55 + 11,- EUR 
Toboggan nyári szánkózás:        15,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal;  
helyi középkategóriájú szálloda Funchal környékén; 
reggeli és két napon ebéd; belépők; idegenvezetés; 
BBP utasbiztosítás.

MADEIRA
AZ ATLANTI-ÓCEÁN ÚSZÓ VIRÁGOSKERTJE

Az Atlanti-óceán buja virágos kertje, az „örök tavasz” szigete! A természet bőkezűen 
bánt nemcsak Madeirával, de testvérszigetével is! Porto Santo hosszú, lassan mélyü-
lő tengerpartján igazi trópusi paradicsomban érezhetjük magunkat! Kedvezőbb áron, 
mint 2017-ben!

v

PICO DE ARIERO
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426.400,- FT
portugália & MADEIRA
KÖRUTAZÁS ÉS SZIGETTÚRA 

CAMERA DE LOBOS

     PORTUGÁLIA & MADEIRA
Dátum:         05.13 - 05.27.  
Részvételi díj:        426.400,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 79.000,- Ft
Egyágyas felár:   122.100,- Ft
Félpanziós felár (11):               72.100,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők:         kb. 110,- EUR, 65 éves kor felett kb. 90,- EUR
Idegenforgalmi adó:   kb. 4,- EUR
Szervizdíj / borravaló:   40,- EUR

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

ñ v T

PORTUGÁLIA
Lisszabon, Tomar, 
Guimaraes, Braga,
Figueira da Foz,

Bom Jesus do Monte, 
Porto, Batalha,  

Alcobaca, Nazaré,
Óbidos, Fátima,  
Queluz, Estoril,
Cabo da Roca, 
Sintra, Cascais, 

MADEIRA

Fakultatív programok (létszámfüggő, tájékoztató jellegű árak): 
Egész napos hajókirándulás Porto Santo-ra:  110,- EUR
Santa Maria - „Kolumbusz hajója” (transzferrel):     45,- EUR
Delfinles katamaránnal (transzferrel):                   40,- EUR
Félnapos Levada túra:                                             35,- EUR
Félnapos dzsip-szafari:       40,- EUR 
Folklór est vacsorával és itallal:                          55,- EUR
Nossa Senhora do Monte + felvonó:       55 + 11,- EUR 
Toboggan nyári szánkózás:        15,- EUR

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

Részletes programleírás a katalógus 28-29. oldalán.

LISSZABON ESTORIL

PORTO

FUNCHAL

PORTO MONIZ

FATIMA
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LAS PALMAS

1. nap: Budapest – Lisszabon 
– Ponta Delgada
Repülés lisszaboni átszál-
lással, Sao Miguel szigetére. 
Gyalogos ismerkedés PONTA 
DELGADA-val, a szigetcso-
port hangulatos fővárosával. 
Séta a keskeny, macskaköves 
utcákon, parkokban és bota-
nikus kertekben. Megnézzük 
a reneszánsz stílusban épült 
Sao Bras-erődöt az óceán 
partján, a barokk Sao Se-
bastiao Székesegyházat, a 
városházát és a városkaput. 
Szállás Ponta Delgadában.

2. nap: A nyugati part – 
Sete Cidades
A páratlan szépségű SETE 
CIDADES krátertavakhoz lá-
togatunk, melyek a XV. szá-
zadban, vulkánkitörés nyo-
mán keletkeztek. A 3.000 m 
magas vulkáncsúcs helyén 
két kristálytiszta tó alakult ki: 
a Lagoa Azul és a Lagoa Ver-
de. Egy ananászültetvényen 
az ananászlikőr megkóstolá-
sa mellett, a gyümölcs ter-
mesztésének rejtelmeivel is-
merkedhetünk. Szállás Ponta 
Delgadában.

3. nap: Fogo-tó – Ribeira 
Grande – Furnas – 
Vila Franca do Campo
A LAGOA DO FOGO - sma-
ragdzöld krátertó - lenyűgö- 
ző kilátópontjához kirándu- 
lunk. Majd RIBEIRA GRAN-
DE nevezetességeivel ismer-
kedünk: városháza, Matriz 
templom, völgyhíd és a vá-
rosi park. Utazás kelet felé, 

rövid pihenő a Santa Iria Bel-
vedere kilátópontnál és egy 
teaültetvényen. Továbbuta-
zás a FURNAS-tó partjára. 
Fürdési lehetőség a termál 
tóban vagy sétálhatunk a 
Terra Nostra botanikus kert-
ben. A tó északi részén meg-
nézzük a gejzíreket és meg-
kóstoljuk cozido (a talajból 
feltörő meleg vizű források 
gőzében megfőtt) tradicio-
nális egytálételt. Átutazunk 
VILA FRANCA DO CAMPO-n, 
a sziget korábbi  székhelyén.  
Szállás Ponta Delgadában.

4. nap: Terceira – 
Praia da Vitória
Szabadidő, majd kora dél-
után átrepülünk Terceira szi-
getére. Belvárosi séta kereté-
ben ismerkedünk  PRAIA DA 
VITÓRIA impozáns, XV–XVI. 
századi épületeivel, neveze-
tességeivel. Szállás Angra do 
Heroismóban.

5. nap: Angra do Heroismo 
– Monte Brasil – Algar do 
Carvao – Biscoitos 
Városnézés ANGRA DO 
HEROISMO-ban: reneszánsz 
óváros, Sao Joao Baptista 
erőd, Capitaes Generais pa-
lota, katedrális. Körbejárjuk 
a szigetet: MONTE BRASIL 
kilátó, ALGAR DO CARVAO 
barlangja (az egyetlen láto-
gatható, függőleges vulkáni 
kürtő a világon), BISCOITOS-i 
bormúzeum. Megnézzük a 
fekete vulkáni kövekből ki-
alakult természetes úszóme-
dencéket is. Szállás Angra do 
Heroismóban.

6. nap: Faial 
Átrepülünk FAIAL szigetére. 
Egész napos kirándulás: Fla-
mingók völgye, Caldeira (a 
sziget legmagasabb pontja) 

és  CAPELINHOS vulkán. Vé-
gezetül sétálunk a hangula-
tos fővárosban, HORTA-ban. 
Szállás. 

7. nap: Pico
Hajókirándulás PICO szigeté-
re. Utazás az Azori-szigetek 
ismert szimbólumához, a 
2.351 méter magas Pico vul-
kánhoz. Felkeresünk egy bo-
rospincét, majd bepillantást 
nyerünk a szigetcsoport fájó 
múltjába, egy egykori bálna-
feldolgozó üzem és a Bálna 
Múzeum meglátogatásával. 
Szállás Hortában.

8. nap: Faial – Lisszabon 
Szabad program vagy fakul-
tatív cetnéző (bálnák és delfi-
nek) hajókirándulás. Délután 
hazautazás Budapestre, lisz-
szaboni átszállással, éjszaka 
a repülőn. 

9. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

JÚNIUS 2 - 10.

399.600,- FT
AZORI-SZIGETEK

SAO MIGUEL - TERCEIRA - FAIAL - PICO

TERCEIRA

Új körutazásunk során, a Portugáliához tartozó vulkanikus szigetcsoport kilenc léleg-
zetelállító szigetéből négyet látogatunk meg, életreszóló természeti élményekkel gaz-
dagodhatunk!
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          AZORI-SZIGETEK
Dátum:    06.02 - 06.10.
Részvételi díj:   399.600,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 84.000,- Ft
Egyágyas felár:   108.000,- Ft 
Félpanzió (7 vacsora) felára: 51.700,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:   20,- EUR
Belépők és hajójegyek kb.: 50,- EUR

Fakultatív cetnéző hajókirándulás: kb. 55,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
hajóval; helyi középkategóriájú szállodák; reggeli és a 3. 
napon ebéd; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Angra Do Herosimo óvárosa; Pico-szigeti borvidék

FAIAL
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SAN MIGUEL

SAN MIGUEL
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1. nap: Budapest – Glasgow -
Stirling - Edinburgh 
Repülés a gazdag történelmi 
múltú, élénk kulturális életet 
élő GLASGOW-ba. Városné-
zés: George Square, városhá-
za, Buchanan street, Glasgow 
Katedrális stb. Majd STIR-
LING várába látogatunk. Va-
csora, szállás Edinburgh-ben.

2. nap: Edinburgh
Egész napos városnézés az 
impozáns fekvésű EDIN- 
BURGH-ban. Az óváros kö-
zépkori utcák kusza szöve-
vénye, kocsmákkal és sikáto-
rokkal tarkítva. A vár sziklás 
magaslatától a Királyi Mér-
föld „a világ legszebb utcája” 
vezet a Holyrood palotához. 
A St. Giles katedrális I. Ká-
rolytól kapta egyházi rangját. 
A város feletti vulkanikus ma-
gaslaton épült várban őrzik a 
skót koronaékszereket. Va-
csora, szállás Edinburgh-ben.

3. nap: Glamis- és Blair-kastély 
Felkeressük a híres GLAMIS 
kastélyt, ahol Erzsébet anya-
királynő töltötte gyermek-
korát. Látogatás egy whisky 
lepárlóban, természetesen 
kóstolóval. A pazar BLAIR 
kastély megtekintése után, va-
csora és szállás a Skót-felföld 
erdei és dombjai között meg-
búvó Pitlochry környékén.  

4. nap: Loch Ness – 
Eilean Donan – Skye – Oban 
A Skót-felföld „fővárosán” 
Inverness-en keresztül ér-
kezünk a legendás LOCH 
NESS-be, ahol talán a szörny 
is felbukkanhat. Ha nem pil-
lantjuk meg azonnal a tó 
felszínén tekergőző Nessie-t, 
URQUHART várának rom-
jaihoz látogatunk. 1692-ig 
Skócia legnagyobb kastélya 
volt, amikor is felrobbantot-
ták, nehogy a jakobiták be-
fészkeljék magukat a vaskos 
falak közé. Továbbutazás a 
Kaledóniai Csatorna és a ta-
vak által alkotott Nagy Völgy 
(Great Glen) mentén. Kitérő 
a szépen renovált EILEAN 
DONAN kastélyhoz, mely a 
„Hegylakó” és „A világ nem 
elég” filmekből lehet sokak-
nak ismerős. Rövid kirándulás 
SKYE-szigetre, a skót mon-
davilág fontos helyszínére. 
Vacsora, szállás Obanban.

5. nap: Hebridák - Oban
Szabad program vagy fakul-
tatív kirándulás komppal a 
Déli Belső-Hebridák két elbű-
völő szigetére, a szinte lakat-
lan  MULL-ra, majd IONA-ra, 
ahol a VI. században érkező 
első hittérítők emlékei mel-
lett, a XIII. században épített 
katedrálist is megtekintjük. 
Vacsora, szállás Obanban. 

6. nap: Glencoe – Falkirk - 
Glasgow 
GLENCOE Skócia egyik leg-
híresebb 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 kocsmázunk is egy jót! 
FALKIRK mérnöki csodája: a 
világ egyetlen forgózsilipje 
24 méteres szintkülönbséget 
egyenlít ki, a Falkirk – Edin-
burgh között fontos hajófor-
galmat lebonyolító Union- és 
a Clyde-csatorna között. Va-
csora, szállás Glasgow-ban.

7. nap Melrose – Abbotsford 
– Rosslyn - Glasgow
Utazás a festői dombok kö-
zött elterülő MELROSE-ba, 
melynek apátsága a legenda 
szerint Skócia legnagyobb 
harcos királyának szellemét 
őrzi. ABBOTSFORD-ban Sir 
Walter Scott kastélyát tekint-
jük meg. Végezetül kirándu-
lás a „Da Vinci kód” mozifilm-
ből is jól ismert ROSSLYN-ba, 
ahol a Templomos Lovagok 
XV. századi kápolnáját, Skó-
cia egyetlen reneszánsz 
építészeti emlékét láthatjuk. 
Szállás Glasgow-ban.

8. nap Budapest
Kora reggel hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

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

ÁPRILIS 24 - MÁJUS 1.

354.500,- FT

                  SKÓCIA ÉS A HEBRIDÁK 
Dátum:    04.24 - 05.01.
Részvételi díj:   354.500,- Ft  
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.:  49.000,- Ft     
Egyágyas felár:  97.400,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %
Belépők és fülhallgató: kb. 115,- GBP
Szervizdíj / borravaló: kb. 15,- GBP

Fakultatív program (min. 20 fő) Hebridák: kb. 26,- GBP

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

UNESCO Világörökség: 
Edinburgh 
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SKYE -SZIGET

A vadregényes tájak és szellemjárta kastélyok mellett, ha szerencsénk van, a Loch 
Ness-i szörnyet is megpillantjuk. De a jófajta whiskyket garantáltan megízlelhetjük! 
Kedvezőbb áron, mint 2017-ben!

LOCH NESS

EDINBURGH
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1. nap: Budapest – London – 
Winchester – Portsmouth
Repülés Londonba, majd 
irány WINCHESTER, mely-
nek XI. századi katedrálisa 
a római Szent Péter Bazilika 
után a második legnagyobb 
Európában. A város leghí-
resebb épülete a Great Hall, 
Artúr király kerek-asztalával. 
PORTSMOUTH kikötőjében 
áll Nelson admirális hajója, a 
Victory, mely az angol flotta 
zászlós-hajója volt a trafalga-
ri ütközetben, és a Mary Rose 
VIII. Henrik hajójának roncsai. 
Vacsora, szállás Portsmouth 
környékén. 

2. nap: Poole – Swanage – 
Corfe vár – Plymouth
POOLE-ból hajókirándulás a 
Jurassic part legkeletibb szik-
laképződményéhez, a hajdani 
kalózról elnevezett Old Har-
ry-hez. SWANAGE-ból gőz- 
mozdonyos nosztalgia vo-
nattal folytatjuk utunkat 
Corfe várához. Anglia egyik 
legősibb várának maradvá-
nyai egy festői falucska felet-
ti dombon állnak. A kastély 
1.000 éven át uralta a tájat, 
és ötszáz évig volt királyi 
rezidencia. A X. században 
itt vált merénylet áldozatává 
Edward király, a várat Crom- 
well katonái robbantották 
fel 1646-ban. Utunk POUND-
BURRY városka mellett halad 
el, mely Károly walesi her-

ceg koncepciói szerint épül, 
várhatóan 2025-re készül el. 
Vacsora, szállás Plymouth 
környékén.

3. nap:  Land’s End sziklái –  
Marazion – St.Michael’s 
Mount – Polperro – Plymouth
Irány Cornwall! Felkeressük a 
brit szárazföld legnyugatibb 
pontját, a Land’s End sziklá-
kat, melynek oszlopai között 
az Atlanti-óceán háborog. 
MARAZION bájos tengerparti 
üdülő-városka, ahonnan gyö-
nyörű panoráma nyílik a St. 
Michael’s Mount–ra. A francia 
Mont St. Michel brit megfe-
lelőjére gyalog (apály) vagy 
csónakkal (dagály esetén) 
látogatunk át. A szigetdomb 
tetején messziről tündököl 
a XII. századi vár, egykori 
kolostor, börtön és erőd. Vé-
gezetül felkeressük POLPER-
RO-t, a hamisítatlan cornwalli 
halászfalut, az egykori csem-
pésztanyát. Vacsora, szállás 
Plymouth környékén.

4. nap: Tintagel – Exeter
Cornwall északnyugati partja 
misztikummal és legendákkal 
teli vadregényes vidék. TIN-
TAGEL várának romjai között 
Artúr király legendája eleve-
nedik meg. Az óceán nyal-
dosta sziklák tövében lévő 
barlangot a mondák Artúr 
király varázslójának tulajdo-
nítják, melybe apály idején 
be lehet sétálni. Következő 
állomásunk a két évezredes 
történelmi múltú EXETER, 
melynek legszebb ékköve a 
gótikus katedrális. Belvárosi 

sétánk során láthatjuk a céh- 
csarnokot, mely a legré-
gebbi önkormányzati épü-
let Angliában, a Parlament 
utca egyike  Nagy-Britannia 
legszűkebb utcácskáinak. A 
közelben Rougemont vörös 
homokkőből épült erődítmé-
nyének romos bejáratánál 
emléktábla őrzi Alice Molland 
emlékét, aki a boszorkányé-
getés utolsó áldozata volt. 
Vacsora, szállás Exeter kör-
nyékén.

5. nap: Glastonbury – Wells 
– Cheddar – Bristol
A GLASTONBURY apátság 
impozáns romjaihoz kirándu-
lunk. Egyes legendák szerint 
Jézus is járt itt, más legendák 
szerint itt temették el Arthur 
királyt és feleségét. A kö-
zeli 158 m magas dombot a 
Glastonbury Tort, Artúr király 
misztikus városával, Avalon-
nal hozzák összefüggésbe. 
A domb lábánál található 
ősi kút – állítólag - a „Kehely 
kútja”, itt rejtette el Arima- 
teai Szent József a Szent 
Grált, mely után a Kerek Asz-
tal lovagjai kutattak. A közeli 
WELLS-ben városnéző séta: 
a XIV. századi Vicar’s Close, 
a XII. századi Katedrális, és 
a Püspöki palota (kívülről). 
Innen CHEDDAR-ba, a hí-
res sajt otthonába utazunk, 
ahol kóstolóval egybekötött 
látogatás egy sajtkészítő 
műhelyben. Séta a közeli 
hasadékban, melynek bar-
langjaiban hajdan a cheddar 
sajtot is érlelték, és ahonnan 

1903-ban értékes régészeti 
lelet, a 9.000 éves “Ched-
dar-i ember” maradványai 
kerültek elő. Vacsora, szállás 
Bristol környékén. 

6. nap: CardiÀ – 
Caerphilly vár – Bristol
Átkelünk a Bristoli öblön, 
ahol a világ egyik legna-
gyobb ár-apály ingadozása 
figyelhető meg, majd meg-
érkezünk Wales fővárosába, 
CARDIFF-ba. A Cardi» Castle 
megtekintése után, ismerke-
dés a belvárossal: Bute Park, 
városháza, Nemzeti Múzeum, 
Egyetem, Keresztelő Szt. Já-
nos templom. Rövid szabad- 
idő után irány CAERPHILLY, 
ahol az egyik legnagyobb 
Edward-kori vár áll. Vacsora, 
szállás Bristol környékén.

7. nap: Lacock – Bath – 
Bristol – Budapest 
Bristol és Oxford között húzó-
dik a  Cotswolds dombvidék. 
A zöldellő tájat jellegzetes, 
kőből épült öreg házakból 
álló, békebeli települések 
tarkítják. Rövid pihenő a bá-
jos LACOCK-ban, majd irány 
a nyüzsgő római fürdőváros, 
BATH! A több mint 2 évezre-
des történelmi múltú városka 
legfőbb látnivalói: apátság, 
Római Fürdő, Szivattyú-te-
rem és a Pultney-híd. Rövid, 
buszos városnézés: Royal 
Cresent, Queen és Circus te-
rek. Bristolból hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

ADARE

MÁJUS 14 - 19.

299.900,- FT
a brit-sziget déli kincsei

CORNWALL - DEVON - WALES - COTSWOLDS

Körutazás a békebeli Anglia történelmi és természeti kincsei között, az Artúr királyt 
övező legendák nyomában. Letűnt korok titkai, zegzugos utcácskák, gőzmozdony húzta 
kisvasút, csempészek rejtett útvonalai.  

              A BRIT-SZIGET DÉLI KINCSEI 
Dátum:    05.14 - 05.19.
Részvételi díj:   299.900,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  59.000,- Ft
Egyágyas felár:    65.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők és fülhallgató: kb. 100,- GBP 
Szervizdíj / borravaló:  15,- GBP

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

UNESCO Világörökségek:
Bath; Kelet-Devon partvidék;  
Cornwall és Nyugat-Devon tája

ñ v

ST. MICHAEL’S MOUNT

WINCHESTER

Új
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1. nap: Budapest – Dublin 
Repülés DUBLIN-ba. Város-
nézés: O’Conell utca, Georgi-
anus negyed, XI. századi Szt. 
Patrick Székesegyház, Fő-
posta, Emlékezés kertje és 
a híres Temple Bar negyed. 
Vacsora, szállás Dublin kör-
nyékén.

2. nap: Dublin – Glendalough 
– Powerscourt
A dublini városnézés foly-
tatása. A Trinity College-ot 
I. Erzsébet királynő építtet-
te 1592-ben. Könyvtárában 
őrzik a VIII. századi Book 
of Kellst (a világ egyik leg-
szebben díszített középkori 
kódexét) és Brian Boru ki-
rály hárfáját, amely Írország 
egyik szimbóluma. Utazás 
Wicklow megyébe, Írország 
„zöld kertjébe”. GLENDA-
LOUGH-ban a Szent Kevin- 
kolostor romjait keressük fel. 
Séta POWERSCOURT XVIII. 
században kialakított kertjé-
ben. Vacsora, szállás Dublin 
környékén.

3. nap: Kilkenny – Cashel – 
Killarney
Irány Írország egyik legszebb 
középkori kisvárosa, KIL-
KENNY! Látogatás a Szent 
Canice-székesegyházban és 
a várban. A Rock of Cashel 
vár az „arany lapályból” ki-

emelkedő, 60 méter magas 
mészkő-sziklára épült erőd, 
egykor királyi székhely volt. 
Vacsora, szállás Tralee kör-
nyékén. 

4. nap: Kerry-gyűrű 
Az Iveragh félsziget, a híres 
„KERRY GYŰRŰ” 170 km-es 
pazar útvonal! Csodás pano-
ráma, az Atlanti-óceán szik-
lás, szaggatott partvidékkel 
és a Golf áramlat hatására ki-
alakult gazdag vegetációval. 
Itt állnak Írország legmaga-
sabb hegyei, a monda szerint 
kecskét koronázó Killorglin 
kisvárosa, Waterville Chaplin 
kedvenc nyaralóhelye, az ír 
parasztok életét bemutató 
skanzen stb. Már a szárazföld 
belsejében olyan kis telepü-
léseken utazunk át, mint a 
színes házairól híres Sneem, 
végezetül pedig visszatérünk 
a Killarnay tavak festői lánco-
latához. Vacsora, szállás Tra-
lee környékén.

5. nap: Adare – Bunratty – 
Moher-sziklák – Galway 
Észak felé vesszük az irányt. 
Útközben rövid megálló az 
Írország „legcsinosabb falu-
ja” címet viselő ADARE-ban. 
BUNRATTY-ban megtekint-
jük a XV. századi félelmetes 
várat - az ország egyik leg-
népszerűbb látványosságát.  
A Bunratty Folk Park (skan-
zen) hűen tükrözi az ír vidé-
ki életet. Pihenő és fotózási 
lehetőség a lélegzetelállító, 

200 m magasan kiemelke-
dő, kb. 8 km hosszan elnyúló 
MOHER-sziklákon. A burreni 
mészkőfennsíkon át érkezünk 
a hangulatos kocsmáiról híres 
GALWAY-ba, Írország nyu-
gati „fővárosába”. Vacsora, 
szállás Galway környékén.

6. nap: Kylemore – 
Clonmacnoise – Dublin
Kirándulás a festői szépségű 
CONNEMARA-félszigeten. 
A Kylemore-tó partján épült 
KYLEMORE apátság egy ré-
sze, továbbá a 2,5 hektáros 
viktoriánus kert nyitott a 
turisták számára. Tovább- 
utazás CLONMACNOISE-be, 
a Shannon folyó partján fek-
vő, VI. századi vallási köz-
pontba. A területen egy ka-
tedrális, 8 templom (X–XIII. 
századból) romjai, két kerek 
torony és három kelta kereszt 
látható. Vacsora, szállás Dub-
lin környékén.

7. nap: Monasterboice – 
Malahide – Dublin – Budapest 
Ellátogatunk a Boyne-völgy-
be, az ír civilizáció bölcső-
jébe. A völgy legfontosabb 
neolitikus építményei közül 
három folyosósír emelkedik 
ki: Newgrange, Dowth és 
Knowth, melyekről a láto-
gatóközpont múzeumában 
kapunk tájékoztatást. Irány 
MONASTERBOICE! A kö-
zépkori kolostor romjai egy 
sírkertben elzárva találhatók. 
Végezetül a romantikus MA-
LAHIDE kastélyt keressük fel. 
Hazautazás Dublinból. Érke-
zés Budapestre a menetrend 
függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MOHER-SZIKLÁK

MÁJUS 21 - 27.

269.900,- FT
ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS
MOHER-SZIKLÁK - DUBLIN - KERRY-GYŰRŰ

A szomszéd fűje sem lehetne ennél zöldebb! Szent 
Patrick misztikus földjén kalandozunk! Programunkban 
legendás várkastélyok, a híres „Kerry-gyűrű” és az impo-
záns Moher-sziklák!  

                ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS
Dátum:    05.21 - 05.27.
Részvételi díj:   269.900,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.: 65.000,- Ft
Egyágyas felár:    69.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Belépők és fülhallgató: kb. 95,- EUR 
Szervizdíj / borravaló:  10,- EUR

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

UNESCO Világörökségek:
Bend of the Boyne régészeti együttese
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1. nap: Budapest – Reykjavik
Utazás közvetlen járattal Kef- 
lavikba. Ismerkedés a világ 
legészakabbra fekvő főváro-
sával, REYKJAVIK-kal: Hallg-
rímskirkja, városháza, parla-
ment, Perlan stb. 4 éjszaka 
szállás Reykjavikban.

2. nap: Fjordok – 
vízesések – lávamezők
Kirándulás a HVALFJÖRDUR- 
hoz, a Bálnafjordhoz. Majd 
a HRAUNFOSSAR-t és a 
BJARNAFOSS-t keressük fel. 
REYKHOLT az izlandi nép 
történelmi emlékhelye. Rövid 
pihenő az egyik hőforrásnál. 

3. nap: „Arany körút”
Egész napos kirándulás. 
GULLFOSS a három lépcső-
ben alázúduló Arany-vízesés. 
A szunnyadó GEYSIR minden 
gejzírek névadója. A STROK-
KUR gejzír időről időre lát-
ványosan tör a magasba. A 
THINGVELLIR Nemzeti Park 

földrajzi jelentősége mellett 
az államalapítás és az ország- 
gyűlések helyszíne is volt.  

4. nap: A déli partvidék
Rövid pihenő a két 60 m ma-
gas vízesésnél, a SKOGAR-
FOSS-nál és a SELJALAND-
FOSS-nál. SKOGAR-ban 
felkeressük a Néprajzi Mú-
zeumot. DYRHOLAEY impo-
záns sziklaalakzata, a sziget 
legdélibb pontja, az óceán 
partjáról rajzolódik ki igazán.

5. nap: Reykjanes-félsziget - 
Kék Lagúna – Budapest
A Reykjanes-félszigetet fe-
dezzük fel. KLEIFARVATN a 
holdbéli táj; KRYSUVIK-SEL-
TUN a fortyogó föld, a híres 
kénes gőzoszlopaival. Végül 
fakultatív fürdési lehetőség 
a különleges, meleg vizű Kék 
Lagúnában. Hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

1. nap: Budapest – Keflavik- 
Skogarfoss - Vik
Repülés közvetlen járattal 
Keflavikba. Irány a déli part! 
A 40 m magas SELJA-
LANDSFOSS, majd a 60 m 
magas SKOGAFOSS vízesést 
tekintjük meg. A sziget leg-
délebbi partvidéke a mada-
rak kedvelt költőhelye. Szál-
lás Vikben.
2. nap: Fjordok – jéghegyek 
Európa legnagyobb össze-
függő jégmezeje, a Vatna-
jökull mentén vezet utunk 
Jökursarlónhoz, a gleccserek 
világába, a SKAFTAFELL 
Nemzeti Parkba, a „borjadzó” 
gleccserek világába. Időjá-
rás függvényében fakultatív 
programok. Szállás Reykja-
vikban.

3. nap: „Arany körút”
A program megegyezik az 
Izland fénypontjai 3. napjával!

4. nap: Snaefellsness-félsziget: 
Borgarnes – Arnarstapi 
Irány észak! BÚDIR-nál meg-
tekintjük a hatalmas lávame-
ző közepén fekvő kis fatemp-
lomot. ARNARSTAPI-ban a 
vízimadarak a különleges 
sziklaformációk üregeiben 
fészkelnek. Az óceánpartról 
tiszta időben kirajzolódik a 
SNAEFELLSJÖKULL glecs-
cser, mely Verne Gyula Uta-
zás a Föld középpontjába 
című művét is megihlette. A 
jég alatti vulkánkitörés révén 
keletkezett hegy több mint 
1400 m magas és egész év-
ben jég borítja. Szállás Reyk-
javikban. 

5. nap: Reykjanes-félsziget – 
Kék-lagúna – Budapest
A program megegyezik az 
Izland fénypontjai 5. napjával!  
Hazautazás. Érkezés Buda-
pestre a menetrend függvé-
nyében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

REYKJAVIK

április 19 - 23.; április 27 - május 1.

239.900,- Ft/fő ártól
izland duplán

A TŰZ, GŐZ & JÉG SZIGETE - KEZDŐKNEK ÉS HALADÓKNAK
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             IZLAND FÉNYPONTJAI 
Dátum:     04.19 - 04.23.
Részvételi díj:   239.900,- Ft 
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  53.000,- Ft
Egyágyas felár (standard szoba):  68.400,- Ft 
De-luxe szoba felára:   26.900,- Ft / fő 
De-luxe egyágyas felár:  99.900,- Ft
Büfévacsora (4) felára:  16.800,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők:     kb. 25,- EUR 
Szervizdíj / borravaló:   5,- EUR

Fakultatív Kék Lagúna belépő:   kb. 60,- EUR 
Fakultatív Kék Lagúna sétálójegy:  kb. 12,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
helyi középkategóriájú szállodában kisméretű STANDARD 
szoba; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség: 
Thingvellir Nemzeti Park

IZLAND FÉNYPONTJAI - kezdőknek! IZLANDi csemegék - haladóknak!

                 IZLANDI CSEMEGÉK
Dátum:     04.27 - 05.01.
Részvételi díj:   259.700,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  53.000,- Ft
Egyágyas felár (standard szoba):  62.500,- Ft 
Reykjavikban de-luxe szoba felára:  20.100,- Ft / fő
Reykjavikban de-luxe egyágyas felár: 83.500,- Ft
Büfévacsora (3) felára:  12.600,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépők:     kb. 25,- EUR 
Szervizdíj / borravaló:   5,- EUR

Fakultatív Kék Lagúna belépő:   kb. 60,- EUR 
Fakultatív Kék Lagúna sétálójegy:  kb. 12,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; 1 éj  
Vikben, 3 éj Reykjavikban helyi középategóriájú hotelben 
standard szoba; büféreggeli; idegenvezetés; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökség:  
Thingvellir Nemzeti Park
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1. nap: Budapest – Mannheim 
Utazás Ausztrián keresztül 
Mannheim környékére pihe-
nőkkel. Szállás.

2. nap: Köln – 
Landal üdülőtelep 
Irány Köln/Bonn repülőtere, 
ahol csatlakoznak a repülős 
utasok. Látogatás KÖLN-ben, 
a Dóm megtekintése és rövid 
szabadidő után folytatjuk 
utunkat Hollandiába. Késő 
délután érkezünk az üdülőte-
lepre. Pihenés, felfrissülési le-
hetőség az élményfürdőben. 
Négy éjszaka szállás.

3. nap: Amszterdam 
Egész napos kirándulás 
AMSZTERDAM-ba, Európa 
egyik legkedveltebb, multi- 
kulturális városában. Hajó- 
kirándulás a grachtokon. 
Látogatás a Rijks Múzeum-
ban, amelynek legismertebb 
kincse, Rembrandt „Éjjeli 
őrjárat” alkotása. Felkere-
sünk egy gyémántcsiszoló 
műhelyet, és látogathatóság 
függvényében megtekintjük 
a Királyi Palotát is. 

4. nap: Aalsmeer – 
Volendam – Marken
AALSMEER ad otthont a vi-
lág legnagyobb virágárveré-
seinek. Látogatás Hollandia 
leghíresebb kertjében, KEU-
KENHOF-ban. A látványos 
tulipán show megtekintése, 
a stílusos, „Európa tavasza” 

elnevezésű kiállításon. Dél-
után kirándulás VOLENDAM 
és MARKEN népművészeti 
halászfalvakba. 

5. nap: Rotterdam – 
Delft – Hága
Utazás a világ egyik leg- 
nagyobb kikötővárosába, 
ROTTERDAM-ba („Európa- 
árboc”, panoráma kilátás 
a kikötőre). Rövid pihenő 
DELFT-ben, melynek szép- 
sége és történelme talán 
még két nagy szomszédját, 
Rotterdamot és a fővárost is 
felülmúlja. Végezetül ismer-
kedés Hollandia közigazga-
tási központjával, HÁGÁ-val: 
Binnenhof (parlament), Bé- 
kepalota, Madurodam (mini 
Hollandia) stb. 

6. nap: Alkmaar – 
Schermeerland – Mannheim 
Programunkból nem hagy-
juk ki a világhírű ALKMAAR-i 
sajtpiacot. Majd felkeres-
sük SCHERMEERLAND-ot, 
a szélmalmok vidékét, ahol 
megtekintünk egy korhű 
szélmalmot. Csoportunk ket- 
téválik, a repülős utasok 
Eindhovenből hazarepülnek. 
A többiekkel folytatjuk utun-
kat autóbusszal Németor-
szágba. Szállás Mannheim 
környékén.

7. nap: Mannheim - Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. 
Érkezés Budapestre az esti 
órákban. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

holland tulipán show
HOLLAND TÁJ, SAJT & ÉLETSTÍLUS... 

ÁPRILIS 15 - 21.

129.900,- Ft/fő ártól

                    HOLLAND TULIPÁN SHOW
          BUSZ / BUSZ         BUSZ / REPÜLÖ           REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:          04.15 – 04.21.          04.15 - 04.20.            04.16 - 04.20.
Részvételi díj:        129.900,- Ft        139.900,- Ft          149.900,- Ft
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.: ---         26.000,- Ft             49.000,- Ft
Vacsora a tranzit szállásokon: 10.000,- Ft          5.000,- Ft                  ---
Egyágyas felár*:         31.500,- Ft         26.900,- Ft            22.500,- Ft

Szállás felárak / kedvezmények a Landal Greenparks üdülőtelepen:
4 fős apartmanban 3 fő (2 + 1 fő) esetén   FELÁR: 7.500,- Ft / fő
4 fős apartmanban 2 fő esetén    FELÁR: 22.500,- Ft / fő

6 fős apartmanban 5 fő (2+2+1) esetén   KEDVEZMÉNY: 5.000,- Ft / fő
6 fős apartmanban 6 fő (2+2+2) esetén   KEDVEZMÉNY: 8.000,- Ft / fő

Belépők, hajójegy és fülhallgató: kb. 95,- EUR
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás díja: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás választás szerint, a program során autóbusszal; helyi kö-
zépkategóriájú tranzitszállás reggelivel; 4 éj szállás ÖNELLÁTÁSSAL a Nemzeti Park 
közvetlen közelében, idilli természeti környezetben fekvő LANDAL GREENPARKS üdü-
lőtelepen. Két hálószobás (4 fő foglalása esetén); vagy  három hálószobás (6 fő fogla-
lása esetén), összkomfortos nyaralóházakban egy zuhanyozó, külön WC (szintén egy 
db. / nyaralóház), amerikai konyha (mikró sütővel), nappali (színes TV), kertkapcso-
lat. * Figyelem! Egyágyas szoba foglalása esetén közös konyha / fürdőszoba / WC a két 
hálószobás apartman másik szobájában elhelyezett utasokkal! Az üdülőtelepen étterem, 
bisztró, élelmiszerüzlet és különböző sportlehetőségek, pl. fedett melegvizes élményfürdő 
állnak a vendégek rendelkezésére. Idegenvezetés, BBP biztosítás. 
UNESCO Világörökség: 
Amszterdam védművonala; Köln - Dóm
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AMSZTERDAMStílusosan, a tulipán-show-ra időzítve nyújtunk át Önöknek 
egy csokorral Hollandia legnépszerűbb látnivalóiból. 
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1. nap: Budapest – 
Mannheim környéke
Utazás Bécs – Linz – Passau 
útvonalon, rövid pihenőkkel. 
Szállás Mannheim környékén.

2. nap: Luxembourg – 
Brüsszel
A repülős utasok Charleroi-ba 
érkeznek. Találkozás az autó-
buszos vendégekkel a déli 
órákban LUXEMBOURG-ban. 
Városnéző séta a nagyher-
cegség fővárosában, majd 
irány Belgium! Első állomá-
sunk WATERLOO, a napóle-
oni idők egyik legfontosabb 
ütközetének helyszíne. Esti 
séta a világ egyik legszebb 
főterén! Szállás Brüsszelben.

3. nap: Gent – Brugge 
Városnéző séták művészi fla-
mand városokban. GENT-ben 
megtekintjük Jan Van Eyck, 
„A titokzatos bárány imádá-
sa” és  BRUGGE-ben Michel- 
angelo „Brugge-i Madonna” 
alkotását. E két várost mél- 
tán hasonlítják az Itáliai Firen-
zéhez és Velencéhez. Szál- 
lás Brüsszelben.

4. nap: Brüsszel
A belga fővárost „Európa 
szívének” tartják. Városnézés 
BRÜSSZEL-ben: Királyi Kép-
tár (Rubens, Bosch és Brue-

gel), Grand Place, városháza, 
Manneken Pis, Atomium stb. 
Szállás Hága környékén.

5. nap: Keukenhof – 
Rotterdam – Delft – Hága 
Irány KEUKENHOF, a látvá-
nyos tulipán-show, ahol más, 
hagymás virágokat is lát-
hatunk, pl. amarilliszt és lili- 
omot. Továbbutazunk HÁGÁ- 
ba, ismerkedés a kormány-
zati székhellyel: Binnenhof 
(parlament), Békepalota stb. 
A felújított Mauritshuis-ban 
Vermeer, Rembrandt festmé-
nyeit is megcsodálhatjuk. Az 
elbűvölő DELFT-et, a „Delf-
ti porcelán” tette ismertté.  
Irány ROTTERDAM, Hollan-
dia második legnagyobb 
települése, Európa legna-
gyobb kikötővárosa, mely az 
ezredfordulón még a világ 
legnagyobb kikötője volt. Az 
„Európa-árboc”-ról panorá-
ma kilátás a kikötőre. Szállás 
Hága környékén.

6. nap: Amszterdam 
Városnézés a mindig nyüzs-
gő AMSZTERDAM-ban: ha-
jókirándulás a grachtokon 
(csatornákon), Rijks Múzeum 
(Rembrandt: „Éjjeli őrjárat”), 
gyémántcsiszoló, királyi pa-
lota (kívülről), Dam-tér, bel-
városi séta stb. Szállás Hága 
környékén.

7. nap: Alkmaar – Mannheim
Délelőtt az ALKMAAR-i sajt-
vásárra látogatunk, majd 
irány SCHERMERLAND a 
szélmalmok hazája! Végeze-
tül VOLENDAM-ot, a népmű-
vészetéről híres halászfalut 
keressük fel. A csoport ket-
téválik, a repülős utasok ha-
zarepülnek. A buszos utasok 
késő este érkeznek a Mann-
heim környéki szállásunkra.

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

GENT

GENT

BRÜSSZEL

április 28 - május 5.

178.500,- Ft/fő ártól
benelux körutazás

LUXEMBOURG - BRÜSSZEL - GENT - AMSZTERDAM

BENELUX-államok - három kis ország, melyek neve a tör-
ténelem folyamán és gazdasági kapcsolataik révén ösz-
szefonódott. Körutazásunk során a Németalföldi festőmű-
vészet kiemelkedő alkotásaival és a világhírű keukenhofi 
tulipán-költeményekkel is megismerkedünk.  
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           BENELUX KÖRUTAZÁS  
  BUSZ / BUSZ            REPÜLŐ / REPÜLŐ
Dátum:  04.28 – 05.05.  04.29 - 05.04.
Részvételi díj:  178.500,- Ft  188.500,- Ft 
Repülőtéri ill. és csomagdíj kb.:  --- 39.000,- Ft  
Félpanziós felár  44.900,- Ft (7)  37.000,- Ft (5)
Egyágyas felár: 59.000,- Ft 45.700,- 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; helyi középkategóriájú szállodák; 
büféreggeli; BBP biztosítás; idegenvezetés. 
UNESCO Világörökség: 
Belgium: Brüsszel főtere; Flamand Begina-házak; 
Brugge óvárosa; 
Hollandia: Amszterdam csatornarendszere 
és védművonala;
Luxemburg: Luxemburg óvárosa 

BRUGGE
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1. nap: Budapest – Riga
Repülés a gazdag történelmi 
múltú RIGÁ-ba. Városnézés 
a Baltikum legnagyobb, leg-
népesebb „metropoliszává” 
fejlődött, lett fővárosban. Az 
egykori rigai kereskedők gaz-
dagságát őrzik az épen ma-
radt, pompásan díszített épü-
letek. Séta a gótikus jellegű 
óvárosban: Feketefejes ház, 
Péter-templom (kívülről), az 
ún. Macskás ház, Három fivér 
házcsoport, Jakab-templom, 
városfalak, Svéd kapu, dóm 
stb. Szállás Rigában. 

2. nap: Rundale – Vilnius
Irány a szomszédos Litvánia! 
Útközben, még lett területen, 
ismerkedés RUNDALE kasté-
lyával és parkjával, mely az 
ország egyik legszebb mű-
emléke. A szentpétervári Téli 
Palotára emlékeztető főúri 
lak jelentette a csúcspont-
ját a német és az orosz tár-
sadalom XVIII-XIX. századi 
összefonódásának. Átkelve 
Litvániába, rövid megálló a 
Keresztek-hegyénél, mely a 
katolicizmus és az ún. balti-
kumi ősi vallás keveredését 
szimbolizálja. A keresztek so-
kasága az elmúlt évszázadok 

mártírjainak állít emléket. 
Szállás Vilniusban. 

3. nap: Vilnius – Trakai – Tallinn 
VILNIUS, a litván főváros két 
folyó partján, a Neris és a 
Vilnelen találkozásánál fek-
szik. A templomtornyokban 
és barokk épületekben bő-
velkedő, sajátos hangulatú 
város főbb nevezetességei: 
Szt. Sztaniszláv Székesegy-
ház a harangtoronnyal, Szt. 
Anna templom az ún. „lán-
goló gótika” remekműve, a 
Báthory István által alapí-
tott, régi egyetemi udvarok, 
stb. Szabadidő után TRAKAI 
impozáns gótikus vízi-várát 
keressük fel, mely Vilnius 
alapítása előtt, a litván nagy-
fejedelemség székhelye volt. 
Este átrepülünk az észt fővá-
rosba. Szállás Tallinnban.

4. nap: Helsinki  
Szabad program Tallinnban, 
vagy fakultatív egész napos 
kirándulás a finn fővárosba. 
Reggel hajóval átkelünk a 
Finn-öböl másik oldalára. 
HELSINKI-t I. Gusztáv svéd 
király alapította a Vantaa fo-
lyó torkolatánál, hogy Tallinn 
vetélytársa legyen. Városné-
zés (Nagytemplom, Egye-
temi Könyvtár, országház, 
Szikla-templom, Uszpenszkíj 
Székesegyház (kívülről), Si-

belius-emlékmű stb.). Rövid 
szabadidő után, visszahajó-
zunk Tallinnba. Szállás. 

5. nap: Tallinn – Riga
Délelőtt ismerkedés az örök-
ké nyüzsgő TALLINN-nal. 
Fontos kikötőváros, melyben 
ötvöződik a világiasság és a 
vidéki hangulat. Egykor fon-
tos tagja volt a Hanza-szö-
vetségnek, az együttműkö-
dés meghatározó volt a város 
kereskedelmi kapcsolataira, 
fejlődésére és a német ke-
reskedők pozíciójának meg-
erősödésére is. Autóbuszos 
városnézés: Katalin negyed, 
kikötő, Dalos mező, egyko-
ri olimpiai falu stb. Séta az 
óvárosban: dóm, pravoszláv 
székesegyház, városháza, vá-
rosfal az egyedi és nevesített 
bástyáival (pl. Kövér Margit, 
Hosszú Hermann) stb. Rövid 
belvárosi szabadidő. Majd 
irány Riga! Szállás.

6. nap: Riga – Budapest   
Kora reggel hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

a BALTIKUM színe-java
Megújult program! fakultatív kirándulás helsinkibe!

MÁJUS 19 - 24.

176.700,- FT

                   A BALTIKUM SZÍNE-JAVA
Dátum:    05.19 - 05.24. 
Részvételi díj:   176.700,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  53.000,- Ft  
Egyágyas felár:  48.000,- Ft
Félpanziós felár (5):             27.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló: 15,- EUR 
Belépők, függővasút, fülhallgató:  kb. 60,- EUR

Fakultatív kirándulás (min. 20 fő jelentkezése esetén) 
Városnézés Helsinkiben:  kb. 80,- EUR

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

UNESCO Világörökség: 
Litvánia: Vilnius óvárosa;  Lettország: Riga óvárosa; 
Észország: Tallin óvárosa
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A nagy sikerre való tekintettel: „Baltikum színe-java” repü-
lős programunk májusban újra! Utasaink igényei alapján 
továbbfejlesztve! Újdonság: fakultatív hajózás Helsinkibe!

VILNIUS

HELSINKI

TALLINN

TALLINN
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1. nap: Budapest – Szentpétervár 
Repülés Szentpétervárra. 
Városnézés „Észak Velen-
cé”-jében. A Kazanyi Szé-
kesegyház a XIX. században, 
I. Pál megrendelésére épült, 
a római Szt. Péter-bazilika 
mására. A város egyik ékkö-
ve az ó-orosz stílusban épült 
„Vérző Megváltó templom”, 
melynek falait 7.000 m2-nyi 
felületen mozaik díszíti. Az 
Izsák Székesegyház  a világ 
egyik legnagyobb kupola-
építménye. A Péter-Pál Erőd 
területén áll az orosz cárok 
temetkezési helye, a Péter- 
Pál Székesegyház. Tornya a 
legmagasabb a városban, 
sőt Nagy Péter kívánságára 
még a moszkvai Kreml „Nagy 
Iván” harangtornyát is túlnőt-
te. Fényképezési lehetőség 
az Auróra cirkálónál. Szállás 
Szentpéterváron.

2. nap: Szentpétervár – 
Petrodvorec 
Folytatjuk a városnézést 
SZENTPÉTERVÁR-on. Rövid 
pihenő a Vaszilij-szigeten álló 
Rosztrum oszlopoknál, ahon-
nan páratlan kilátás tárul 
elénk a Kis-Néva és a Néva 
torkolatára. Látogatás a vi-
lághírű Ermitázsban. Utazás 
szárnyashajóval PETROD-
VOREC-be. Nagy Péter nyári 
kastély-együttesét az „orosz 
Versailles”-nak tartják. Leg-
látványosabb része az Alsó 
park, a világ legnagyobb 
szökőkút-rendszerével. Visz-
szatérve Szentpétervárra, kb. 
1 órás hajókázás során be-

pillanthatunk a cári korszak 
nemesi palotáinak világába. 
Szállás Szentpéterváron.  

3. nap: Puskin – Pavlovszk – 
Szentpétervár 
PUSKIN-ban Katalin cárnő 
Nyári Palotáját keressük fel. 
A park és a kastély építése 
több cárnő nevéhez is kap-
csolható. I. Katalin kezdte 
el az építését, Erzsébet cár-
nő tovább fokozta a külső 
látványt, míg Nagy Katalin 
elsősorban az épület belső 
díszítésére összpontosított. 
A hatalmas barokk és klasz-
szicista palota-együttesről 
írták: „Egy magának való, 
külön világ, a mesék biro-
dalma.”. Továbbutazás PAV-
LOVSZK-ba, látogatás I. Pál 
cár kastélyában. Visszatérünk 
Szentpétervárra. Séta az 
Alekszandr Nyevszkij Ko-
lostor sírkertjében, ahol hí-
res orosz művészek nyug-
szanak (pl. Dosztojevszkij, 
Csajkovszkij, Rimszkij-Kor-
szakov.). Rövid pihenő és 
fotózási lehetőség a Szmol-
nij-komplexum előtt. Szállás 
Szentpéterváron.

4. nap:  Moszkva 
A SAPSAN expresszvonat-
tal kb. 4 óra alatt érkezünk 
MOSZKVÁ-ba. Buszos város-
nézés: Nagyszínház, Arbat, 
Lomonoszov Egyetem stb. 
Látogatás a XVI. században 
alapított Novogyevicsij egy-
házi központban, melynek 
temetőjében közismert sze-
mélyiségek (pl. Csehov, Go-
gol, Prokofjev) nyugszanak. 
Szállás Moszkvában.

5. nap: Moszkva 
Folytatjuk az ismerkedést 
Moszkva látnivalóival. Belvá-
rosi séta: Vörös tér, Lenin–
Mauzóleum megtekintése 

(kívülről), látogatás a Vaszilij 
Blazsennij Székesegyházban. 
Séta a Kreml területén (Usz-
penszkij-, Blagovecsenszkij-, 
Arhangelszkij Székesegyhá-
zak, Pátriárkák- és 12 apostol 
templom). Az Állami Fegy-
vertár gyűjteményében az 
orosz fejedelmek és cárok 
által felhalmozott kincseket 
láthatjuk. Szabadidő. Szállás 
Moszkvában.

6. nap: Szergijev Poszad – 
Moszkva – Budapest 
Kirándulás az orosz főváros 
környékére. A híres „Arany 
gyűrű” egyik települése 
SZERGIJEV POSZAD. Szent-
háromság–Szergej kolosto-
rában az orosz építészet és 
ikonfestészet fejlődését kö-
vethetjük nyomon. Látogatás 
az 1856-ban alapított Tretya-
kov Képtárban. Este haza-
utazás. Érkezés Budapestre 
a menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

SZENTPÉTERVÁR

MÁJUS 25 - 30.

227.900,- FT
szentpétervár, moszkva & ARANYGYŰRŰ

PETRODVOREC - PUSKIN - PAVLOVSZK

Oroszország haladóknak! Élje át a Fehér Éjszakák páratlan hangulatát, ismerje meg a 
cári korszak fényűző palotáit, valamint az ezerszínű Moszkvát és környékét!
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MOSZKVA

                 SZENTPÉTERVÁR, MOSZKVA 
          ÉS AZ ARANYGYŰRŰ
Dátum:    05.25 - 05.30.
Részvételi díj:   227.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  59.000,- Ft
Egyágyas felár:    83.000,- Ft
Félpanziós felár:   29.800,- Ft

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

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló: 15,- EUR

Belépők, előzetes foglalások, 
hajókázás, fülhallgató:  kb. 200,- EUR 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, vonattal és 
autóbusszal; helyi *** szállodák; reggeli; idegenvezetés; 
BBP utasbiztosítás.

UNESCO Világörökségek:
Szentpétervár óvárosa; Moszkva: Kreml és Vörös tér
Novogyevicsij - kolostor
Szergijev Poszad: Szentháromság-Szergej kolostor
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Csoportos
hajóutak
magyar idegenvezetéssel

* Kényelem
* Elegancia
* Szórakozás
* Pihenés
* Gasztronómiai élmények
* Sokszínű programok
* Változatos fakultatív kirándulások 

Hajózás a Holland-Antillák körül 2017.11.23 - 12.04.
Florida & Bahamák 2018.01.24 - 02.03.
A Karib-tenger kalózai 2018.03.09 - 03.19.
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1. nap: Budapest – Miami
Repülés európai átszállással 
Miamiba. Szállás Miami kül-
városában.

2. nap: Miami – Behajózás
Rövid autóbuszos városnézés 
MIAMI-ban: Art Deco negyed, 
Little Havanna, Coral Gables 
negyed stb. Délután BEHA-
JÓZÁS és irány a Karib-tér-
ség! Szállás a hajón.

3. nap: Egész napos hajózás 
a Karib-tengeren
Pihenés vagy a fedélzeti 
szórakoztató- és sportléte-
sítmények igénybe vétele 
(többségük ingyenesen áll 
a vendégek rendelkezésére, 
kivétel néhány térítés ellené-
ben igénybe vehető wellness 
program: pl. masszázs.).

4. nap: Haiti: Labadee 
Kikötés HAITI-n. A Hispaniola 
szigeten két ország, a Do-
minikai Köztársaság és Ha-
iti osztozik, utóbbi a kisebb, 
nyugati oldalon fekszik. Neve 
„hegyekkel borított föld”, de 
az útleírások „a mágia föld-
je”-ként is említik. Szabad 
program vagy különböző 
fakultatív kirándulás(ok)on 
vehetünk részt. Irodánk ja-
vaslata: „Haiti part menti fel-

fedezése katamaránnal”. A kb. 
2 órás program után szabad- 
idő. Szállás a hajón. 

5. nap: Egész napos hajózás 
a Karib-tengeren

6. nap: Curaçao: Willemstad
Kikötés CURAÇAO-n, a Hol- 
land szélcsendes szigetek 
legnagyobb tagján, mely az 
1600-as évektől Hollandia 
egyik legfontosabb kül-birto-
ka a Karib-térségben. Cura- 
çao-t kikötője tette gazdag-
gá. WILLEMSTAD az örök 
„Amszterdam”, színpompás 
épületei kiváló fotótémát 
nyújtanak. Szabad program 
vagy különböző fakultatív 
kirándulás(ok)on vehetünk 
részt. Irodánk javaslata: fél-
napos „Curaçao felfedezése”, 
mely során megismerhetjük a 
XIX. századi élet hagyatékait. 
A Curaçao Múzeum a koloni-
ál bútorgyűjtemény mellett, a 
Kolumbusz előtti ereklyéket 
és helyi művészek munkáit 
is bemutatja. A Hato-bar-
langban cseppkőképződmé-
nyekben gyönyörködhetünk. 
A sziget neve összefonódott 
a koktélok világával, felke-
ressük a híres Blue Curaçao 
likőrüzemet is. A kirándulás 
után szabadidő, vásárlási le-
hetőség. Szállás a hajón.

7. nap: Bonaire: Kralendijk
Kikötés BONAIRE-en. A Ka-
rib-térség egyik leglátványo-
sabb és legváltozatosabb víz 

alatti világa, valódi búvár-
paradicsom! KRANLENDIJK 
a sziget fővárosa, sárga és 
aranyszínű koloniális épüle-
tekkel. Szabad program vagy 
különböző fakultatív kirán-
dulásokon vehetünk részt. 
Irodánk javaslata: „Bonaire 
fénypontjai”. A program so-
rán érintjük a sziget legré-
gebbi települését, láthatunk 
a lagúnában flamingókat, 
illetve kaktuszlikőrt is kóstol-
hatunk. Rövid pihenő Rincon 
egykori arawak indián falu-
ban. Szállás a hajón.

8. nap: Aruba: Oranjestad
Kikötés ARUBA parányi szi-
getén, melynek legfontosabb 
gazdasági ágazata a turiz-
mus, az éjjel-nappal működő 
kaszinók és a vámmentes ke-
reskedelem. Szabad program 
vagy különböző fakultatív 
kirándulás(ok)on vehetünk 
részt. Irodánk javaslata: „Aru-
ba legjava”, mely során is-
merkedünk a főváros holland 
koloniális építészetével, lát-
hatjuk a Casibari sziklaformá-
tumait, a csipkés partvidéket  
- Aruba természeti kincseit. 
Pihenő egy aloe üzemnél, 
valamint a California világító-
toronynál, 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 haza-
utazás európai átszállással. 
Éjszaka a repülőn. 

12. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

Hajózás a holland antillák körül
aruba - bonaire - curaÇao

ñ v T

NOVEMBER 23 - DECEMBER 4.

399.900,- FT

CURAÇAO

Egy „darab” Európa Dél-Amerika partjainál. Töltődjön fel a 
Holland Antillák világában olyan kényelemben, amit csak 
egy tengerjáró hajó nyújthat! 

HAJÓZÁS A HOLLAND ANTILLÁK KÖRÜL
Dátum:     11.23 - 12.04. 
Részvételi díj:    399.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  158.000,- Ft
Kikötői illeték:   35.800,- Ft
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 
óceánjáró hajóval; 1 éj középkategóriájú szállodában és 9 
éj külső ablakos kabinban a hajón;  a szállodában reggeli,   
a hajón teljes ellátás meghatározott, alkoholmentes 
italokkal; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

Fakultatív programok (min. 15 fő jelentkezése esetén): 
Haiti felfedezése katamaránról:  kb. 17.000,- Ft 
Curaçao felfedezése:   kb. 17.000,- Ft
Bonaire fénypontjai:   kb. 18.700,- Ft
Aruba legjava:   kb. 15.500,- Ft

UNESCO Világörökség:
Curacao: Willemstad belvárosa és kikötője

HAITI
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1. nap: Budapest – Miami
Repülés európai átszállással, 
érkezés Miamiba a délutáni 
órákban. Szállás.

2. nap: Everglades Nemzeti 
Park – Fort Myers
A napot az EVERGLADES 
Nemzeti Parkban kezdjük, 
ahol légcsavaros motorcsó-
nakokról is szemügyre ve-
hetjük az aligátorokat. Majd 
irány FORT MYERS, a kedvelt 
téli üdülőhely. Szállás.

3. nap: Sarasota – Tampa – 
Orlando
Sarasotán keresztül érkezünk 
TAMPA-ba, Florida egyik 
leggyorsabban fejlődő, han- 
gulatos városába. Szállás Or-
landóban.

4. nap: St. Augustine
Kirándulás ST. AUGUSTINE- 
ba, a spanyol gyarmatosítók 
által a XVI. században bené- 
 

pesített településre. Megte-
kintjük az ország legnagyobb 
spanyol erődjét (Castillo 
de San Marcos), valamint a 
Lightner Múzeumot. Szállás 
Orlandóban.

5. nap: Cape Canaveral – Miami
Irány CAPE CANAVERAL, a  
Kennedy Űrközpont! Szállás 
Miami Beachen.

6. nap: Miami
Délelőtt rövid autóbuszos 
városnézés MIAMI-ban: Art 
Deco negyed, Little Havan-
na, Coral Gables negyed stb. 
Délután BEHAJÓZÁS, irány a 
BAHAMÁK! Szállás a hajón.

7. nap: Bahamák: Nassau
Kikötés Nassauban, a Baha-
ma-szigetek fővárosában, 
mely az egyik kedvelt üdü-
lőhely a 690 kis szigetből és 
közel 2.000 korallszirtből álló 
„földi paradicsomban”. A te-
lepülés New Providence tró-
pusi szigetén található, ahol 
fehér homok, türkizkék ten-
ger, történelmi látnivalók és 
vendégszerető helyiek várják 
a turistákat. Szabad program  

vagy fakultatív kirándulá- 
so(ko)n vehetünk részt. Szál-
lás a hajón.

8. nap: Bahamák: Coco Cay
Kikötés Coco Cay-en. Sza-
bad program vagy fakultatív 
kiránduláso(ko)n vehetünk 
részt. Pl. gyalogtúra, Coco 
Cay Aqua Park, kirándulás 
üvegfenekű hajóval. Szállás 
a hajón.

9. nap: Florida: Key West
Kikötés az USA „legdélebbi”  
városában, Key West-en. 
Szabad program vagy fa-
kultatív séta a híres Duval  
Streeten, végezetül felkeres-
sük Hemingway házát. Szál-
lás a hajón.

10. nap: Miami 
Kikötés után rövid szabad idő 
Miamiban, majd hazautazás 
európai átszállással. Éjszaka 
a repülőn. 

11. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MIAMI-BEACH

Klasszikus floridai körutazásunkban Miami, az Everglades Nemzeti Park és a Kennedy Úr-
központ, majd pihenésképpen a kihagyhatatlan, kényeztető hajóút a Bahamákra! 
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No.
1

január 24 - február 3.

398.600,- Ft/fő ártól
FLORIDA & BAHAMÁK
5 NAPOS KARIBI HAJÓKIRÁNDULÁSSAL

              FLORIDA & BAHAMÁK HAJÓKIRÁNDULÁS
Dátum:    01.24 – 02.03.
Részvételi díj:   448.600,- Ft 
KORÁN KELŐKNEK: 398.600,- Ft* 
* = 50.000,- Ft/fő KEDVEZMÉNY, a részvételi díj és repülőtéri illeték 
TELJES ÖSSZEGÉNEK - a jelentkezést követő 8. napon belül - törté-
nő befizetése esetén. Érvényes az indulást megelőző 91. napig!
Repülőtéri illeték kb.:   158.000,- Ft
Kikötői illeték:    36.500,- Ft 

Kétágyas balkonos kabin felára:   86.800,- Ft / fő 
Egyágyas szoba + ablakos kabin felára:      212.000,- Ft 
Egyágyas szoba + balkonos kabin felára:   386.800,- Ft

Belépők, motorcsónak (2–6. napon):  kb. 180,- USD
Szervizdíj / borravaló (hajón):   18.100,- Ft 
Szervizdíj / borravaló (körutazás):  35,- USD

USA – ESTA engedély díja:    14,- USD
USA – ESTA ügyintézési díj irodánkban:  3.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
óceánjáró hajóval; 5 éjszaka középkategóriás szállodák-
ban, 4 éjszaka hajón külső ablakos kabinokban; a körutazás 
során reggeli, a hajón teljes ellátás, meghatározott alkohol-
mentes italokkal; BBP utasbiztosítás; idegenvezetés.

Ízelítő a fakultatív programok közül:
Coco Cay: hajózás üvegfenekű hajóval:  kb. 40,- USD
Key West: Hemingway háza:  kb. 29,- USD
Key West: Hajókirándulás katamaránnal:  kb. 59,- USD
Key West városnéző busz:          kb. 27,- USD

UNESCO Világörökség:
Everglades Nemzeti Park

KEY WEST

NASSAU

EVERGLADES NEMZETI PARK
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1. nap: Budapest – Miami
Repülés európai átszállással.  
Szállás Miami külvárosában.

2. nap: Miami – San Juan 
Rövid buszos városnézés MI-
AMI-ban: Art Deco negyed, 
Little Havanna, Coral Gables 
negyed stb. Repülés Puer-
to Ricoba, a Nagy-Antillák 
legkisebb szigetére, mely az 
USA egyik társult állama és 
a térség „amerikai kirakata” 
lett. Szállás San Juanban.

3. nap: Puerto Rico: San Juan
Ismerkedés SAN JUAN-nal, 
programunkat stílusosan a 
rum fellegvárában, a Bacardi 
gyárban fejezzük be. Késő 
délután BEHAJÓZÁS. Szállás 
a hajón.

4. nap: St. Thomas: 
Charlotte Amalie 
Kikötés az Amerikai Virgin- 
szigetek egyikén, az elbűvö-
lő St. Thomas fővárosában, 
Charlotte Amalie-ben. Sza-
bad program vagy fakultatív 
kiránduláso(ko)n vehetünk 
részt. Irodánk javaslata: szi-
get-túra. A kirándulás után 
rövid szabadidő. Szállás a 
hajón.

5. nap: St. Kitts: Basseterre  
Kikötés BASSETERRE-ben, 
St. Kitts-en. A Kis-Antillák- 
hoz tartozó, vulkanikus ere-
detű sziget központi csú-

csait trópusi esőerdők bo-
rítják. Szabad program vagy 
fakultatív kiránduláso(ko)n 
vehetünk részt. Irodánk ja-
vaslata: szigettúra kisvonat-
tal és busszal. A kirándulás 
után rövid szabadidő. Szállás 
a hajón.

6. nap: Antigua: St. John’s 
Kikötés SAINT JOHN’S-ban, 
Antigua-n, mely a Kis-An-
tillák tagja. A Karib-térség 
szívének tartják, itt rendezik 
a legtüzesebb karneválo-
kat. Szabad program vagy 
fakultatív kiránduláso(ko)n 
vehetünk részt. Irodánk ja-
vaslata: „Antigua szépségei”. 
A félnapos kirándulás so-
rán látogatás a híres, angol 
gyarmati időszakban épült 
Nelson’s Dockyard-on, az 
angol haditengerészet kari-
bi-térség fő támaszpontján 
és hajójavító üzemében. A 
zord sziklák felett magasló 
Shirley-hegyről az Atlanti- 
óceán pompás panorámája 
tárul elénk. A kirándulás után 
rövid szabadidő. Szállás a 
hajón.

7. nap: St. Lucia: Castries  
Kikötés CASTRIES-ben, Saint 
Lucián, a Kis-Antillák leg-
szebbjének tartott szige-
ten. Szabad program vagy 
fakultatív kiránduláso(ko)n 
vehetünk részt. Irodánk ja-
vaslata: „St. Lucia gyöngy- 
szemei”, mely során láthat-
juk a sziget műemlékeit, és 
élvezhetjük a buja hegycsú-
csokkal tarkított trópusi táj 

szépségét. Rövid pihenés az 
„Esőerdő Kalandparkban”. A 
kirándulás után rövid szabad- 
idő. Szállás a hajón.

8. nap: Barbados: Bridgetown 
Kikötés BRIDGETOWN-ban, 
Barbadoson, a  Kis-Antillák 
Angliájában. Szabad prog-
ram vagy fakultatív kirán-
duláso(ko)n vehetünk részt. 
Irodánk javaslata: „Barbados 
legjava”. Utazás busszal a 
„Virág erdőbe”, ahol trópusi 
virágfajok sokaságában gyö-
nyörködhetünk. A XIX. száza-
di Szent János templom fel-
keresése után, rövid pihenő 
a kilátónál, ahonnan a sziget 
keleti partvidékét is megcso-
dáljuk. Brigdetown-ban rövid 
városnézés, majd rövid sza-
badidő. Szállás a hajón.  

9. nap: Egész napos hajózás 
a Karib-tengeren
Pihenés vagy a fedélzeti 
szórakoztató- és sportléte-
sítmények igénybe vétele 
(többségük ingyenesen áll 
a vendégek rendelkezésére, 
kivétel néhány térítés ellené-
ben igénybe vehető wellness 
program: pl. masszázs.)

10. nap: Puerto Rico: San Juan   
Kikötés San Juanban. Haza-
utazás miamii és európai át-
szállással. Éjszaka a repülőn.

11. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

A Kis-Antillák felfedezése a karibi hajózások egyik legnép-
szerűbb útvonala. Miami-i és Puerto Rico-i városnézéssel 
kombinálva kínáljuk!
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március 9 - 19.

498.700,- FT
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A KARIB-TENGER KALÓZAI
PUERTO RICO - ST. LUCIA - ST. THOMAS - BARBADOS

          A KARIB-TENGER KALÓZAI 
Dátum:     03.09 - 03.19. 
Részvételi díj:    498.700,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  178.000,- Ft
Kikötői illeték:   29.700,- Ft
Balkonos kabin felár:   78.200,- Ft/fő
Egyágyas felár ablakos kabinban:  296.500,- Ft
Egyágyas felár balkonos kabinban: 432.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Szervízdíj / Borravaló:  20,- USD és 28.600,- 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  
óceánjáró hajóval; 2 éj középkategóriájú szállodában 
és 7 éj külső ablakos kabinban a hajón; a körutazáson  
reggeli, a hajón teljes ellátás, meghatározott alkoholmen-
tes italokkal; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

Fakultatív programok (min. 20 fő jelentkezése esetén): 
St. Thomas - Szigetfelfedező kirándulás:  kb. 70,- USD 
St. Kitts - Szigetkörút:   kb. 115,- USD
Antigua szépségei:   kb. 65,- USD 
St. Lucia gyöngyszemei:   kb. 70,- USD
Barbados legjava:    kb. 65,- USD

UNESCO Világörökség:
Santa Lucia: Piton hegyek 

ST. JOHN’S

BARBADOS

PUERTO RICO
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1. nap: Budapest – Mexikóváros
Repülés átszállással. Esti ér-
kezés Mexikóvárosba. Szállás.

2. nap: Mexikóváros
Egész napos ismerkedés a 
fővárossal: a főbb neveze-
tességek, valamint az Antro-
pológia és Történeti Múzeum 
megtekintése. Szállás.

3. nap: Teotihuacan – Puebla 
TEOTICHUACAN-ban a Nap 
és a Hold piramisokat ke-
ressük fel, a sportosak meg 
is hódíthatják! Majd a Sierra 
Madre hegyvonulatain ke-
resztül, a gyarmati stílusú 
Pueblába utazunk.  Szállás. 

4. nap: Puebla – 
Monte Alban – Oaxaca
Rövid városnézés PUEBLA- 
ban, majd irány MONTE AL-
BAN! A 2.500 éves zapoték 
főváros Oaxaca tartomány 
legjelentősebb régészeti le-
lőhelye. Szállás Oaxacában.

5. nap: Mitla – Tehuantepec 
- Chiapa de Corzo
Ismerkedés TEHUANTEPEC 
környékével. Útközben fel-
keressük SANTA MARÍA DEL 
TULE  híres, 2.000 éves fáját, 
mely a kontinens legidősebb 
és talán a világ leghatalma-
sabb növénye. Továbbutazás 
MITLA prehispán kori régé-
szeti leleteihez. Szállás Chia-
pa de Corzóban.

6. nap: El Sumidero – 
Chamula – Zinacantan - 
San Cristobal de las Casas
Lélegzetelállító útvonalon 
érkezünk San Cristobalba! 
Útközben csónakkirándulás a 
híres EL SUMIDERO kanyon-
ban, valamint rövid pihenő 
CHAMULA és ZINACANTAN 
indián falvakban. Szállás San 
Cristobal de las Casas-ban.
7. nap: Agua Azul – Palenque
Irány az elragadó trópusi 
környezetben fekvő  AGUA 
AZUL vízesés. Szállás Pa-
lenque-ben.

8. nap: Palenque – Campeche
A Yucatán-félszigeten feltárt 
maja városok között a leg-
szebbnek tartott PALENQUE, 
Mexikó egyik leggazdagabb 
régészeti lelőhelye. CAMPE-
CHE-nek fontos szerepe volt 
a gyarmati időkben, kikötőjé-
ből szállították az ezüstöt és 
az aranyat Spanyolországba. 
A XVII. században a várost 
hétbástyás fal ölelte körbe, 
aminek nagy része máig ép-
ségben megmaradt. Szállás 
Campechében.

9. nap: Uxmal – Merida
Látogatás a klasszikus maja 
városba, UXMAL-ba. A fel- 
tárt terület egyik legimpo- 
zánsabb, legmagasabb és 
legismertebb épülete a „Jö-
vendőmondó piramisa”. Rö-
vid ismerkedés az árkádos, 
mediterrán fehér házairól és 
rendezett utcáiról híres ME-
RIDÁ-val. Szállás.  

10. nap: Chichen Itza – Cancun
Irány CHICHEN ITZA, Yuca-
tan állam leghíresebb ásatási 
területe (Kukulkán Piramis, 
Labdapálya, Jaguár templom 
stb.). Szállás a Karib-tenger 
partján fekvő Cancunban.

11. nap: Cancun
Üdülés, vagy félnapos fakul-
tatív kirándulás TULUM-ba, 
mely a többi maja várossal 
ellentétben, közvetlenül a 
tengerparton épült ki. A leg- 
épebben megmaradt épü- 
letegyüttes (El Castillo) egy, 
a Karib-tenger fölé emelkedő 
25 méter magas sziklán áll. 
Szállás Cancunban.

12. nap: Cancun
Üdülés, vagy egész napos 
fakultatív kirándulás az XCA-
RET ÖKO Parkba, mely ere-
deti környezetében mutatja 
be a Yucatán-félsziget állat- 
és növényvilágát. A bátrab-
bak a parkban való séta he-
lyett, a barlangrendszerben 
folyó patakon ereszkednek 
le a tengerpartra, ahol látvá-
nyos esti show mutatatja be 
a maják történelmét. Szállás 
Cancunban.

13. nap: Cancun
Szabadidő. Este hazautazás 
átszállással, éjszaka a repülőn.

14. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

   MÁGIKUS MEXIKÓ 
Dátum:    02.13 - 02.26. 
Részvételi díj:   578.800,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.:  149.000,- Ft  
Egyágyas felár:   138.000,- Ft 

Étkezés felára - javasolt (8 főétkezés a körutazás során, 
és All Inclusive ellátás Cancunban): 54.700,- Ft  

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Szervizdíj / Borravaló:  60,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal;  
helyi középkategóriájú szállodák; reggeli; belépőjegyek; 
BBP biztosítás; idegenvezetés. 

Fakultatív kirándulások (min. 10 fő részvétele esetén): 
XCARET busszal, belépővel:  kb. 130,- USD
TULUM busszal, belépővel:  kb. 50,- USD

UNESCO Világörökségek:
Mexikóváros és Puebla óvárosa, Chichen Itza, Campeche,  
Uxmal, Monte Alban, Palenque, Teotihuacan

UNESCO világörökségek nyomában Mexikóban! Intenzív 
körutazásunkat Cancun fehérhomokos álomstrandján pi-
henjük ki!
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február 13 - 26.

578.800,- FT
MÁGIKUS MEXIKÓ
AZTÉKOK ÉS MAJÁK FÖLDJÉN
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1. nap: Budapest – 
Washington
Repülés európai átszállással 
Washingtonba. Érkezés a 
délutáni órákban. Rövid is-
merkedés az USA fővárosá-
val. Szállás.

2. nap: Washington
Egész napos városnézés 
WASHINGTON-ban: Capitoli-
um és Fehér Ház (ezeket csak 
kívülről látjuk!), Washington-, 
Lincoln- és Je»erson emlék-
művek, az Arlington temető-
ben a Kennedy sírok stb. Dél-
után szabadidő, egyénileg 
felkereshetjük a híres – és in-
gyenes – múzeumokat (pl. az 
Indián-, vagy az Űrhajózási és 
légügyi Múzeum stb.). Szállás 
Baltimore környékén.

3. nap: Hershey – Niagara
Utazás HERSHEY-be, az 
amerikai csokoládégyártás 
fellegvárába. Az édes élmé-
nyek után irány a Niagara! 
A grandiózus vízesés robaja 
már kilométerekről hallható, 
nem véletlenül kapta az in-
dián őslakosoktól a „Messze 
dübörgő” nevet. Szállás a Ni-
agara kanadai oldalán.

4. nap: Niagara – Torontó 
Délelőtt megcsodálhatjuk a 
vízesések különböző arcát. 
Fakultatív programként ha-

jóval is megközelíthetjük a 
hatalmas Patkó-vízesést. A 
Skylon Tower kilátójából pá-
ratlan panoráma tárul elénk. 
Délután kirándulás TORON-
TO-ba, Kanada pénzügyi és 
kereskedelmi központjába. 
Buszos ismerkedés: az üzleti 
negyed hivalkodó felhőkarco-
lói, a régi és az új városháza, 
az egyetemi negyed, valamint 
a világ egyik legmagasabb 
tornya, a CN Tower. Rövid 
szabadidő a belvárosban, vá-
sárlási lehetőség az Eaton’s 
áruházban. Szállás a Niagara 
kanadai oldalán.

5. nap: Corning – New York
Visszatérünk az USA-ba. 
Irány a „Nagy Alma”! Útköz-
ben pihenő CORNING-ban, 
mely a Steuben üveggyár és 
az Üveg Múzeum révén vált 
világhírűvé. Szállás Manhat-
tanben.

6. nap: New York
Egész napos városnézés 
Manhattan-ban, NEW YORK 
leghíresebb negyedében:   
Empire State Building, Times 
Square, ENSZ-Székház (ki-
vülről), Rockefeller Center, 
Ötödik sugárút, Szent Patrick 
székesegyház (az USA legna-
gyobb katolikus temploma), 
Central Park, Strawberry 
Fields. Szabadidő, vásárlási 
lehetőség. Szállás Manhat-
tanben.

7. nap: New York

A manhattani városnézés 
folytatása: Wall Street, ha-

jókázás a Szabadság-szobor 
körül. Délután szabadidő, 
mely során egyénileg ér-
demes ellátogatni a Gug-
genheim és a Metropolitan 
Múzeumba, vagy az ikonikus 
Central Parkba. Szállás Man-
hattanben.

8. nap: New York – Budapest
Délelőtt szabadidő New York-
ban. Délután hazautazás eu-
rópai átszállással. Éjszaka a 
repülőn.

9. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

USA - KELETI PART 
NEW YORK, WASHINGTON, NIAGARA-VÍZESÉS, TORONTO 

ñ v

április 28 - május 6.

438.600,- FT

NEW YORK

Észak-Amerika keleti partvidékének legfontosabb városai 
és a Niagara-vízesés! Újdonság: New Yorkban a szállásunk 
Manhattanben lesz!

No.
1

   USA - KELETI PART
Dátum:    04.28 - 05.06. 
Részvételi díj:   438.600,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.:  145.000,- Ft  
Egyágyas felár:   147.000,- Ft  

Kedvezmény 3. főnek, kétágyas szobában:
2 -17,99 éves korig:   119.000,- Ft 
18 éves kortól:  93.000,- 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; BBP 
biztosítás; idegenvezetés. 

UNESCO Világörökség:  
New York: Szabadságszobor

TORONTO

NEW YORK

NEW YORK
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1. nap: Budapest – 
San Francisco
Repülés San Franciscóba, 
európai átszállással. Érkezés 
késő délután. Szállás San 
Francisco környékén. 

2. nap: San Francisco
Egész napos városnézés SAN 
FRANCISCO-ban: Lombard 
Street, Coit Tower, Kínai vá-
rosrész, Union Square, Gol-
den Gate híd, 39. móló, jó 
idő esetén a Twin Peaks (Iker 
csúcsok). Fakultatív hajóki-
rándulás az öbölben, ahon-
nan az Alcatrazt, a hajdani 
börtönszigetet is megszem-
lélhetjük. Szállás San Francis-
co környékén.

3. nap: Yosemite Nemzeti Park
Látogatás a YOSEMITE Nem-
zeti Parkban, mely a világ 
egyik legszebb hegyvidéke, 
a magas sziklafalak, festői 
völgyek, óriásfenyők és víz- 
esések birodalma. Tavasszal 
a vízesések, míg ősszel a 
rozsdaszínbe öltözött táj 
kápráztatja el a látogatókat. 
Szállás Fresno környékén.

4. nap: Death Valley – 
Las Vegas
Utazás a DEATH VALLEY 
Nemzeti Parkon keresztül, 
amely a legforróbb, legszára-
zabb és legmélyebben fekvő 
sivatag Észak-Amerikában. A 
világon itt a legmagasabb az 
átlaghőmérséklet. Itt forgat-
ták a világhírű „Jézus Krisz-
tus Szupersztár” című filmet. 
A Badwater (rossz víz), De-
vil’s Golf Course (az ördög 
golfpályája), Zabriskie Point 
kilátópontokról csodás pa-
norámában gyönyörködhe- 
tünk. Szállás Las Vegas-ban.

5. nap: Zion Nemzeti Park – 
Valley Of Fire
Irány Utah állam legnépsze-
rűbb természeti képződmé-
nye, a ZION Nemzeti Park. A 
vidék gazdag ökoszisztémá-
járól, a folyó menti vad me-
zők és a pompás növényzet 
tanúskodnak. Továbbutazás 
Nevada állam legrégebbi 
nemzeti parkjába, a VALLEY 
OF FIRE State Parkba, mely 
nevét a vörös homokkő alak-
zatokról kapta. Szállás Las 
Vegas-ban.

6. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyéhez ér-
kezve a természet egyik 
legnagyszerűbb alkotása, a 
GRAND CANYON tárul elénk. 
A folyó vájta kétezer méteres 

szurdok páratlan élményt 
nyújt. Fakultatív programként 
helikopterrel leereszkedhe-
tünk a völgybe és motorcsó-
nakról is megcsodálhatjuk a 
világhírű kanyont. Illetve a 
Hualapai indián rezervátum 
területén épült SKYWALK U 
alakú kilátó üvegpadlóján át, 
1.200 m-es magasságból, a 
meredek sziklafal teljes mély-
ségét érzékelve szemlélhet-
jük a kivételes tájat. A Colora-
do folyó híres völgyzáró gátja 
a HOOVER DAM, melyet az 
USA 31. elnökéről neveztek el, 
és az 1930-as évek mérnöki 
csodájának tartottak. Szállás 
Las Vegas-ban.

7. nap: Calico – San Diego 
Dél-Kalifornia forró siva-
tagjait sajátos, kísérteties 
szépség jellemzi, csipkés 
kanyonok, meredek dom-
bok tagolják. Irány CALICO 
a „szellemváros”, mely a XIX. 
század második felében vi-
rágzó ezüstbányász település 
volt. A XIX. század végére az 
ezüst elveszítette értékét, a 
bányák egymás után bezár-
tak, Calico pedig viszonylag 
rövid idő alatt elnéptelene-
dett. A látogatással hű képet 
kapunk az „Újvilág” XIX. szá-
zadvégi életéről. Szállás San 
Diegóban.

8. nap: San Diego -  
Los Angeles
SAN DIEGO Kalifornia má-
sodik legnagyobb városa. 
Arculatát mindig a tenger 
határozta meg. Pompás ter-
mészetes kikötője vonzotta 
a spanyolokat és a kincsva-
dászokat. Több mint 110 km 
hosszú partját nagyszerű 
strandok, sziklafalak, kis öb-
lök, tengerparti üdülők tagol-
ják. Ismerkedés a mexikói ha-
tár közelében fekvő település  
látnivalóival: Balboa park, 
„Gázlámpás negyed”, törté-
nelmi városközpont. Szállás 
Los Angeles-ben.

9. nap: Los Angeles
Városnézés a filmgyártás fő-
városában, LOS ANGELES- 
ben. Programunk során 
érintjük Hollywoodot, a Be-
verly Hillst, a híres Rodeo Dri-
ve-ot - a luxusmárkák főut-
cáját, sétálunk a „Hírességek 
sugárútján”, a Hollywood 

Boulevard-on. Fakultatív lá-
togatás az Universal Studios 
témaparkjában és kalando-
zás a filmek világában. Este 
a csoport kettéválik. Az USA 
nyugati part utasai kísérő nél-
kül hazarepülnek. Éjszaka a 
repülőn, európai átszállással. 
Érkezés Budapestre másnap, 
a menetrend függvényében. 
A többieknek szállás Los An-
geles-ben.

10. nap: Honolulu
Átrepülünk a Hawaii-sziget-
csoport harmadik legna-
gyobb szigetére, Oahura. A 
turisták szerint OAHU min-
den óceánok legbámulato-
sabb szigete. Messze kint 
található a semmi közepén, 
ahol emberi számítások alap-
ján nem is lehetne száraz-
föld. Itt mégis felhőkarcolók, 
egyetemek, autópályák épül-
tek. Irány PEARL HARBOR, 
a II. világháború különleges, 

Az USA leglátványosabb nemzeti parkjaival ismerkedünk. A hollywoodi mozifilmek dísz-
letéül is szolgáló természeti alkotások mellett, Los Angelesben a hollywoodi filmgyártás 
világába is betekithetünk, Las Vegasban Fortuna istennővel kacérkodhatunk... Az intenzív 
körutazás után átrepülünk a vulkanikus Hawaii-szigetekre. Varázslatos kirándulások és óce-
ánparti nyaralás bolygónk talán leggyönyörűbb szigetcsoportján!
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SAN FRANCISCO

LOS ANGELES

MÁRCIUS 10 - 19.

427.400,- FT
USA NYUGATI PART 
NEMZETI PARKOK & GRAND CANYON
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megrázó mementója, a japá-
nok által lebombázott kikötő. 
Szállás Honoluluban.

11. nap: Maui szigettúra 
Pihenés vagy fakultatív ki-
rándulás. Repülés Mauira, a 
Hawaii-szigetcsoport má-
sodik legnagyobb tagjára, 
melyet a természet fan-
tasztikus változatossággal 
ajándékozott meg. Trópusi 
alföld, trópusi és szubtrópu-
si esőerdő és magashegység 
váltja egymást. A „felhők 
felett” található HALEAKA-
LA-kráter (3.000 m), a PUU 
ULAULA-kilátó és a Halea-
kala vulkán-múzeum. WAI-
LUKU városka főbb látnivalói 
a hangulatos utcák mellett a 
Kaahamanu templom (XIX. 
században épült egy kápolna 
és vályogtemplom helyén), 
valamint a Bailey House Mú-
zeum, melynek berendezé-
si tárgyai az 1800-as évek 
hangulatát őrzik. Útban a 
sziget nyugati felébe, rövid 
pihenő a KEPANIWAI Heri-
tage Garden-ben. Időjárás és 
útviszonyok függvényében, 
látogatás az IAO VALLEY 
State Parkban kb. 500 m-es 
könnyű túrát tehetünk, ahon-
nan láthatjuk az Iao Needle-t, 
azaz Tűhegy csúcsát is. Este 
visszarepülünk Honoluluba. 
Szállás.

12. nap: Oahu
Délelőtt szigettúra, mely so-
rán megfigyelhetjük a lenyű-
göző kontrasztot a pezsgő 
Waikiki és az északi part ma-
gányos strandjai között. Kis 
falvak és nagy farmok mel-
lett elhaladva, esőerdőkön 
és népszerű szörfstrandokon 
átkelve, láthatunk kis színes 
fatemplomokat, cukornád- és 
ananász ültetvényeket. Dél-
után kirándulás Hawaii egyik 
legnépszerűbb látványossá-
gához, a Polinéz Kulturális 

Központba, mely Szamoa, 
Új-Zéland, Fidzsi, Tahiti, Ton-
ga, a Marquesas-szigetek és 
Hawaii kultúráját mutatja be. 
Az őslakosok táncos-zenés 
program keretében tanítják 
a látogatókat kókuszpálmá-
ra mászni, kenuban evezni, 
tüzet rakni. Szállás Honolu-
luban.

13. nap: Pihenés, üdülés
Szabad program. Szállás.

14. nap: Nagy Sziget 
Üdülés vagy fakultatív kirán-
dulás. Kora reggel repülés 
KONA-ra a Nagy szigetre.
Kihagyhatatlan látogatás a 
VULKÁNOK Nemzeti Parkba, 
ahol a még aktív vulkánok és 
a Thurston lávacső látványa 
nyújt felejthetetlen élményt. 
A vulkánok közül a Kilauea 
Caldera és a dühös East Rit 
Zone vonzzák leginkább a 
turistákat. Látogatás a Jag-
gar Múzeumban, majd irány 
a keleti parton fekvő HILO!  
A város fejlődését a termé-
szet diktálta, hátrébbvonult 
a tengertől, hatalmas parkká 
alakítva a vízpartot, amiből 
az eső, orchideával és flamin-
góvirággal teli természetes 
kertet varázsolt. Késő este 
visszarepülünk Honoluluba. 
Szállás.

15. nap: Pihenés, üdülés
Szabad program.

16. nap: Los Angeles – 
Budapest
Reggel visszarepülünk Los 
Angeles-be, onnan hazauta-
zás európai átszállással. Éj-
szaka a repülőn. 

17. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programokért keresse 
fel honlapunkat!

MÁRCIUS 10 - 26.

768.300,- FT
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USA NYUGATI PART & HAWAII
NEMZETI PARKOK ÉS ÁLOMSTRANDOK

           USA NYUGATI  USA NYUGATI     
    PART          PART ÉS HAWAII
Dátum:          03.10 - 03.19. 03.10 – 03.26. 
Részvételi díj:        427.400,- Ft   768.300,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:   148.000,- Ft 183.000,- Ft 
Egyágyas felár:          143.500,- Ft           323.000,- Ft
Kedvezmény 3. személynek 2 ágyas szobában: 
2-17,99 éves korig:       122.000,- Ft          280.000,- Ft
18 éves kortól:               101.000,- Ft          220.000,- Ft

Belépők:          kb. 120,- USD kb. 320,- USD
Szervizdíj / borravaló:   45,- USD           80,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %

USA – ESTA engedély díja:       14,- USD
USA – ESTA engedély ügyintézési díj irodánkban:     3.500,- Ft

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

Fakultatív programok (min. 15 fő jelentkezése esetén)
USA nyugati part: pl. Grand Canyon repülés; hajókirándulás San Franciscóban; 
esti városnézés Las Vegasban, Universal Studios Los Angelesben stb.: kb. 440,- USD;
Hawaii: Maui szigettúra: 320,- USD, Hawaii-i Nagy Sziget túra: 350,- USD

UNESCO Világörökségek:
Grand Canyon, Yosemite Nemzeti Park, 
Hawaii Vulkánok Nemzeti Park

HONOLULU

SAN FRANCISCO



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

A
M

E
R

IK
A

1. nap: Budapest - Los Angeles
Repülés európai átszállással 
Los Angelesbe. Érkezés az 
esti órákban. Szállás Los An-
geles-ben. 

2. nap: Los Angeles
LOS ANGELES-i városnézés: 
Hollywood, Beverly Hills, Ro-
deo Drive, Hollywood és a 
Sunset Boulevard stb. Fakul-
tatív látogatás az Universal 
Studios témaparkjában. Szál-
lás Los Angeles-ben.

3. nap: Joshua Tree Nemzeti 
Park – Laughlin 
Átkelünk a Mojave sivatagon, 
és a sivatagi jukkáiról ismert 
JOSHUA TREE Nemzeti Par-
kon, rövid fotószünetekkel. 
Szállás Laughlinban. A „mini 
Las Vegas” kaszinóiban 
egyénileg próbára tehetjük 
szerencsénket.

4. nap: Grand Canyon
A Colorado völgyéhez ér-
kezve tárul elénk a termé-
szet grandiózus alkotása, a 
GRAND Canyon. A folyó vájta 
kétezer méteres szurdok pá-
ratlan látvány! Séta a kanyon 
déli pereme mentén és fakul-
tatív repülési lehetőség a ka-
nyon felett. Szállás Williams 
környékén.

5. nap: Grand Canyon – 
Glenn-gát
Újra visszatérünk a GRAND 
Canyon mesebeli vidékére. 
Felkeressük a Colorado folyó 
völgyében épített, óriási duz-
zasztógátat, a GLENN-gátat. 
Szállás Page környékén.

6. nap: Monument Valley – 
Cortez
Az ANTELOPE Canyon föld-
alatti labirintusában, a nap 
beszűrődő fényében vibráló 
rózsaszín sziklák kivételes 
látványt nyújtanak. A MONU-
MENT Valley impozáns szik-
lafennsíkjai számos western- 
film természetes díszletéül 
szolgáltak. Szállás Cortezben.

7. nap: Mesa Verde Nemzeti 
Park
Az USA legjelentősebb régé-
szeti emlékét, a MESA VER-
DE Nemzeti Parkot keressük 
fel. Hajdan a puebló indiánok 
lakták, akik még az európai 
hódítók megjelenése előtt 
elhagyták a területet. Szik-
lalakásaik közül kb. 500 ma-
radt fenn, a legkisebbektől 
egészen a 200 szobás szik-
lapalotákig. Itt forgatták a 
Mackenna aranya című west-
ern filmet, így nem véletlen, 
ha sokaknak ismerős lesz a 
táj! Délután megtapasztaljuk 
DURANGO & SILVERSTONE 
XIX. századi hangulatát. Uta-
zás a híres „1 millió dolláros 
úton”. Szállás Moabban.

8. nap: Arches Nemzeti Park 
Moab közelében terül el az 
ARCHES Nemzeti Park, a 
világ legtöbb természetes 
homokkő boltívével. Utunk a 
dimbes-dombos Utah állam-
béli Bryce Canyon Nemzeti 
Parkba vezet. Szállás.

9. nap: Bryce Canyon –  
Zion Nemzeti Park
Kirándulás a vörös árnya-
lataiban pompázó BRYCE 
Canyonba, majd át a ZION 
Nemzeti Parkba. Áthala-
dunk a mormonok lakta St. 
George-on, érintjük a Virgin 
River szurdokát. Szállás LAS 
VEGAS-ban.

10. nap: Las Vegas 
Szabad program vagy fakul-
tatív kirándulás. A VALLEY 
OF FIRE State Park nevét a 
vörös homokkő alakzatokról 
kapta. A Colorado folyó híres 
völgyzáró gátja a HOOVER- 
gát az 1930-as évek mérnö-
ki csodája. Este Las Vegas 
by Night fakultatív program. 
Szállás.

11. nap: Death Valley 
Átkelés a nevadai sivatagon, 
a tengerszint alatt 85 m-rel 
fekvő „Halál-völgy”-én ke-
resztül. A világon itt a legma-
gasabb az átlaghőmérséklet, 
az eddigi maximumot (57’C) 
1913-ban mérték. Itt forgatták 
a világhírű „Jézus Krisztus 
Szupersztár” filmet. A Bad-
water, Devil’s Golf Course, 
Zabriskie Point. Szállás Fres-
no környékén.
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No.
1

USA NYUGATI PART ÓRIÁSI KÖRÚT
NEMZETI PARKOK, MONUMENT VALLEY, MESA VERDE

Két hét a természet lenyűgöző alkotásainak bűvöletében! Holdbéli tájak, sivatagok, kanyo-
nok, kristálytiszta vizű tavak és zöldellő fenyvesek birodalmában. San Francisco utcáin talán 
nem pillantjuk meg a Pretty Womant, de Los Angeles-ben akár még szembe is jöhet velünk! 
A bátrak szerencsét próbálhatnak a Las Vegas-i kaszinókban.

GRAND CANYON

ANTELOPE CANYON

LAS VEGAS
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12. nap: Yosemite Nemzeti Park
A YOSEMITE Nemzeti Parkba, 
a világ egyik legszebb hegy-
vidékére, a magas sziklafalak, 
festői völgyek, fenyőóriások 
és vízesések birodalmába 
látogatunk. Tavasszal a víze-
sések, míg ősszel a rozsda-
színbe öltözött táj nyújt im-
pozáns látványt. Szállás San 
Francisco környékén.

13. nap: San Francisco 
Városnézés SAN FRANCIS-
CO-ban: kínai negyed, Union 
Square, Golden Gate híd, 
Móló, Twin Peaks stb. Fakul-
tatív öbölhajózás. Szállás San 
Francisco környékén.

14. nap: Santa Maria
Utazás a Csendes-óceán 
mentén, a híres „17 mérföl-
des” panorámaúton. Első 
megállónk MONTEREY-ben, 
az egykori koloniális városká-
ban lesz, majd CARMEL-be, 
az óceán parti bájos művész-
telepre látogatunk. Szállás 
Santa Maria környékén.

15. nap: Santa Barbara – 
Los Angeles 
Rövid ismerkedés SOLVANG 
skandináv hangulatú telepü-
léssel és SANTA BARBARA 
egykori missziós városkával. 
Az esti órákban hazautazás 
Los Angeles-ből. Éjszaka a 
repülőn.

16. nap: Budapest
Érkezés Budapestre európai 
átszállással, a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

SAN FRANCISCO

              USA NYUGATI PART ÓRIÁSI KÖRÚT
Dátum:           05.11 - 05.26.             
Részvételi díj:          638.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:           158.000,- Ft 
Egyágyas felár:            212.000,- Ft 

Kedvezmény 3. és 4. főnek, kétágyas szobában:
17,99 éves korig:            165.000,- Ft
18 éves kortól:           140.000,- 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:
Például Universal Studios, Las Vegas by Night,
repülés a Grand Canyon fölött, San Francisco öbölhajózás, 
kirándulás a Valley of Fire Parkba és a Hoover Dam gáthoz: kb. 400,- USD

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

UNESCO Világörökség:
Grand Canyon Nemzeti Park, Yosemite Nemzeti Park, Mesa Verde Nemzeti Park

NESA VERDE NEMZETI PARK

MONUMENT VALLEY

BRYCE CANYON NEMZETI PARK

május 11 - 26.

638.800,- FT
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1. nap: Budapest – Panama
Repülés európai átszállással 
Panamavárosba. Szállás.

2. nap: Panamaváros és 
Panama-csatorna
A világ egyik újkori csodáját, 
az Atlanti- és a Csendes- 
óceánt összekötő Panama- 
csatornát fedezzük fel. Fél- 
napos hajóút a csatornán: 
Miraflores-zsilip, Miraflores- 
tó, Pedro Miguel-zsilip, Ga-
illar-szoros és a Gatun-tó. 
Láthatjuk, amint hatalmas 
óceánjárók és teherhajók át-
haladnak a csatornán, és ter-
mészetesen mi is kipróbáljuk 
a zsilipelést. Busszal térünk 
vissza PANAMAVÁROS-ba. 
Ismerkedés a modern ne-
gyeddel, mely lélegzetelál-
lító felhőkarcolók, zöldellő 
parkok, hatalmas bevásárló 
központok, kaszinók elegye. 
Megtekintjük Ó-Panama rom- 
jait. Szállás Panamavárosban.

3. nap: Panamaváros – 
Cartagena
Séta Panamaváros óváro-
sában, látogatás a Biomú-
zeumban, mely az ország 
különböző részeinek állat és 

növényvilágát mutatja be a 
kívülről is látványos megje-
lenésű, Frank O. Gehry által 
tervezett épületben. Délután 
átrepülünk a szomszédos Ko-
lumbia népszerű, karib-ten-
gerparti városába. Szállás 
Cartagenában.

4. nap: Rosario-szigetek – 
Cartagena
Egész napos kirándulás ebéd-
del a ROSARIO-szigetekre. 
A kikötőből motorcsónak- 
kal kelünk át a szigetekre, 
útközben Bocachica tengeri 
erődítményeit – San Fernan-
do és San Jose – is látjuk. 
Kikötés Baru-szigeten, mely-
nek elbűvölő álomstrandján 
fürdőzünk. Késő délután visz-
szatérünk Cartagenába. Sza-
badidő. Szállás.

5. nap: Cartagena de Indias 
– Bogota
Városnézés az 1533-ban ala- 
pított, gyarmati stílusú CAR- 
TAGENÁ-ban. Buszos ismer-
kedés Bocagrande, Castillog-
rande és Manga negyedeivel. 
Majd megtekintjük a Claver 
Szent Péter-templomot és az 
impozáns San Felipe-erődöt, 
mely Dél-Amerika legépebb 
állapotban fennmaradt erő-
dítménye. Délután átrepü-
lünk Kolumbia fővárosába. 
Szállás Bogotában. 

6. nap: Bogota
Egész napos izgalmas város-
nézés BOGOTÁban: La Can-
delaria-negyed, Bolivar-tér, 
a híres kolumbiai szobrász 
és festő Fernando Botero 
körvérkés alakokat ábrázoló 
alkotásait bemutató múze-
um, Elnöki Palota, a bogotai 
Katedrális Kolumbia legna-
gyobb egyházi épülete, a 
Kongresszusi épület, az érté-
kes Arany Múzeum és végül 
Bolivar háza. A napot a La 
Calera kilátónál zárjuk, ahon-
nan megcsodáljuk Bogota 
esti panorámáját és megkós-
toljuk a jellegzetes helyi italt, 
a canelazót is. Szállás Bogo-
tában.

7. nap: Zipaquira – 
El Infiernito – Villa de Leyva
Északra indulunk, első állo-
másunk ZIPAQUIRA. Megte-
kintjük a koloniális főteret és 
az ország egyik legismertebb 
idegenforgalmi látványos-
ságát, a sókatedrálist.  Irány 
Monquira híres régészeti par-
kja, az EL INFERNITO. Az ősi 
csillagvizsgáló tulajdonkép-
pen „Dél-Amerika Stonehen-
ge-e” mely egykor a mező-
gazdasági munkák időzítését 
volt hivatott szolgálni. Szállás 
a közeli Villa de Leyvában. 

8. nap: Villa de Leyva – 
El Dorado – Bogota
Városnézés a gyarmati han-
gulatot árasztó VILLA DE 
LEYVÁ-ban, ahol mintha csak 
egy szabadtéri múzeumban 
sétálnánk. Megtekintjük a 
tágas főteret, az agyagból 
készült, különleges formájú 
Terrakotta-házat és az El Fo-
sil Múzeumot, mely egy ősi 
Kronosaurus maradványai 
fölé épült. Visszaindulunk 
Bogotába, útközben megál-
lunk a dél-amerikaiak függet-
lenségének szimbólumává 
vált Puente de Boyaca hídnál. 
Következő állomásunk LA-
GUNA DE GUATAVITA, azaz 
a varázslatos „EL DORADO”, 
ahol a kincsvadász legendák  
 

szerint, az itt élő csibcsa in-
diánok uralkodóinak avatási 
szertartása során drágakö-
vekkel ékesített tárgyakat 
szórtak a krátertóba. Szállás 
Bogotában. 

9. nap: Fusagasuga, 
kávéültetvény – Quito
Irány az Andok! FUSAGA-
SUGA településre utazunk, 
hogy megismerjük a világhí-
rű kolumbiai kávé történetét 
és készítésének folyamatát, 
a vetőmagtól a kész italig. 
Látjuk az ültetvényeket és 
bemutatják szüretelt termés 
tisztítását, hántolását, szá-
rítását, cséplését és végül 
a pörkölés menetét, mely a 
legkritikusabb feladat. Ter-
mészetesen meg is kóstoljuk

A
M

E
R

IK
A

ñ v T

A világhírű panamakalap, mely valójában Ecuadorból származik; az összetéveszthetetlenül 
zamatos kolumbiai kávé és Ecuadorban a világ közepe! Közép-Amerika három izgalmas 
országa legújabb, intenzív körutazásunkban. Hosszabbítási lehetőséggel a kivételes öko-
szisztémájú Galapagos-szigeteken, ahol Darwin evolúciós elméletét kidolgozta.

PANAMA-CSATORNA

INGAPIRCA

panama - kolumbia - ecuador
HOSSZABBÍTÁSI LEHETŐSÉG A GALÁPAGOS-SZIGETEKEN!

Új
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Kolumbia fekete aranyát! 
Visszatérünk Bogota repülő-
terére, repülés Ecuador fővá-
rosába. Szállás Quitóban. 

10. nap: Otavalo – 
Mitad del Mundo – Quito
Egész napos kirándulás. 
Cayembében megkóstoljuk a 
helyiek tradicionális sütemé-
nyét a „Bizcochos de Cayam-
be-t”, majd rövid pihenő a 
Lago San Pablónál, ahonnan 
a csodás panorámát élvez-
hetjük. A híres otavalói pia-
con a jellegzetes szőttesek 
és egyéb kézműves termékek 
gazdag kínálatából válogat-
hatunk. Délután egyedülálló 
élményben lesz részünk, fel-
keressük a „Világ Közepét” 
azaz a MITAD DEL MUNDÓT, 
Áthaladunk az XVIII. század-
ban kijelölt Egyenlítő vona-
lán, majd az azóta pontos 
mérésekkel meghatározott 
Egyenlítőhöz érkezünk, meg-
tekintjük az Egyenlítő-emlék-
művet és a két félteke eltérő 
fizikai jelenségeket bemu-
tató, látványos múzeumot. 
Szállás Quitóban. 
11. nap: Quito – Riobamba
Városnézés Ecuador főváro-
sában, QUITÓ-ban: Függet-
lenség tere az elnöki Palo-
tával, Érseki Palotával és a  

katedrálissal. Meglátogatjuk 
a La Compania templomot, 
a gazdagon aranyozott bel-
terét a latin-amerikai barokk 
művészet egyik legszebb al-
kotásaként tartják számon. 
Séta az óvárosban és meg-
tekintjük a San Francisco ko-
lostor értékes gyűjteményét. 
Szállás Riobambában. 

12. nap: Alausi – „Ördög 
Orra” – Ingapirca – Cuenca
Alausiban vonatra szállunk. 
Lélegzetelállító tájon halad-
va közelítjük meg a kifejező-
en „Ördög Orra” elnevezé-
sű, meredek sziklát, mely a 
Quitót és Guayaquilt össze-
kötő vasútvonal útjában tor-
nyosul. Majd busszal folytat-
juk utunkat INGAPIRCA-ba, 
az ország legépebben meg-
őrzött inka romjaihoz. Be-
járjuk az ásatási területet, 
melynek éke a Nap-templom. 
Szállás Cuencában.

13. nap: Cuenca – Guayaquil
Városnézés CUENCA gyö-
nyörű templomokkal, terek-
kel, nyüzsgő piacokkal, és 
kézműves üzletekkel tarkított 
óvárosában. A település a 
panamakalap-készítés egyik 
központja, látogatás egy  
műhelyben. Az El Cajas Nem- 
 

zeti Parkokon átutazva érke-
zünk Guayaquilbe, a Csen-
des-óceán partjára. Szállás.

14. nap: Guayaquil
GUAYAQUIL Ecuador leg-
nagyobb városa, két folyó 
torkolatánál épült ki, az or-
szág fő tengeri kikötője. 
Városnézés: az iguanáktól 
hemzsegő Seminario Park, a 
Kristály Palota, az Integráció 
tere. Végezetül a Bellavista 
kilátópontról csodáljuk meg 
a város és az öböl panorá-
máját. Csoportunk kettévá-
lik. Azon utastársak, akik a 
rövidebb programot válasz-
tották, kísérő nélkül haza-
utaznak, európai átszállással. 
Érkezés Budapestre másnap, 
a menetrend függvényében. 
A többieknek szállás Guaya- 
quilben. 

15 - 18. nap: 
Galápagosi hosszabbítás 
idegenvezetéssel. 4 nap, 3 
éjszaka, részleteiről, és rész-
vételi díjáról érdeklődjön iro-
dánkban és honlapunkon.

19. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

BOGOTA

ÁPRILIS 14 - 18.

858.500,- FT
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 PANAMA - KOLUMBIA - ECUADOR
Dátum:    04.14 - 04.28.
Részvételi díj:   858.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 125.000,- Ft
Belső repülőjegyek:   750,- USD
Egyágyas felár:   254.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Szervizdíj / Borravaló:  70,- USD 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, busszal, hajóval 
és vonattal; középkategóriájú szállodák; félpanzió; BBP 
biztosítás; belépők; idegenvezetés. 

UNESCO Világörökség:
Panama óváros; 
Cartagena erőd & kikötő;
Quito; Cuenca; Galapagos-szigetek

MITAD DEL MUNDO

GUAYAQUIL

GALAPAGOS

Hosszabbítás Galápagos-szigetek

4 NAP / 3 ÉJSZAKA, IDEGENVEZETŐVel
Részletekről érdeklődjön irodánkban és honlapunkon!



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

1. nap: Budapest – 
Santiago de Chile
Utazás európai átszállással. 
Éjszaka a repülőn.

2. nap: Santiago de Chile
Reggel érkezünk SANTIAGO 
DE CHILE-be. Városnézés: 
óváros, Elnöki (Moneda) Pa-
lota, Plaza de Armas, kated-
rális, városháza stb. A San 
Cristobal hegyről gyönyörű 
panoráma tárul elénk. Szállás 
Santiagoban.

3. nap: Valparaiso – 
Viña del Mar
Borkóstolós kirándulás a 
Csendes-óceán partján fekvő 
VALPARAISO-ba, a kontinens 
egyik legfontosabb kikötővá-
rosába, valamint VIÑA DEL 
MAR-ba, Chile elegáns üdü-
lővárosába. Santiagoba visz-
szatérve fakultatív vacsoraest 
folklór műsorral. Szállás.

4. nap: Chiloe - Puerto Varas 
Átrepülünk Puerto Monttba. 
Kirándulás CHILOE-ra. A szi-
get máig őrzi a tradicionális 
halászati arculatát. Kedvező 
időjárás esetén, akár pingvi-

neket is láthatunk. A szigetről 
a festői Llanquihue-tó partján 
fekvő Puerto Varas-ba uta-
zunk. Szállás.

5. nap: Petrohue-vízesés - 
Puerto Natales
Irány a VICENTE PEREZ RO-
SALES Nemzeti Park, ahol a 
Petrohue-vízesés és a világ 
legszebb hegyei közé sorolt, 
misztikus Osorno vulkán 
látványában gyönyörködhe-
tünk! Délután repülés Punta 
Arenasba, majd továbbuta-
zás autóbusszal a végtelen, 
sík pampákon át Puerto Na-
tales-be. Szállás.

6. nap: Torres del Paine 
Nemzeti Park - Calafate
Irány a lenyűgöző hegycsú-
csokkal, smaragd színű ta-
vakkal és egzotikus állatvi-
lággal büszkélkedő TORRES 
DEL PAINE Nemzeti Park! A 
gleccserek, a türkiz tavak és 
a hegycsúcsok napközben 
kékes árnyalatban pompáz- 
nak. És ha lehet fokozni, nap-
lemente idején talán még 
káprázatosabb látványt nyúj-
tanak. Hatátátlépés Argentí-
nába. Szállás Calafatéban.

7. nap: Los Glacieres 
Nemzeti Park
Irány a Los Glacieres Nemzeti 
Park! Sétánk során láthatjuk 

a borjadzó PERITO MORENO 
gleccsert, majd az időjárás 
függvényében kb. 1 órás ha-
jókázást teszünk a tavon a 
hatalmas jégfalak között. 
Szállás Calafatéban.

8. nap: Ushuaia – Tűzföld 
Repülés TŰZFÖLD-re. Érke-
zés a világ legdélebbi váro-
sába, USHUAIÁ-ba. Délután 
hajózás a Beagle-csatornán, 
mely fókák  és tengeri mada-
rak élőhelye. Szállás Ushuai-
aban.   

9. nap: Ushuaia – Buenos Aires
Látogatás a TIERRA DEL 
FUEGO Nemzeti Parkban, 
ahol a „Világ vége vonatán” 
(Tren del Fin del Mundo) is 
utazunk. Repülés BUENOS 
AIRES-be, ahova az Argentin 
tangó - Brazil szamba utasai 
(átszállással, kísérő nélkül) 
megérkeznek. Szállás.

10. nap: Buenos Aires
Egész napos városnézés 
Amerika „Párizsában”: Pla-
za de Mayo, katedrális, Casa 
Rosada (balkonja az Evita c. 
filmből ismert),  Cabildo, par-
lament (kívülről), Obeliszk, a 
világ legszélesebb sugárútja, 
La Boca, Caminito (a tangó 
hazája), San Telmo és Reco-
leta városnegyedek elegáns 
épületei, parkjai. Séta Evita 
sírjához. Este fakultatív tan-
gó show-műsor vacsorával. 
Szállás Buenos Aires-ben.  

11. nap: Colonia Del 
Sacramento
Szabad program Buenos 
Airesben vagy egész napos 
fakultatív hajókirándulás 
Uruguay hangulatos koloni-
ális városába, COLONIA DE 
SACRAMENTO-ba. Az ország 
legidősebb városának erőd-
jét 1680-ban a portugálok 
építették, később a spanyo-
lok kezére került, hosszan állt 
a két hatalom viszályainak 

kereszttüzében. Legfőbb lát-
nivalója a San Gabriel-fél-
sziget csúcsán fekvő óváros, 
300 éves épületekkel. Itt áll 
Uruguay egyik legrégibb 
temploma, az Iglesia Matríz 
del Santísimo Sacramento. A 
hajóút a világ legszélesebb 
tölcsértorkolatán, az un. Fo-
lyó-tengeren vezet át. Szállás 
Buenos Aires-ben. 

12. nap: Tigre - Foz do Iguacu 
TIGRE-be, az egykori „pa-
rasztok Velencéjéből” lett 
trendi üdülőnegyedbe láto-
gatunk, melynek házai között 
két lomha folyó, a Tigre és 
a Reconquista kanyarog. A 
csoport kettéválik, a rövidebb 
programot választó útitár-
sak hazautaznak átszállással, 
kísérő nélkül. Érkezés Buda-
pestre másnap. A többiekkel 
este átrepülünk Puerto Igua-
cuba. Szállás Foz do Iguacu-
ban, brazil oldalon. 

13. nap: Itaipu és az Iguacu-
vízesés argentin oldala
Irány a Brazília és Paraguay 
határán épült Itaipu víz- 
erőmű! Látogatás az IGUA-
CU-vízesés argentin oldalán. 
Busszal, hangulatos kisvas-
úttal és gyalogosan keressük 
fel a zuhatagokat és megcso-
dálhatjuk az Ördögtorkot, a 
leglátványosabb részt is. Fa-
kultatív, büfévacsorával egy-
bekötött, brazil, argentin és 
paraguayi zenés show-mű-
sor. Szállás Foz do Iguacu-
ban, a brazil oldalon. 

14. nap: Iguacu-vízesés 
brazil oldala
Az IGUACU brazil oldalán, 
bájos kis ösvényeken sétálva 
gyönyörködhetünk a nagy 
robajjal lezúduló zuhatagok-
ban. Fakultatív helikopterre-
pülés a vízesés felett. Délután 
átrepülünk Rio de Janeiróba. 
Szállás.

Kedvezőbb áron, mint 2017-ben! Háromféleképpen kombi-
nálható körutazásunk során, az Iguacu-vízesés is „csak egy” 
a természet lenyűgöző alkotásai közül! Az Osorno vulkán, 
a Torres del Paine Nemzeti Park lenyűgöző hegycsúcsai, a 
világ legdélebbi városa, a Perito Moreno gleccser felejthe-
tetlen élményt nyújt, még azoknak is, akik régebben már 
nyaraltak Brazíliában!

OSORNO
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DÉL-AMERIKAI ANZIX 
CHILE - ARGENTÍNA - URUGUAY - BRAZÍLIA

január 19 - február 5.

1.250.500,- FT
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15. nap: Rio de Janeiro
Egész napos városnézés RIO 
DE JANEIRO-ban: Flamengo, 
Botafogo, Gloria, Világhá-
borús emlékmű, a belváros 
széles sugárútjai, Maracana 
(kívülről), Sambadromo (a 
karnevál helyszíne), kated-
rális, Ipanema, Leblon stb. 
Miközben kabinos felvonóval 
a Cukorsüveg hegyre, majd 
fogaskerekűvel a Megváltó 
Krisztus szobrához érkezünk, 
elénk tárul Rio kivételes pa-
norámája! Fakultatív brazil 
vacsora – churrascaria, nyár-
son sült húsokkal, ízletes kö-
retekkel. Szállás Rióban.

16. nap: Rio de Janeiro
Szabad program, strandolás 
vagy fakultatív kirándulás 
PETRÓPOLIS-ba, az egy-
kori császárvárosba. Este 
- lehetőség szerint - fakul-
tatív szamba- és capoera- 
show. Szállás Rióban.

17. nap: Rio de Janeiro
Hajókirándulás során fedez-
zük fel a várost körülölelő 
Guanabara-öblöt, ahol Rio 
különböző városrészeinek, 
és a szemközti Neteroi pa-
norámájában is gyönyörköd-
hetünk. Délután hazautazás. 
Éjszaka a repülőn.

18. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre európai 
átszállással, a menetrend 
függvényében.
Részletes programokért keresse 
fel honlapunkat!

január 26 - február 5.

560.800,- FT

A
M

E
R

IK
A

PERITO MORENO GLECCSER

RIO DE JANEIRO

ARGENTIN TANGÓ & BRAZIL SZAMBA 
ARGENTÍNA - URUGUAY - BRAZÍLIA

          DÉL-AMERIKAI    ARGENTIN TANGÓ
         ANZIX             BRAZIL SZAMBA
Dátum         01.19 - 02.05.  01.26 - 02.05.
Részvételi díj:    1.250.500,- Ft   560.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  179.000,- Ft             162.000,- Ft
Belső repülőjegyek:     950,- USD   350,- USD 
Egyágyas felár:          287.500,- Ft             98.900,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 % 
Szervizdíj / borravaló:  90,- USD              50,- USD

Fakultatív programok (min. 12 fő jelentkezése esetén): 
Folklór vacsora Santiago:  70 - 80,- USD  ----- 
Tango-show + vacsora Buenos Aires:                70 - 90,- USD  
Hajókirándulás Colonia Del Sacramentóba:            220,- USD
Iguacu-vízesés helikopterrel:                    140,- USD  
Büfévacsora + show Iguacu:                   50 - 70,- USD   
Brazil vacsora (churrascaria):                 50 - 60,- USD 
Kirándulás Petropoliszba:                       60,- USD 
Szamba-show Rio de Janeiro:                70 - 80,- USD  

A részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és hajóval; helyi középkategóriájú  
szállodák; reggeli; idegenvezetés; belépőjegyek; BBP utasbiztosítás.  

UNESCO Világörökségek:
Chile: Valparaiso; Argentína: Los Glacieres Nemzeti Park, Iguacu Nemzeti Park;
Uruguay: Colonia Del Sacramento óvárosa;
Brazília: Iguacu Nemzeti Park; Rio de Janeiro: Carioca területe

USHUAIA

DÉL-AMERIKAI 
ANZIX

CHILE
  ARGENTÍNA

URUGUAY
2018. 01.19 - 01.31.

Részletekért forduljon 
munkatársainkhoz!

TORRES DEL PAINE
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1. nap: Budapest – Dubaj
Délután repülés Dubajba. Ér-
kezés késő este. Szállás.

2. nap: Dubaj
Autóbuszos városnézés: Burj 
El Arab Hotel (DUBAJ egyik 
szimbóluma), Jumeriah me-
cset, Nemzeti Múzeum, Pál-
ma-sziget, Creek-öböl. Deira 
városrészben felkeressük a 
fűszer-, majd az arany piacot 
is. Este fakultatív Dhow (tra-
dicionális arab vitorlás hajó) 
túra, ínycsiklandó arab spe-
cialitásokkal, a város éjszakai 
fényeiben. Szállás Dubajban. 

3. nap: Dubaj
Pihenés vagy fakultatív si-
vatagi szafari. Utazás terep-
járókkal a homokdűnéken, 
Tanura show, hennafestés, 
tevegelés, végül BBQ vacso-
ra zárja a programot. Szállás 
Dubajban.

4. nap: Sharjah
Irány SHARJAH, mely terüle-
tét tekintve a harmadik leg-
nagyobb emírség. Elsősor-
ban kulturális központként 
ismert, de híres az iszlám 
törvények és hagyományok 
szigorú betartásáról is. Este 
fakultatív programként láto-
gatás a Burj Kalifa-ban, a vi-
lág legmagasabb épületének 
124. emeletén, majd transzfer 
a szállodába. Vacsora és szál-
lás Dubajban. 

5. nap: Abu Dhabi
Kirándulás az egykori kis 
halászfaluból tündöklő vi-

lágvárossá fejlődött ABU 
DHABI-ba. A városnézés so-
rán „legeket” is felkeresünk: 
az Emirátusi Palota a második 
legdrágább hotel a világon, 
a Zayed sejk mecset a világ 
nyolcadik legnagyobb me-
csete. A Heritage Village-ben 
(szabadtéri múzeum) meg-
ismerhetjük a sivatagi éle-
tet, a kézművesek, takácsok 
és szakácsok mestersége-
it. Vacsora és rövid szállás 
Dubajban.

6. nap: Dubaj – Budapest
Kora reggel hazarepülés. Ér-
kezés Budapestre a menet-
rend függvényében.

Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

DEC. 8 - 13.; MÁRC. 13 - 18.; MÁRC. 28 - ÁPR. 2.

 244.000,- Ft/fő ártól
DUBAJ ÉS AZ EMíRségek
a megunhatatlan arab-öböl

DUBAJ

v

ABU DHABI
Dubaj az Arab-öböl partján kb. 72 km hosszan nyúlik el. Az 
Egyesült Arab Emírségek legismertebb és legnépszerűbb 
emírsége, az ország idegenforgalmi központja. A legtöbb 
külföldi vendég ide érkezik, itt üdül, vásárol és élvezi a szin-
te örökös napfényt. 

    DUBAJ ÉS AZ EMÍRSÉGEK 
Dátum:    12.08 - 12.13.     12.29 - 01.03.* 03.13 - 03.18.
       03.28 - 04.02.  
Részvételi díj:   244.000,- Ft 399.500,- Ft 245.500,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  98.000,- Ft  116.000,- Ft 98.000,- Ft
Egyágyas felár:   108.000,- Ft 149.100,- Ft 108.000,- Ft

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

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

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

* SZILVESZTERI
pRogRam 

katalógus 15. oldalán

A programok 
sorrendje 
felcserélődhet, 

helyi 
ünnepek, 

rendezvények
 függvényében.

ñ
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1. nap: Budapest – Bejrút
Repülés Bejrútba, átszállás-
sal. Érkezés késő este. 6 éj-
szaka szállás Bejrútban.
2. nap: Szidón – Türosz
Csillagtúránk első napján az 
ország déli, olajfa-, szőlő- és 
fügeültetvényekkel tarkított  
tájaira látogatunk. Irány a 
Földközi-tenger partján fek-
vő, föníciai alapítású SZIDÓN, 
a délvidék legjelentősebb 
kikötő- és kereskedővárosa. 
Ismerkedés az óváros emlé-
keivel: a keresztesek idejéből 
származó Tengeri várkastély, 
Szappanfőzők háza, Üvegfú-
vók műhelye. TÜROSZ-ban, 
Fönícia leghíresebb váro-
sában született a legenda 
szerint Európé és Dido. Meg-
tekintjük a római időkből 
származó műemlékeket: dia-
dalív, fürdők, Hippodrom. 

3. nap: Beit Eddin – 
Deir El-Qamar   
BEIT EDDIN-ben a libanoni, 
damaszkuszi és olasz mes-
terek által a XIX. században 
épített II. Emir Bechir palotát 
tekintjük meg. Irány a Shouf 
régión, Libanon egyik leglát-

ványosabb hegyvidékén ke-
resztül, ahol fenyves, cédrus 
és tölgy erdők magasodnak 
az ég felé. Városnézés az 
emírek és hercegek fővárosá-
ban, DEIR EL-QAMAR, mely 
több száz év építészeti stílu-
sát őrzi. 

4. nap: Baalbeck – Ksara – Anjar   
Az impozáns Bekaa-völgyön 
keresztül érkezünk BAAL- 
BECK római templomaihoz. 
Libanon legnagyszerűbb ró-
mai kori kincse az ókori világ 
egyik csodája. Az akropolisz 
egy domb tetején áll, kü-
lönböző korokból származó 
templomai Jupiter, Bacchus 
és Vénusz tiszteletére épül-
tek. Továbbutazás KSARA- 
ba, ahol borkóstolón veszünk 
részt, majd ANJAR-ba, az 
Omayyadok egykori városá-
ba látogatunk, melynek ér-
tékes archeológiai leleteit kb. 
40 éve tárták fel.  

5. nap: Bhsharri – Qozhaya – 
Qadisha-völgy 
Utazás a főníciai alapítású, 
1.500 m magasságban fekvő 
BSHARRI-ba, ahol felkeres-
sük a Khalil Gibran emlékmú-
zeumot. A turistákat cédrus-
fából készített fafaragásokat 
és egyéb kézműves terméket 
kínáló ajándéküzletek soka-
sága várja. A Szent-völgy 
(QADISHA-völgy), a híres li-

banoni cédrusok vidéke, ahol 
több száz, hatalmasra nőtt 
cédrus áll a Qornet es-Sawda 
hegy (3.088 m) hófedte csú-
csainak árnyékában, köztük 
néhány, 1.500 évesnél is idő-
sebb. QOZHAYA-ban meg-
nézzük a XII. századi Szent 
Antal sziklakolostort. 

6. nap: Tripoli – Büblosz  
A napot Észak-Libanon tör-
ténelmi székhelyén, TRIPOLI- 
ban kezdjük. Városnézés a 
középkori és modern hagyo-
mányokat ötvöző nagyváros-
ban: bazár, St. Gilles kastély, 
Hammam, kikötő. Tovább- 
utazás BÜBLOSZ-ba, a világ 
egyik legősibb, kb. 7.000 
éves városába, melyet közel 
két tucat kultúra felemelke-
dése és bukása tett az or-
szág leggazdagabb régészeti 
lelőhelyévé. Megtekintjük a 
fellegvárat, a régi kikötőt és 
a Szent János-Márk székes-
egyházat.  

7. nap: Jeita-barlangok – Harissa 
A híres Jeita mészkőbar-
langokhoz kirándulunk. Az 
egyikben keletkezett a világ 
talán leghosszabb cseppkö-
ve. A barlangtúrát követő-
en, HARISSA településen, a 
hegyoldalban található Szent 
Szűz szobor mellől csodáljuk 
meg a „Kelet Párizsának” 
nevezett főváros panorámá-
ját. Délután városnézés BEJ-
RÚT-ban. Megnézzük a Ga-
lambok Szikláját, a belváros 
látványosságait és a Nemzeti 
Múzeumba is ellátogatunk. A 
reptéri transzferig pihenés a 
szállodában. Éjszakai haza-
utazás átszállással.

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

LIBANON - A KÖZEL-KELET SVÁJCA
csillagtúrák a cédrusok földjén

ñ v

ANJAR

április 29 - május 6.

269.900,- FT

DEIR EL-QAMAR

A Földközi-tenger partján fekvő Libanon az egyik legő-
sibb, főníciai alapítású közel-keleti ország. Páratlan kul-
turális örökségét Ön is megismerheti új csillagtúránk 
során. 

   LIBANON - A KÖZEL KELET SVÁJCA
Dátum:    04.29 - 05.06.
Részvételi díj:   269.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  136.000,- Ft
Egyágyas felár:   72.000,- Ft
Félpanziós felár (6):  43.500,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:  40,- USD

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

UNESCO Világörökségek: 
Türosz és Baalbek római kori műemlékei
Deir El-Qamar föníciai település; Anjar és Büblosz romváros; 
Qadisha-völgy: cédrusligetek.

SZIDÓN

Új
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1. nap: Budapest – Tel Aviv – 
Caesarea - Tiberias
Repülés Tel-Avivba, majd 
utazás CAESAREA-ba, ahol a 
Heródes király által építtetett 
kikötőt, Római színházat és  
vízvezetéket láthatjuk. Szál-
lás Tiberias-ban.  

2. nap: Genezáreti-tó – 
Beatitude  – Tabgha – 
Capernaum - Tiberias
Kirándulás a GENEZÁRE-
TI-tó környékén: TIBERIAS 
(a zsidó vallás szent városa), 
BEATITUDE (Hegyibeszéd- 
kolostor), TABGHA (a csodás 
kenyér és halszaporítás hely-
színe), CAPERNAUM (Szent 
Péter háza), YARDENIT (ke-
resztelőhely a Jordán folyó-
ban). Szállás Tiberias-ban.

3. nap: Akko – Haifa – 
Názáret - Tiberias
Irány a Földközi-tenger part-
ja! AKKO a Keresztes lovagok 
városa. HAIFA Izrael legfon-
tosabb kikötője, az ország 
harmadik legnagyobb és 
adottságai révén az egyik 
legszebb települése (Kár-
mel-hegy, a Bahai vallás köz-

pontja, Perzsa kert). NÁZÁ-
RET-ben az Angyali Üdvözlet 
templomát keressük fel. Szál-
lás Tiberias-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. A Jordán folyó völgyén 
át, Jerikó érintésével érke-
zünk Jeruzsálembe. Szállás.

5. nap: Jeruzsálem 
Egész napos városnézés 
JERUZSÁLEM-ben. Séta az 
óvárosban: Via Dolorosa, Gol- 
gota, Templom-hegy (fel- 
menetel a helyi palesztin ha-
tóságok engedélyének függ-
vénye), Siratófal, Zsidó ne-
gyed, Cardo, Utolsó vacsora, 
Dávid sírja. Ebédszünet után 
irány az Olajfák hegye (Mi-
atyánk-temploma, Gecsemá-
ni kert, Nemzetek temploma 
stb.). Szállás Jeruzsálemben.

6. nap: Betlehem - 
Jeruzsálem
Délelőtt városnézés az újvá-
rosban: Knesset, Yad Vashem 
(a hatmillió zsidó mártír em-
lékhelye), Izrael Múzeum meg-
tekintése. Vásárlási lehetőség 

a bazárban. Délután az aktuá-
lis politikai helyzettől függően, 
BETLEHEM-ben látogatás a 
Születés templomában.  Szál-
lás Jeruzsálemben.

7. nap: Massada – Holt-tenger
Irány MASSADA, a gigantikus 
erőd! Továbbutazás KUM-
RAN-ba, ahol a Holt-tengeri 
tekercseket tárták fel. Nem 
hagyhatjuk ki a Föld legmé-
lyebb pontját sem, ahol a 
nagy sótartalmú vízben az 
ember csak lebeg, tehát irány 
a Holt-tenger! A semmihez 
sem fogható fakultatív für-
dési 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 jordá- 
niai PETRÁ-ba. A Nabate-
usok kétezer évvel ezelőtti 
székhelye „Rózsaszín Vá- 
ros” néven is ismert. A rózsa- 
szín-vörös homokkőbe vésett 
építmények látványa egye-
dülálló élményt nyújt! (Min. 
10 fő esetén magyar, egyéb-
ként angol nyelvű idegenve-
zetővel.) Szállás Eilaton.

10. nap: Negev-sivatag –  
Ramon kráter - Budapest
A NEGEV-sivatagon keresz-
tül haladva megtekintjük a  
RAMON krátert, az eróziós 
erők koptatta katlant, majd 
az ősi kikötőt, JAFFA-t, mely 
egykor Szent Péter hittérítő 
munkásságának fontos állo-
mása volt. Napjainkban mű-
vészek, iparművészek alkotói 
helyszíne. Este hazautazás. 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat! 

SZENTFÖLDI NAGY KÖRUTAZÁS
kirándulási lehetőség petrábaÁ
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PETRA

okt. 27 - nov. 5., május 8 - 17.

369.800,- Ft/fő ártól

BETLEHEM
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Az „igéret földjén” tett utazásunk során felkeressük a 
legfontosabb bibliai helyszíneket, fürödhetünk a Holt- és 
a Vörös-tengerben, valamint megcsodálhatjuk Petra me-
sebeli rózsaszín városát!

No.
1

         SZENTFÖLDI NAGY KÖRUTAZÁS
Dátum:   10.27 - 11.05. 05.08 - 05.17.
Részvételi díj:  369.800,- Ft 389.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.: 69.000,- Ft 52.000,- Ft
Csomagfeladási díj:      ----  27.000,- Ft
Egyágyas felár:  168.000,- Ft 178.900,- Ft
Félpanziós felár: 34.200,- Ft 35.500,- Ft

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

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

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

UNESCO Világörökségek: 
Izrael: Jeruzsálem és Akko óvárosa, Tel Aviv, Massada, Haifa; 
Jordánia: Petra sziklába vájt város

JERUZSÁLEM
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1. nap: Budapest – Jeruzsálem
Repülés Tel-Avivba. „Bevonu-
lás” a zsidó, a keresztény és a 
muszlim hívők számára egy-
aránt szent városba, JERU-
ZSÁLEM-be. Programunkban 
az Olajfák hegye (lenyűgöző 
panorámával), Gecsemáni 
kert és a Nemzetek templo-
ma. Szállás Jeruzsálemben.

2. nap: Jeruzsálem
JERUZSÁLEM óvárosában 
gyalogos városnézéssel kez-
dünk: Via Dolorosa, Golgota, 
Templom-hegy (a helyi pa-
lesztin hatóságok engedé-
lyének függvénye), Siratófal, 
Zsidó negyed, Cardo, Utolsó 
vacsora, Dávid sírja stb. Majd 
az aktuális politikai helyzettől 
függően, felkeressük BETLE-
HEM-ben a Születés templo-
mát. Szállás Jeruzsálemben.

3. nap: Holt-tenger –  
Massada – Tiberias
Utazás a Jordán-völgyén át, 
a Holt-tengerhez, melynek 
magas sótartalmú vízében 
sem úszni, sem elsüllyedni 
nem lehet. Rövid, fakultatív 
fürdési lehetőség után, irány 
MASSADA, a gigantikus erőd, 
melyet Herodes a csupasz 
sziklára építtetett! Szállás Ti-
berias-ban.

4. nap: Genezáreti-tó vidéke 
– Akko – Haifa - Tiberias
A Genezáreti-tó környékével 
ismerkedünk: TIBERIAS (a 
zsidó vallás szent városa), 
YARDENIT (keresztelőhely 
a Jordán folyóban), TABGHA 
(a csodás kenyér és hal- 
szaporítás helyszíne) és  
CAPERNAUM (Szent Péter 
háza). Délután irány a Föld-
közi-tenger partja! AKKO a 
„Keresztes lovagok városa”. 
HAIFA Izrael legfontosabb 
kikötője, az ország harma- 
dik legnagyobb és egyik 
legszebb települése (Kár-
mel-hegy, Perzsa kert). Szál-
lás Tiberias-ban.

5. nap: Názáret - Caesarea – 
Tel Aviv - Budapest
VIRÁGVASÁRNAPRA ébre-
dünk! Jézus ekkor vonult be 
Jeruzsálembe, mi viszont 
ezen a napon búcsúzunk a 
Szentföldtől. NÁZÁRET-ben 
felkeressük a Szűz Mária 
háza fölé emelt, un. Angyali 
Üdvözlet templomát. Prog-
ramunkat a híres ókori kikö-
tővárossal, CAESAREA-val 
zárjuk. Hazautazás Tel Aviv- 
ból. Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!
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március 21 - 25.

209.900,- Ft  PILLANTÁS A SZENTFÖLDRE
JERUZSÁLEM - NÁZÁRET - GENEZÁRETI-TÓ...
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  PILLANTÁS A SZENTFÖLDRE
Dátum:    03.21 - 03.25.
Részvételi díj:   209.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  47.000,- Ft
Csomagfeladási díj:  27.000,- Ft
Félpanziós felár (4):  16.000,- Ft
Egyágyas felár:   77.400,- Ft
Szervizdíj / borravaló:  45,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%

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

UNESCO Világörökségek:
Akko és Jeruzsálem óvárosa, Massada, Haifa

Programunk nem zarándokút, hanem kulturális köruta-
zás, melyre mindenkit - hívőket és nem hívőket - egya-
ránt szeretettel invitálunk! 

ñ v

HAIFA

JERUZSÁLEM
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1. nap: Budapest – Eilat – 
Aqaba
Repülés az EILAT közeli re-
pülőtérre. Rövid ismerkedés 
a híres üdülőhellyel. Késő 
délután határátkelés Jordáni-
ába. Szállás Aqabában.

2. nap: Wadi Rum – Petra
Utunk WADI RUM-ba, a Kö-
zel-Kelet egyetlen vörös 
homokú sivatagába vezet. 
Arábiai Lawrence, az Arab 
Forradalom idején ezen a 
holdbéli tájon képezte ki a 
beduin harcosait. Dzsipp túra 
keretében ismerkedünk a táj-
jal. Irány PETRA, a nabateu-
sok kétezer éves székhelye, 
a „Rózsaszín város”! Gyalo-
gosan (fakultatív lehetőség: 
lovaskocsival) látogatunk a 
rózsaszín-vörös homokkőbe 
vésett épületek és barlangok 
egyedülálló birodalmába. 
Szállás Petrában.

3. nap: Sivatagi kastélyok - 
Amman
Az Omajjád kalifák által, az 
iszlám kialakulásának korá-
ban építtetett sivatagi kasté-
lyokat keressük fel. Az oázis 
Arábiai Lawrence főhadiszál-

lása volt a törökök elleni küz-
delemben. A sivatagi várak 
és kastélyok vidéke Amman-
tól keletre, a szaúdi határig 
terjedő félsivatagos, kő- és 
homoksivatagos terület. A 
napot AMMAN-ban, Jordá-
nia fővárosában zárjuk. Rövid  
városnézés. Szállás. 

4. nap: Madaba –  
Nebo-hegy – Bethánia – 
Holt-tenger– Amman
Utazás MADABÁ-ba, Jordá-
nia legnagyobb, keresztény 
lakosságú városába. Az 1.500 
éves mozaik térkép megte-
kintése után továbbutazás a 
NEBO-HEGY-re, ahol Mózes 
az „ígéret földjét” megpil-
lantotta. Útközben pihenő a 
JORDÁN folyónál, ahol Ke-
resztelő Szent János Jézust 
megkeresztelte. A HOLT-ten-
ger a Föld legmélyebb pont-
ja. Fürdési lehetőség a magas 
sótartalmú vízben, melyben 
úszni nem, maximum csak 
lebegni lehet. Szállás Am-
manban.

5. nap: Jerash – Tiberias
JERASH-ba, a világ talán 
legjobb állapotban fennma-
radt római kori romvárosába 
(erődfalak, Artemisz Templo-
ma, Hadrianus kapu, diadalív, 
fürdők, római színház stb.) 

látogatunk. Határátkelés Iz-
raelbe. Délután ismerkedés 
a Genezáreti-tó partján fekvő 
Tiberias-szal. Szállás.

6. nap: Genezáreti-tó –  
Akko – Haifa 
Egész napos kirándulás a 
GENEZÁRETI-tó környékén. 
TIBERIAS a zsidó vallás szent 
városa. TABGHA a csodás ke-
nyér- és halszaporítás hely- 
színe. CAPERNAUM fő lát-
nivalója Szent Péter háza. 
YARDENIT keresztelőhely a 
Jordán folyóban. Délután 
a keresztes lovagok váro-
sát, AKKO-t tekintjük meg.  
HAIFA Izrael egyik legfon-
tosabb kikötője, az ország 
harmadik legnagyobb, és 
adottságai révén az egyik 
legszebb települése (Perzsa- 
kert, Kármel-hegy). Szállás 
Tiberiasban. 

7. nap: Názáret - Jeruzsálem
NÁZÁRET-ben az Angyali 
Üdvözlet templomát keres-
sük fel. Délután érkezünk JE-
RUZSÁLEM-be. Látogatás az 
Olajfák hegyére (Miatyánk  
templom, Dominus Flevit, Ge-
csemáni kert, Mária elszende-
rülésének temploma). Rövid 
pihenő a Golgota-hegynél. 
Szállás Jeruzsálemben.

8. nap: Jeruzsálem - Tel Aviv 
– Budapest
Jeruzsálem óvárosával ismer-
kedünk. Felkeressük a Sirató-
falat és rövid sétát teszünk a 
Via Dolorosá-n. Kora délután, 
az aktuális politikai helyzet-
től függően, BETLEHEM-ben 
megtekintjük a Születés 
Templomát.  Hazautazás Tel 
Avivból. Érkezés Budapestre 
késő este a menetrend függ-
vényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!
 

IZRAEL - JORDÁNIA
„az igazi szentföld”Á
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MADABA

február 24 - március 3.

299.900,- FT

WADI RUM
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A három világvallás őshazájában tett körutazásunk so-
rán Izrael és Jordánia szent földjén járva ismerkedünk a 
Közel-Kelet épített és természeti csodáival. Programunk 
egyik csúcspontja az „Indiana Jones és az utolsó keresz-
tes lovag” című mozifilm forgatási helyszínéül is szolgáló 
rózsaszín homokkőbe vésett város, Petra megtekintése.

           IZRAEL - JORDÁNIA
Dátum:    02.24 - 03.03.
Részvételi díj:   299.900,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 53.000,- Ft
Csomagfeladási díj:      21.000,- Ft
Egyágyas felár:   98.300,- Ft
Félpanziós felár (7 vacsora): 27.800,- Ft

Szervizdíj / borravaló:  70,- USD
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%

Határátlépési illeték:   kb. 45,- USD

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

UNESCO Világörökségek: 
Jordánia: Petra, Queseir Amra (Sivatagi kastélyok).
Izrael: Jeruzsálem és Akko óvárosa, Haifa. 

AMMANÚj
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1. nap: Budapest - Teherán
Elutazás átszállással az iráni 
fővárosba. Éjszaka a repü-
lőgépen.

2. nap: Teherán
Hajnali érkezés után rövid 
pihenő a hotelben. Félnapos 
városnézés TEHERÁN-ban.  
Látogatás az ősi Perzsia 
2500 éves történelmi emlé-
keit őrző Archeológiai Múze-
umban, valamint a Pávatrónt 
és az iráni sahok koronáit 
kiállító Ékszermúzeumban. 
Megtekintjük az egykori 
uralkodói rezidenciát, a Go-
lesztán Palota-együttest is. 
Vacsora, szállás Teheránban.

3. nap: Kashan - Isfahan
Irány ISFAHAN! Útközben 
(kivülről) látjuk Khomeini 
Ayatollah zarándokhellyé vált 
síremlékét. KASHAN, a siva-
tag szélén fekvő oázisváros, 
tradicionális építkezéséről 
híres. Megtekintjük Broujer-
di gyönyörű, széltornyokkal 
díszített házát, majd rövid 
pihenő a híres Fin kertben. 
Vacsora, szállás Isfahanban.

4. nap: Isfahan
Egész napos városnézés Is-
fahanban. Séta az Imam té-
ren, látogatás az Ali Qapou 
palotában, és az iszlám épí-
tészet remekművei között 

jegyzett, Imam és Sheikh Lot 
Follah mecsetekben. Rövid 
szabadidő, vásárlási lehető-
ség a híres nagybazárban. 
Felkeressük a Chehel Sotun 
palotát, majd a folyón átí-
velő, impozáns régi hidakat 
nézzük meg. Vacsora, szállás 
Isfahanban.

5. nap: Isfahan - Yazd
Az örmény negyedben álló 
Vank katedrálist, Isfahan 
egyik legnagyobb és leg-
szebb templomát keressük 
fel, majd a Péntek mecset- 
et tekinjük meg. Vacsora és 
szállás a világ egyik legré-
gebbi óvárosával büszkélke-
dő Yazdban. 

6. nap: Yazd
Városnézés YAZD-ban: séta 
a nyüzsgő sikátorokban, lá-
togatás a Jame mecsethez 
és az Amir Chakhmaq komp-
lexumhoz. Majd az iszlám 
előtti, ősi perzsa vallás, a zo-
roasztrizmus jegyében épült 
Tűz Templomát keressük fel, 
melynek nevezetessége az itt 
őrzött, több mint 1400 éve 
lobogó szent tűz. Végezetül 
a város melletti, sivatagi te-
metkezési helyhez, a Csend 
tornyához látogatunk. Vacso-
ra, szállás Yazdban.

7. nap: Pasargad - 
Persepolis - Shiraz
Irány Shiraz! Útközben meg-
állunk PASARGAD-ban, ahol 

az Akhamenid-dinasztia ala-
pítójának, Kürosz király sír-
helye található. A NAQSHE 
ROSTAM sziklafal több per-
zsa uralkodó kőbe vájt sírhe-
lyét őrzi. PERSEPOLIS-t közel 
2500 éve, legendás királyok, 
Dareios és Xerxész építtették. 
Séta az egykori főváros rom-
jai között. Szállás Shirazban.

8. nap: Shiraz
Egész napos városnézés 
SHIRAZ-ban, Irán és az egész 
perzsa birodalom egyik leg-
régebbi városában, mely iko-
nikus kertjeiről ismert. A Na-
renjestan vagy az Eram kert, 
majd a Nasir ol Molk mecset 
megtekintése után látogatás 
a híres perzsa költő, Háfiz 
sírjánál. Délután séta a bel-
városban: a Karim Kán erőd 
és a Vakil mecset felkeresése. 
Este szabad program, majd 
transzfer a repülőtérre.

9. nap Shiraz - Budapest
A hajnali órákban hazutazás 
átszállással. Érkezés Buda-
pestre a menetrend függvé-
nyében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat! 

elbűvölő perzsia
iráni kiskörút

A hatalmas kiterjedésű Irán a Közel-Kelet egyetlen, „nem 
arab” országa! Az egykori Perzsia gazdag, évezredes kul-
turális és építészeti emlékeiből nyújtunk át Önöknek egy 
csokorral. 

TEHERÁN

K
Ö

Z
E

L-K
E

LE
T

ñ v

PERSEPOLIS

ISFAHAN

ÁPRILIS 23 - MÁJUS 1.

399.000,-FT

   ELBŰVÖLŐ PERZSIA
Dátum:    04.23 - 05.01.
Részvételi díj:   399.000,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  129.000,- Ft   
Egyágyas felár:   97.000,- Ft

Szervizdíj / borravaló:  15.000,- Ft
Vízumdíj:    29.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és autóbusszal; 
helyi *** / **** szállodák; félpanzió; kedvezményes  
csoportos útlemondási biztosítás; BBP utasbiztosítás;  
idegenvezetés; belépők.

UNESCO Világörökségek:
Teherán Golesztán Palota; Kásán: Fín kert és pavilonjai;
Iszfahán: Imam tér, Nagymecset; Jazd: óváros;  
Perszepolisz romváros; Siráz: Perzsa (Eram)-kert;
Paszargadai romkert és Nagy Kürosz mauzóleuma.
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1. nap: Budapest - Marrakesh
Repülés Marrakesh-be, érke-
zés kora este. Vacsora, szállás 
Marrakesh-ben.

2. nap: Casablanca – Rabat 
Irány a Kertész Mihály filmjé-
ből ismert CASABLANCA, a 
marokkói gazdasági élet köz-
pontja! Városnézés: pl. a világ 
legmagasabb minaretjével 
büszkélkedő II. Hasszan Me-
cset, Arab Liga Park, vagy az 
V. Mohammed tér. A tenger-
part mentén futó Corniche 
Bulvár a klubok, éttermek, a 
kikapcsolódás világa. Vacso-
ra és szállás Rabatban.

3. nap: Rabat – Meknes – Fez
Városnézés Marokkó rende-
zett, elegáns fővárosában, 
RABAT-ban: Követek Kapu-
ja, Mechouar, királyi negyed, 
Oudayas-i Kasbah, Hasszán 
torony, V. Mohamed-mauzó- 
leum. A királyvárosok követ- 
kező helyszíne MEKNES, 
az egykori „marokkói Ver- 
sailles”. Városnézés: Báb-
Manszúr, a királyi palota 
gabonatárolói és istállója, 
Muláj Iszmáil mauzóleuma 
stb. Programunkat a római 
alapítású VOLUBILIS romvá-
rosban zárjuk. Vacsora, szál-
lás Fezben.

4. nap: Fez 
Egész napos (többnyire gya-
logos) városnézés FEZ-AL 
BALI-ban, Marokkó vallási és 
kulturális központjában, Me-
dinájában, melynek kb. há-
romezer kanyargós, keskeny 
utcája megőrizte VIII. századi 
hangulatát. A kézművesipar 
fellegvárában láthatunk réz- 
és fémműveseket, szőnyeg-
készítőket, selyemszövőket, 
textilkészítőket stb. Megcso-
dáljuk a kék-zöld Bab Bou 
Jeloud Kaput, a Nejjarine 
teret szép kútjával, II. Moulay 
Idriss emlékhelyét és a híres 
Kairaouine Egyetemet. A ma-
rokkói építészet díszítőmű-
vészetét egy Medreszében 
tekintjük meg. Ebéd a szál-
lodában, majd séta a zsidó-
negyedben. Este helyi tipikus 
fogásokból álló, fakultatív ze-
nés vacsora. Szállás Fezben.

5. nap: Ifrane – Midelt – Erfoud
A Közép-Atlasz cédrusligetei 
között vezet utunk. Rövid 
séta IFRANE cédruserdejé-
ben. Gyönyörű oázisokon át, 
a Ziz völgyén át érkezünk ER-
FOUD-ba, az oázisok kapujá-
ba. Vacsora, szállás.

6. nap: Erfoud – Merzouga – 
Tinerhir – Ouarzazate
Hajnalban fakultatív dzsip- 
szafari a MERZOUGA oázis- 
ba, ahol a napfelkelte impo-
záns színeiben gyönyörköd-
hetünk. Erfoudban látogatás 
a fosszília-feldolgozó (pl. 

kagyló-, csigakövületek) 
üzemben, vásárlási lehe-
tőséggel. Középkori öntö-
zőrendszerek mentén ér-
kezünk a Todra-szoroshoz. 
Közben megálló TINERHIR- 
ben, a kézzel készített ber-
ber szőnyegek hazájában. 
Utunk a középkori marokkói 
építészet emlékei, agyagerő-
dítmények (kasbah) mentén, 
a Rózsák Völgyén át halad.  
Vacsora, szállás Ouarzaza-
te-ban, az egykori karavánok 
kötelező állomáshelyén. 

7. nap: Ouarzazate - 
Marrakesh
OUARZAZATE-ban megte-
kintjük a Taouirt erődöt. Irány 
AIT BEN HADDOU KSAR, 
mely az elmúlt évtizedekben 
számos világhírű film forga-
tásának adott helyszínt (pl. 
A Názáreti Jézus, Gladiátor, 
Nagy Sándorról készült Ale-
xander.) Délután érkezünk 
a „Dél gyöngyének” tartott, 
az Almoravidák által a XI. 
században alapított MARRA-
KESH-be. A dinasztia ékes 
palotákat és kerteket hagyott 
Marrakesh-re. Ismerkedés a 
keleti bazárok varázslatos 
világával, majd a híres Jema 
El Fna téren, a mesemondók, 
kígyóbűvölők és tűznyelők, 
akrobaták és utcai pecse-
nyesütők forgatagának, és a 
tér Ezeregyéjszaka meséibe 
illő nyüzsgésébe is bepillan-
tunk. Vacsora, szállás Marra-
kesh-ben.
8. nap: Marrakesh – Budapest
Délelőtt folytatjuk a marra-
keshi városnézést, a Szadida 
sírok, Bahia palota, Agdal 
medence, Menara kert és a 
Koutoubia mecset (kívülről) 
megtekintésével. Hazauta- 
zás. Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

marokkói körutazás
a királyi városok & a közép-atlasz!

március 12 - 19.

258.700,- FT

                 MAROKKÓI KÖRUTAZÁS
Dátum:    03.12 - 03.19.
Részvételi díj:   258.700,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  53.000,- Ft  
Egyágyas felár:   59.000,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:  35,- EUR

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel és busszal; helyi 
**** szállodák; félpanzió; idegenvezetés; belépők kivéve a 
II. Hasszán mecset (kb. 12,- EUR); BBP utasbiztosítás.

Fakultatív dzsip-szafari (5 fős): kb. 100,- EUR / dzsip

UNESCO Világörökségek: 
Fez és Marrakesh óvárosa; Meknes történelmi városa;
Volubilis régészeti lelőhelyei

ERFOUD

A királyvárosokban a mór kultúra évezredes emlékeivel 
ismerkedünk. Majd Marokkó természeti kincseit és kö-
zépkori építészetét fedezzük fel a Közép-Atlasz hegycsú-
csai és szorosai között.
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ñ v TODRA

OUARZAZATE

MAROKKÓ & SPANYOLORSZÁG
KÖRUTAZÁS

a katalógus 27. oldalán

Új
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ÁPRILIS 1 - 8.

396.000,- Ft REJTŐZKÖDŐ ALGÉRIA
REJTŐ JENŐ KALANDJAI

ALGIR
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1. nap: Budapest – Annaba
Repülés algíri átszállással 
Annabába. Érkezés a kora 
esti órákban. Transzfer a szál-
lodába, vacsora és szállás.

2. nap: Annaba – Guelma – 
Constantine
Városnézés ANNABÁ-ban: 
fórum, kikötő, strand, világí-
tótorony, valamint az impo-
záns Szent Ágoston-bazilika, 
melyet európai támogatásból 
újítottak fel a közelmúltban. 
Továbbutazás GUELMÁ-ba a 
hőforrások és a kivételesen jó 
állapotú római színház meg-
tekintése. Vacsora és szállás 
Constantine-ben, arab nevén 
Kaszentínában. 

3. nap: Constantine
Egész napos városnézés a 
sziklaormokra épült, kanyon-
nal szabdalt CONSTANTINE- 
ban, a „Hidak Városában”: 
Ahmed bég palotája, Isme-
retlen katona sírja, Nagy 
Konstantin szobra, Algéria 
legszebb mecsete az Abdel-
kader emír-mecset. A nap 
során alkalmunk lesz gyö-
nyörködni a város kivételes 
földrajzi adottságaiban. Va-
csora és szállás Constanti-
ne-ban.

4. nap: Dzsemila – Szetif
Észak-Afrika egyik legna-
gyobb római kori gyöngysze-
mét, DZSEMILÁ-t keressük 
fel. Séta keretében ismerke-

dünk a romváros nevezetes-
ségeivel: Fórum, Capitolium, 
fürdők, színház, Caracalla-di-
adalív, Septimius Severus 
temploma stb. Vacsora, szál-
lás Szetifben.

5. nap: Szetif – Algír
Délelőtt rövid városnézés 
SZETIF-ben: modern negyed, 
Ain El Fouara-szökőkút, és a 
gazdag Szetifi Múzeum meg-
tekintése. Utána szabadidő, 
majd irány a főváros. Vacso-
ra, szállás Algírban.

6. nap: Algír
Egész napos városnézés AL-
GÍR-ban. Ellátogatunk a Jar-
din d'Essai botanikus kertbe, 
majd a Mártírok Emlékmű-
véhez. Megtekintjük a Bardo 
Múzeumot, az egykori mór 
villából kialakított épületben 
Algéria érdekes őstörténe-
ti és néprajzi gyűjteményét 
ismerjük meg. Bejárjuk az 
óvárost, vagyis az algíri 
Kaszbát, majd a szerelme-
sek találkahelyét, a „Liberty 
Park”-ot. Nem maradhat ki a 
Stadion és a Bastion 23 ten-
gerparti erőd, a Notre-Dame 
d'Afrique a legjelentősebb 
keresztény templom. Vége-
zetül  megcsodáljuk Algír pa-
norámáját a Bologhine-i kilá-
tópontról. Vacsora és szállás 
Algírban.

7. nap: Cherchell – Tipáza –  
Algír
Egész napos kirándulás a 
Földközi-tenger partján fek-
vő Cherchellbe és Tipázába. 
A hangulatos CHERCHELL 
település Régészeti Múze-
uma egész Afrika leggaz-

dagabb antik görög-római 
gyűjteménnyel büszkélkedik. 
A három dombra épült TIPÁ-
ZA fejlődését több népcso-
port alakította az évszázadok 
során, gazdag történelmi 
emlékeket hagyva az utókor-
ra. Visszaútban megtekintjük 
II. Juba mauritániai uralkodó 
mauzóleumát. Vacsora és rö-
vid szállás Algírban.

8. nap: Algír – Budapest
Kora reggel hazautazás Bu-
dapestre.  Érkezés a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

A számos nép és kultúra örökségét őrző Algéria az afrikai 
kontinens legnagyobb országa. A turisták még kevéssé 
fedezték fel a Rejtő Jenő légiós regényeinek misztikus 
hangulatából ismert észak-afrikai országot. 

ñ v

                 REJTŐZKÖDŐ ALGÉRIA
Dátum:    04.01 - 04.08.
Részvételi díj:   396.000,- Ft
Repülőtéri illeték és csomagdíj kb.:  63.000,- Ft  
Egyágyas felár:   85.000,- Ft

Vízumdíj:   kb. 20.500,- Ft
Vízum ügyintézés díja: 5.000,- Ft
Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Szervizdíj / borravaló:   35,- EUR

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

UNESCO Világörökségek: 
Dzsemila; Algíri Kaszbá; Tipáza

CONSTANTINE

DZSEMILA

CONSTANTINE

Új
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1. nap: Budapest – Fokváros
Repülés átszállással Fokvá-
rosba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Fokváros 
Érkezés FOKVÁROS-ba a déli 
órákban. Városnézés: (idő-
járás függvényében) utazás 
kabinos felvonóval a híres, 
1.087 m magas Tábla-hegy 
csúcsára; városközpont, Ma-
láj negyed, Bo Kaap lapos 
tetős, élénk színű házai, Jó-
reménység Kastély erődít-
ménye, Company Park, par-
lament (kívülről). Vacsora, 
szállás Fokvárosban.

3. nap: Jóreménység-fok
Egész napos kirándulás a 
Jóreménység-fokához. Uta-
zás a Houth Bay öbölbe, az 
Atlanti-óceán Camps Bay 
partszakasza mentén, ahol 
a „12 Apostol hegyvonulata” 
rajzolódik ki. Hajózás a FÓ-
KA-szigetre, ahol népes fóka 
kolónia él. Visszatérve a szá-
razföldre, irány autóbusszal 
a JÓREMÉNYSÉG Nemzeti 
Park, ahova időjárás függ-
vényében a CHAPMANS’S 
PEAK sziklába vájt, festői 

úton érkezünk. Fotózási le-
hetőség a Jóreménység-fok 
táblánál, majd siklóval ju-
tunk fel a világítótorony al-
jához, ahol az Atlanti- és az 
Indiai-óceán összemosódó 
hullámaiban gyönyörködhe-
tünk. Útközben a félsziget 
növény- és élővilágával is 
ismerkedünk. Késő délután 
visszatérünk Fokvárosba, 
ahol a világhírű Kirstenbosch 
Botanikus Kertet, majd a szí-
nes, pezsgő életű Waterfont- 
ot (bevásárló- és szórakoz-
tató központ). keressük fel. 
Vacsora, szállás Fokvárosban.

4. nap: Stellenbosch - 
Durban – Umhlanga Rocks
A világ egyik leghíresebb 
szőlőtermő és borkészítő 
vidékére kirándulunk. Az 
ország második legrégeb-
ben alapított települését 
STELLENBOSCH-t keres-
sük fel. Séta a történelmi 
településen: szalmatetős, 
fehérre meszelt falú házak, 
hatalmas tölgyfák és az első 
telepesek életét bemuta-
tó múzeum. Utazás a Paarl 
közelében álló Taal emlék-
műhöz, amely a Dél-Afriká-
ban beszélt nyelveknek állít 
emléket. Délután átrepülünk  
DURBAN-be. A település 
Dél-Afrika harmadik legna-

gyobb kozmopolita, szub- 
tropikus pálmafás városa az 
Indiai-óceán partján, az or-
szág legnagyobb kikötőjével 
és leghosszabb tengerparti 
sétányával. Vacsora, szállás 
a festői Umhlanga Rocks-on. 

5. nap: Durban – St. Lucia
Délelőtt buszos városnézés 
Durban-ben (városháza, bel-
város, Moses Madiba Stadi-
on, Indiai Piac), rövid séta 
az óceán partján. Továbbu-
tazás KwaZulu tartományon 
keresztül ST. LUCIA-ba. A 
városkát egy nagy tórend-
szer öleli körbe, melyből es-
ténként kijönnek a vízilovak 
egy kis sétára, legelészésre. 
Vacsora, szállás St. Luciában. 

6. nap: St. Lucia – Hluhluve 
Nemzeti Park – Szváziföld
Reggel szafari túrán veszünk 
részt (4x4-es) terepjárókon 
Afrika első nemzeti parkjá-
ban, ahol akár széles szájú 
orrszarvúkat, zsiráfokat, ku-
dukat, varacskos disznókat 
is láthatunk. Ananász- és 
cukornád ültetvények között 
vezet utunk SZVÁZIFÖLD-re. 
Látogatás egy gyertyagyár-
ban. Vacsora, szállás Szvázi-
földön.

7. nap: Szváziföld - 
Krüger Nemzeti Park
Látogatás egy üveggyárban. 

Szváziföld hegyei és feny-
vesei között vezet utunk a 
KRÜGER Nemzeti Parkhoz. 
Vacsora, szállás a nemzeti 
park szomszédságában.

8. nap: Krüger Nemzeti Park 
– Vadles
Egész napos vadles több-
szöri pihenővel és az ősi 
Afrika megtapasztalásával. 
Dél-Afrika legnagyobb, leg-
látványosabb, legszebb, leg-
érdekesebb vadasparkja a 
KRÜGER Nemzeti Park, ahol 
147 emlősfaj (köztük az „öt 
nagy”: oroszlán, leopárd, ele-
fánt, víziló, bivaly), valamint 
114 hüllőfaj, 33 féle kétéltű, 
500 féle madárfaj egyedei 
élnek. A nyitott terepjárókon 
vadőr kíséretével utazva nem 
mindennapi élmény, amint 
szinte testközelből, eredeti 
környezetükben csodálhatjuk 
és fotózhatjuk a vadállatokat. 
Vacsora, szállás a nemzeti 
park szomszédságában.

9. nap: Panoráma út – Pretoria
Utazás a látványos Panorá-

ma úton. GRASKOP a Dra-
kensberg meredek vonulatai 
között megbúvó városka. 
A 30 m magas PINNACLE 
szikla impozáns őrtorony-
hoz hasonlító képződmény. 
A LISBON vízesés a Blyde 
folyó egyik legszebb része. 
A GOD’S WINDOW („Isten 
ablaka”) szintén páratlan és 
kihagyhatatlan látnivaló. A 
BOURKES LUCK POTHOLES 
vízmosásnál a Blyde folyó 
gömbölyű és metszett felü-
letekre csiszolta a sziklákat. 
A lélegzetelállító szurdok 
felett átívelő keskeny gya-
logos hidakon könnyű sétát 
teszünk.  A „THREE RONDA-
VEL” mellett, a BLYDE RIVER 
CANYON az afrikai kontinens 
csodái közé tartozik. Vacsora, 
szállás Pretoriában. 

10. nap: Pretoria – Lesedi
PRETORIA híres kertjeiről, 
jakaranda (akáchoz hasonló, 
lila virágú fa) parkjairól, szép 
épületeiről. Délelőtt városné-
zés: Voortrekker (a telepesek
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Miért is igazi? Mert Dél-Afrika természeti szépségeire és állatvilágának megismerésére, az 
igazi, természetes látnivalókra, s nem az ember által kitalált, megalkotott művi látványos-
ságokra törekedtünk programunk összeállításakor. A dél-afrikai élményt fokozzák a szom-
szédos országok ZAMBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE felülmúlhatatlan értékei és szépségei, 
mint a Viktória-vízesés és a Chobe Nemzeti Park valós, igazi állatvilága.
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AZ IGAZI DÉL-AFRIKA
A SZIVÁRVÁNYORSZÁG LEGSZEBB SZÍNEI! 

MÁRCIUS 4 - 14.

598.000,- FT
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emlékműve), a 65 hektá-
ros parkkal körülvett Union 
Building impozáns épülete, 
Church Square (az egykori 
piactér történelmi épületei). 
Ebédidőben látogatás a LE-
SEDI Falumúzeumban, ahol 
vendéglátóink különböző 
afrikai törzsek képviselői. Sé-
tánk során betekinthetünk a 
törzsek mindennapjaiba, és 
fergeteges táncelőadásban is 
részünk lesz. Büféebéd. Dél-
után csoportunk kettéválik. 
A rövid program utasai haza-
repülnek átszállással, kísérő 
nélkül, éjszaka a repülőn, ér-
kezés Budapestre másnap. A 
Viktória-vízeséshez továbbu-
tazóknak szállás Pretoriában. 

11. nap: Viktória-vízesés –  
„A Füstölgő Mennydörgés”
Átrepülünk Livingstone-ba, 
Zambiába. Érkezés dél körül, 
transzfer a szállodába. Dél-
után vezetővel keressük fel a 
vízesés legszebb kilátópont-
jait. A „Füstölgő Mennydör-
gés” mindenkit ámulatba ejt. 
Dr. David Livingstone angol 
utazó fedezte fel az újkori 
világ 7 csodája közé sorolt 
Viktória-vízesést. A zuhatag 
két ország (Zambia és Zim-
babwe) határán terül el 1.708 
méteren, a világ legszélesebb 
vízesése. Szállás Livingsto-
ne-ban.

12. nap: Botswana - 
Chobe Nemzeti Park
Szabad program vagy egész 
napos fakultatív kirándulás 
ebéddel Botswana legna-
gyobb nemzeti parkjába, 
a CHOBE Nemzeti Parkba, 
mely a kb. 50.000 fős ele-
fánt populációjáról híres. Az 
ormányosok mellett zsiráfok, 
antilopok, ka»erbivalyok és 
rengeteg madárfaj él a négy 
különböző ökoszisztémá-
nak otthont adó területen. 
Fantasztikus élmény lesz a 

hajókázás fürdőző vízilovak, 
elefántok, napozó krokodilok 
közelében. Ebéd után dzsi-
pekkel folytatjuk az immár 
szárazföldi vadlest. A Zam-
bézin átkelve térünk vissza 
Livingstone-ba. Szállás.

13. nap: Zimbabwe
A Viktória vízesés látványá-
val nem lehet betelni! Sza-
bad program vagy fakultatív 
kirándulás keretében átkelés 
a folyón (busszal és gyalo-
gosan) és irány ZIMBABWE. 
A másik oldalról is érdemes 
felfedezni a zuhatagot! Visz-
szatérünk a szállodába, dél-
után szabadidő. Fakultatív 
program keretében helikop-
terről is megcsodálhatjuk a 
vízesést! Végezetül hajóká-
zás a Zambézin, snack- és 
italfogyasztás mellett gyö-
nyörködhetünk a naplemente 
látványában. Szállás Living- 
stone-ban.

14. nap: Johannesburg - 
Budapest
Átrepülünk Johannesburgba, 
onnan pedig egy átszállással 
Budapestre. Éjszaka a repü-
lőn.

15. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MÁRCIUS 14 - 18.

+298.800,- FT
hosszabbítás: a VIKTÓRIA-VÍZESÉS 

ZAMBIA - BOTSWANA - ZIMBABWE - CHOBE NEMZETI PARK

   AZ IGAZI DÉL-AFRIKA        HOSSZABBÍTÁS felára:
      VIKTÓRIA-VÍZESÉS
Dátum:    03.04 - 03.14.  03.14 - 03.18. 
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 autóbusszal; középkategóriájú szállodák; 
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

VIKTÓRIA-VÍZESÉS

BOURKES LUCK POTHOLES 
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1. nap: Budapest – Tbiliszi
Repülés átszállással Tbiliszi-
be. Vacsora, szállás.

2. nap: Sanahin – Hagpat – 
Jereván
Utunk az „Örmény Svájcon” 
át vezet. SANAHIN és HAG-
PAT kolostorai egyházi és fel-
sőoktatási központok voltak. 
Vacsora, szállás Jerevánban.

3. nap: Jereván
Autóbuszos és gyalogos is-
merkedés az örmény fővá-
rossal, JEREVÁN-nal: parla-
ment, operaház, Köztársaság 
tér, Genocídium Emlékpark, 
Történelmi Múzeum, Matena- 
daran (kézirattár). Végezetül  
kóstolóval egybekötött ko-
nyakgyár-látogatás. Vacsora, 
szállás Jerevánban.

4. nap: Ecsmiadzin – Garni – 
Geghard - Jereván
Utazás ECSMIADZIN-ba, az 
egykori fővárosba. Látogatás 
a IV. században egy pogány 
szentély helyén épült székes-
egyházban és kincstárban. Az 
Azat-folyó völgyében a GAR-
NI erődöt és GEGHARD Szent 
Dárda kolostor templomát 
keressük fel. Vacsora Garni-
ban, szállás Jerevánban.

5. nap: Szeván-tó – 
Gosavank – Dilijan - Tbiliszi
Az 1.900 m magasságban 
fekvő SZEVÁN-tó Örményor-

szág éke. Rövid pihenő, majd 
a Kaukázus hegyi útjain, a 
középkori örmény kulturális 
élet központját, a GOSA-
VANK kolostort keressük fel. 
Vacsora, szállás Tbilisziben.

6. nap: Tbiliszi
Grúzia hegyekkel körül ölelt 
fővárosa több mint 1500 
éves múltra tekint vissza. 
Egész napos városnézés TBI-
LISZI-ben: óváros, a Szenthá-
romság székesegyház Dél- 
Kaukázus legnagyobb épít-
ménye és a Grúz Ortodox Ke-
resztény Egyház legnagyobb 
temploma. Vacsora, szállás 
Tbilisziben.

7. nap: Kaukázus
Kirándulás a Kaukázus bér-
cei között. Első megállónk a 
híres „Grúz hadi út” mentén 
ANANURI épületegyüttese. 
Rövid pihenő a Grúz-Orosz 
Barátság Emlékműnél, ahon-
nan a Magas-Kaukázus pano-
rámája tárul elénk. Időjárás 
függvényében terepjárókkal 
keressük fel a 2.170 m magas-
ságban álló Gergeti Szenthá-
romság templomot. Vacsora, 
szállás Tbilisziben.

8. nap: Mcheta – Uplisztszik 
- Tbiliszi
MCHETA Grúzia egyik első 
települése, legidősebb temp-
loma a IV. századi alapokra 
épült Szveti Choveli. A Jvari 
monostor a VI–VII. századi 
építészet remeke. UPLISZT-
SZIK barlangvárosát az i.e. 
I. században alakították ki, 
a lakóhelyiségek mellett po-

gány- és keresztény temp-
lommal, színházzal és bo-
rospincével. Vacsora, szállás 
Tbilisziben.

9. nap: Szignahi – Sheki
Irány Kahétia festői vidéke, 
az ország műemlékekben 
gazdag szőlőskertje. SZIG-
NAHI középkori városkájából 
fenséges kilátás nyílik az Ala-
zan völgyére. Határátkelés 
Azerbajdzsánba, majd irány 
SHEKI! A település fontos ál-
lomása volt a Selyemút kau-
kázusi szakaszának. Vacsora, 
szállás Shekiben.

10. nap: Kaukázusi
„Selyemút” – Baku
KIS-ben a kereszténység 
egyik legősibb építészeti 
emlékét láthatjuk. NIDZS az 
albániai kereszténység köz-
pontja. A XVIII. században 
épített Dzsatari templom az 
udik fontos vallási központ- 
ja. SAMAKI, az egykori fővá-
ros híressége a VIII. századi 
Dzsüma (Péntek) mecset. 
Vacsora, szállás a Kaszpi-ten-
ger partján fekvő Bakuban.

11. nap: Baku
Egész napos autóbuszos és 
gyalogos városnézés a for-
dulatos történelmi múltú 
BAKU-ban. A fekete arany-
ból meggazdagodott város 
perzsa, arab, török és orosz 
kultúrák elegyét őrzi. Óváros, 
Leánytorony, Sirváni sahok 
palotája, tengerparti sétány, 
Kristálypalota, Mártírok em-
lékműve stb. Vacsora, szállás 
Bakuban.

12. nap: Gobusztan - Baku 
GOBUSZTAN különleges ta-
núhegy, kb. 500 hektáron 
sok ezer ősi sziklarajzzal és 
több mint 300 iszapvulkán-
nal. Rövid pihenő az iszap- 
fortyogóknál. Visszatérünk a  
Kaszpi-tengeri Dubajba. Sza-
badidő, vacsora és szállás.

13. nap: Szurahani - Baku - Bp
A közeli SZURAHANI-ban fel-
keressük a Tűz templomát és 
az egykori Zoroaszter-szen-
télyt. Hazautazás átszállással. 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

ÖRMÉNYORSZÁG - GRÚZIA - AZERBAJDZSÁN 
BIBLIAI ÉDENKERT - GRÚZ HADIÚT - KAUKÁZUSI SZKÍTIA

május 15 - 27.

499.900,- FTÁ
Z
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A

TBILISZI

Örményország a világ egyik legrégebbi civilizációjának bölcsője, itt haladt a selyemút. 
A Kaukázus méltóságteljes hegyvonulatai, a kolostorok birodalma, a grúz hadiút és a „Kasz-
pi-tengeri Dubaj” teszi felejthetetlenné körutazásunkat. 
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  ÖRMÉNYORSZÁG - GRÚZIA - 
          AZERBAJDZSÁN
Dátum:    05.15 - 05.27.  
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; 
helyi *** / **** szállodák; félpanzió; idegenvezetés; BBP 
biztosítás; belépők. 

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

GRÚZ HADIÚT
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1. nap: Budapest – Taskent
Repülés átszállással, éjszakai 
érkezés Taskentbe. Szállás.  

2. nap: Taskent
Késői reggeli után városné-
zés TASKENT-ben: Függet-
lenség tere, operaház, Ipar-
művészeti Múzeum, Barak 
kán medresze („közép-ázsiai 
Vatikán”), a XVI. században 
épített Kukeldas medresze. 
Vacsora, szállás Taskentben.

3. nap: Urgencs – Kiva
Kora reggel átrepülünk Ur-
gencsbe. Autóbuszos város- 
nézés a Vámbéry Ármin út-
leírásában is szereplő KIVA- 
ban, a híres Karakum-siva- 
tagi oázisban, melyet évszá- 
zadokon keresztül több mint 
2 km hosszú és 7–8 méter 
magas fal védelmezett. Icsán- 
Kalában (Kiva óvárosa) egy 
csokorban találjuk a város 
műemlék-épületeit (paloták, 
mecsetek, medreszek, mina- 
retek, mauzóleumok). Folklór 
műsorral egybekötött vacso-
ra. Szállás Kivában.

4. nap: Buhara
Utazás autóbusszal a Kizil- 
Kum sivatagon át, BUHA-
RA-ba. Városnézés: XVI–XVII. 
századi Ljabi-hauz központ 
(a társadalmi élet helyszí-
ne), a korábban karavánsze-
rájként működő Divan-begi 
medresze, a XII. századi

Magoki–Attari mecset. Va-
csora, szállás Buharában.

5. nap: Buhara
A településen kívül épült 
Mokhi-Khosa Palota megte-
kintése után, BUHARA-ban  
folytatjuk a városnézést:  Ci-
tadella / Ark (benne Vám-
béry Ármin emlékszoba), 
Bolo Hauz mecset, a XII. szá-
zadban épült Csasma-Ajub 
mazar (csodatévő hely), Sza-
manid mauzóleuma, Ulugbek 
medresze stb. Folklór műsor-
ral egybekötött vacsora No-
dir Divan-begi medreszében. 
Szállás Buharában. 

6. nap: Shahrisabz – 
Szamarkand
Utazás SHAHRISABZ-ba. Vá-
rosnézés: a XIV. században 
épült Ak-Szaraj kastély, ba-
zár, Kok-Gumbas - és Hazrati 
imam mecset, Gumbazi-Se-
idan mauzóleum. Vacsora, 
szállás Szamarkandban.

7. nap: Szamarkand
Egész napos városnézés 
SZAMARKAND-ban: Regisz-
tán tér épületei, Bibi Hanim 
mecset (a legnagyobb me-
cset Közép-Ázsiában), bazár, 
Ulug Beg csillagvizsgálója 
stb. Egy színházi előadás 
megtekintése. Vacsora, szál-
lás Szamarkandban.

8. nap: Szamarkand – Taskent 
Folytatjuk a városnézést Sza-
markandban: Sahi Zinda – 
nekropolisz, XV. századi Gür 
Emír mauzóleuma, látogatás 
az Üzbég Történeti Múzeum-
ban. Majd expressz-vonattal 
irány Taskent! Búcsúvacsora. 
Éjszakai hazautazás, átszál-
lással. 

9. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

április 7 - 15.

279.900,- Ft  ÜZBEGISZTÁN
A SEJTELMES SELYEMÚTON

BUHARA

Á
Z

SIA
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Fedezzük fel a hatalmas közép-ázsiai országot, Vámbéry Ármin nyomában! Az egykori 
szovjet tagállamot a selyemút tette virágzó birodalommá, monumentális muzulmán építé-
szeti emlékei közül a legjelentősebbek tárulnak fel előttünk.

   ÜZBEGISZTÁN
Dátum:    04.07 - 04.15.
Részvételi díj:   279.900,- Ft 
Repülőjegy:   86.400,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  95.000,- Ft 
Egyágyas felár:   54.300,- Ft

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

Vízumdíj:   kb. 25,- USD
Vízumügyintézés díja: 3.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás autóbusszal, vonattal, helyi  
repülőjegy; helyi *** / **** szállodák; félpanzió (2. nap  
reggelitől 8. nap vacsoráig); belépők, folklór programok; 
idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.  

UNESCO Világörökségek: 
Kiva-, Buhara-, Shahrisabz óvárosa, Szamarkand 

BUHARA

SZAMARKAND

TASKENT
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1. nap: Budapest – Peking
Utazás átszállással, Peking-
be. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés a kínai fővárosba a 
délutáni órákban. Esti séta 
Wang Fu Csing, az ízek utcá-
jában. Szállás Pekingben.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés PE-
KING-ben. A Tiananmen tér a 
világ legnagyobb tere. A Til-
tott város a világ legnagyobb 
területű uralkodói rezidenciá-
ja, mely a Ming- és a Csing- 
dinasztia 24 uralkodójának 
volt székhelye. A Nyári Palota 
a császárok nyári lakhelye, 
290 hektáros területen. Szál-
lás Pekingben.

4. nap: Nagy fal - Ming sírok
Utazás a világ legnagyobb 
építészeti alkotásához, az 
ikonikus kínai  NAGY FAL-hoz, 
mely kétezer éven keresztül 
épült. A Ming-dinasztia 16 
császára közül 13 Pekingből 
irányította birodalmát, itt is 
temették el őket. Az „U” ala-
kú völgyben lévő sírok közül 
egyet megtekintünk. Szállás 
Pekingben.

5. nap: Peking – Zhengzhou 
A Láma templom híressége, 
a Guinness rekordok köny-
vében is szereplő hatalmas, 
egyetlen fatörzsből készült 
Buddha szobor. Az Ég temp-
lomában egykor a császárok 
imádkoztak az Ég Urához a jó 
termésért. Szuper-expresszel 
(kb. 3 óra) érkezünk Zheng-
zhou-ba! Szállás.

6. nap: Shaolin kolostor
Felkeressük a SHAOLIN ko-
lostort, a kínai harcművészet 
egykori bölcsőjét. Harcmű-
vészeti bemutató és a több 
mint 200 pagodából álló, 
Pagoda Erdő megtekintése. 
Szállás Luoyangban.

7. nap: Longmen-barlangok
A LONGMEN-barlangokhoz 
utazunk, ahol a sziklavájatok 
számtalan szentélyt és kb. 70 
ezer szobrot rejtenek. Megte-
kintjük a Fehér ló templomát, 
mely a legenda szerint, Kína 
első buddhista temploma. 
Luoyangból szuper-expresz-
szel (kb. 2 óra) érkezünk 
Xianba. Szállás.

8. nap: Xian – Agyaghadsereg
Egész napos városnézés  
XIAN-ban: Kőtábla-erdő mú- 
zeum és a világ nyolcadik 
csodájának tartott Agyag-
hadsereg. Este fakultatív 
programként Tang-dinasztia 
show. Szállás Xianban.

9. nap: Xian – Hangzhou
Félnapos városnézés XIAN- 
ban: Nagy Vadlúd Pagoda, 
Nagymecset és Harangto-
rony. Délután átrepülünk  
Hangzhou-ba. Szállás.

10. nap: Hangzhou – Sanghaj
Városnézés HANGZHOU-ban, 
a hajdani császári fővárosok 
egyikében: Nyugati-tó, Hat 
Harmónia pagodája. Látoga-
tás egy teaültetvényen. Este 
utazás Sanghajba. Szállás.

11. nap: Sanghaj
Ismerkedés SANGHAJ-jal, 
Kína második legnagyobb 
városával: Bund a folyóparti 
sétány, Jade Buddha temp-
lom. Séta a Mandarin kertben 
(Örömök kertje). Este kínai 
akrobata show megtekintése. 
Szállás Sanghajban.

12. nap: Suzhou - Sanghaj
Kirándulás „Kelet Velencé-
jébe”, a kínai kertművészet 
büszkeségébe, SUZHOU-ba. 
A Tigris domb, egy jelleg-
zetes kínai kert és egy se-
lyemmanufaktúra megláto-
gatása. A csoport kettéválik: 
a császárvárosok program 
utasai késő este, kísérő nélkül 
hazarepülnek átszállással. Ér-
kezés Budapestre másnap, a 
menetrend függvényében. A 
nagykörút utasainak szállás 
Sanghajban.

KÍNAI CSÁSZÁRVÁROSOK
PEKING - XIAN - HANGZHOU - SANGHAJÁ
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NAGY FAL

MÁJUS 10 - 22.

451.000,- FT

Földünk legnépesebb, már-már kontinensnyi országának több ezer éves történelmi emlékei 
és a legmodernebb városépítészet bravúrjai! Nagy körutazásunkat azok figyelmébe ajánl-
juk, akiknek lehetőségük van egyszerre többet látni, ha már elrepülnek a távoli Távol-Kelet-
re. Fedezze fel velünk a világ legnagyobb, ember alkotta építményét, a kínai császárvároso-
kat és égbe nyúló metropoliszokat!   

SANGHAJ

XIAN

PEKING TILTOTT VÁROS
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13. nap: Sanghaj – Guilin
Szabad program a nyüzsgő 
világvárosban. Este repülés 
Guilinba. Szállás.

14. nap: Guilin 
Hajókirándulás a Li-folyó leg-
látványosabb, bizarr mész- 
kőtornyokkal övezett szaka-
szán. Visszatérünk Guilinba, 
busszal a folyóparti kúp-
karszthoz, a híres Nádfuvo-
la-cseppkőbarlanghoz és az 
Elefántormány-hegyhez láto-
gatunk. Szállás Guilinban.

15. nap: Kanton
Utazás szuper-expresszel 
(kb. 2,5 óra) Kína harma-
dik legnagyobb városába. A 
Gyöngy-folyó torkolatánál 
fekvő KANTON-t kikötője és 
több száz éves kereskedő 
múltja miatt, a „Nyugat ka-
pujának” tekintik. Városné-
zés: Hat Banyanfa Temploma, 
az 57 méter magas Virágos 
Palota, Dr. Sun Jat Sen em-
lékcsarnok, Öt kos szobor. 
Szállás Kantonban.

16. nap: Hongkong
Irány a közeli HONGKONG! 
Városnézés a térség keres-
kedelmi és pénzügyi felleg-
várában: Aberdeen, Viktó-
ria-csúcs, ebéd egy úszó 
étteremben, West Kowloon 
expressz út, Wong Tai Sin 
templom. Szállás Hongkong-
ban.

17. nap: Makaó - Hongkong
Szabad program Hongkong- 
ban vagy fakultatív egész 
napos hajókirándulás MA-
KAÓ-ra, ebéddel. A félsziget 
és két kis sziget (Taipa és 
Coloane) 442 éves portugál 
irányítás után, 1999-ben ke-
rült vissza az anyaországhoz. 
A városállamban megtapasz-
taljuk a portugál gyarmati 
idők és a legmodernebb 
nyugati építészet harmóniá-
ját. Visszatérünk Hongkonba, 
ahonnan késő este hazauta-
zunk átszállással. Éjszaka a 
repülőn. 

18. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!  
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LI-FOLYÓ

MÁJUS 10 - 27.

648.500,- Ft  KÍNAI NAGYKÖRÚT
PEKINGTŐL SANGHAJON ÁT HONGKONGIG, KÍNAI NAGY FALAT...

   KÍNAI        KÍNAI 
   CSÁSZÁRVÁROSOK      NAGYKÖRÚT
Dátum:   05.10 - 05.22.       05.10 - 05.27.
Részvételi díj:              451.000,- Ft      648.500,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 145.000,- Ft       155.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 230,- USD        490,- USD
Egyágyas felár:   129.600,- Ft       195.600,- Ft

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:   55,- USD         80,- USD
Vízum:      19.000,- Ft
Vízumügyintézési díj:     5.000,- Ft

Fakultatív program (min. 10 fő jelentkezése esetén): 
Tang dinasztia show                   8.000,- Ft   
Hajókirándulás Makaóra, ebéddel:   ---          190,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, szuper-expressz vonattal, autóbusszal és hajóval;  
helyi *** / **** szállodák; félpanzió (reggeli és ebéd program szerint, 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: óváros

A körutazás folytatásaként hajózunk a Li-folyó mesebeli 
kúpkarsztjai között és felfedezzük Dél-Kína legcsillogóbb 
világvárosait.

KANTON

HONGKONG
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1. nap: Budapest – Chongqing
Repülés átszállással Chong- 
qingba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Chongqing
Délután érkezünk CHONG- 
QING-ba, a Jangce és a Jia-
ling összefolyásánál fekvő, 
dombok városába. Ismer-
kedés Kína legnagyobb, 38 
millió lakosú településével: a 
Lúd-domb park (Eling Gon-
gyuan) a város legmagasabb 
pontja (280 m). Vacsora, 
szállás Chongqingban.

3. nap: Dazu – Jangce
Kirándulás DAZU-ba, a vi-
lághírű - a IX. és XIII. század 
között alkotott, mintegy 
50.000 szoborral ékesített -  
sziklatemplomokhoz. Vissza- 
térünk Chongqingba. BEHA-
JÓZÁS. Három éjszaka szál-
lás és teljes ellátás a Victoria 
Sophia folyami hajón.

4 – 5. nap: Hajózás a Jangcén
Utunk a Jangcén, bolygónk 
harmadik leghosszabb folyó-
ján vezet (többször kiszál-
lunk) a Három-szoros (Qu-
tang, Wu és Xiling) világában. 
Felkeresünk egy látványos 

taoista központot, hajózunk 
a Jangce egyik mellékfolyó-
ján is. Megismerkedünk a 
világ legnagyobb vízierőmű-
vével, melynek gátja kb. 170 
méter magasra duzzasztja fel 
a Jangce vízszintjét. Áthala-
dunk az ötkamrás, 82 méter 
szintkülönbséget  áthidaló 
zsiliprendszeren. 

6. nap: Yichang – Zhangjiajie
YICHANG a Három-szoros 
keleti kapuja. A világ egyik 
legvitatottabb építményé-
nek - a természet drasztikus 
átalakítása és kb. 1,3 mil-
lió ember átköltöztése árán 
épített Három-szoros gát 
- megtekintése után, kikö- 
tünk Yichangban. Utazás 
autóbusszal Zhangjiajie-be, 
szállás.

7 - 8. nap: Wulingyuan  
Nemzeti Park
Kirándulás Hunan tartomány 
lélegzetelállító nemzeti park- 
jába! A Zhangjiajie Nemzeti 
Erdő Parkot 1982-ben dek- 
larálták. Gyönyörű vadre-
gényes erdői és függőleges 
sziklaoszlopai megihlették 
az Avatar című film rende-
zőjét, James Cameront is. Az 
UNESCO 1992-ben felvette a 
Világörökségek közé. A csú-
csok között számos szurdok 
terül el, patakokkal, folyókkal,

DÉL-KÍNAI VARÁZSLAT
kalandozás a jangce-folyótól az avatar tájain át a gyönGy-folyó torkolatáigÁ
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KANTON

ZHANGJIAJIE-SZERPENTIN

Tartson velünk Kína egyedülálló természeti kincseinek bi-
rodalmába! Hajózunk a Jangcén, kirándulunk az Avatar 
díszletei között, a Zhangjiajie Nemzeti Erdő Parkjában. 
Délkelet-Kínából nem jöhetünk haza Hongkong és Makaó 
megtekintése nélkül!

JANGCE
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vízesésekkel, barlangokkal 
és tavakkal. A park két im-
pozáns természetes híddal is 
büszkélkedik, az egyik a világ 
legmagasabb természetes 
hídja, 257 méter magasan ível 
a völgy fölött. Programunk 
fénypontja az 1.098 méter 
magas Tianzi hegy, melynek 
csúcsára kabinos felvonóval 
lehet feljutni. A Bailong felvo-
nót stílusosan “Száz sárkány 
liftnek” is nevezik, lélegzet-
elállító élmény lesz repülni a 
sziklák felett, a háromszoros 
Guinness rekorder lifttel! A 
világ legmagasabb, leggyor-
sabb és legnagyobb teherbí-
rású kültéri felvonója. Hogy 
elérjük az alsó állomását, 
egy másik felvonóval vagy a  
közel 100 kanyarral tűzdelt 
szerpentinen lehet eljutni. A 
csúcsról szédítően zavartalan 
körpanoráma tárul elénk! Az 
időnként sűrű ködből elő-
bukkanó karcsú, kb. 1000 
méter magas sziklák mintha 
csak a levegőben úsznának. 
Időjárás függvényében sé-
tálunk a világ legmagasabb 
és leghosszabb üveghídján 
is, 300 méter magasságban. 
Továbbá hosszan túrázunk az 
Arany-patak mentén. Szállás 
Zhangjiajie-ben.

9. nap: Kanton
Repülés KANTON-ba, a leg-
gazdagabb kínai tartomány, 
Guandong székhelyére. Kikö-
tője és több száz éves keres-
kedő múltja miatt, a „Nyugat 
kapujának” tartják. Ismerke-
dés a főbb nevezetességek-
kel. A Hat Banyanfa Templo-
ma ősi buddhista kegyhely, 
legfőbb épülete az 1097-ben 
épült Virágos Palota. Az 57 
méter magas pagoda kívülről 
9 szintes, de belül 17 emelet 
különül el. Megtekintjük a Dr. 
Sun Jat Sen emlékcsarnokot 
is. Szállás Kantonban.

10. nap: Hongkong
Áthajózunk a közeli HONG-
KONG-ba. Városnézés az 
égig érő városban. A térség 
kereskedelmi és pénzügyi 
központja 1200-nál is több 
felhőkarcolójával világcsúcs- 
tartónak számít. A Viktória- 
csúcsról, 428 méter magas- 
ságból, pazar látvány tárul 
elénk! Ellátogatunk az Aber- 
deen úszó faluba és a kikötő-
be. Ebéd egy úszó étterem-
ben. Este egyénileg érdemes 
ellátogatni a Kowlooni öböl 
menti sétálóutcára, ahol a 
Guinness Rekordok könyvé-
ben is szereplő, zenés lézer 
showt tekinthetjük meg. 
Szállás Hongkongban.

11. nap: Hongkong – Makaó
Szabadidő, délután irány 
gyorshajóval az ázsiai Las 
Vegas, MAKAÓ! A városállam 
a múlt és jövő harmóniája: 
szép parkok, több száz éves 
portugál templomok, erődök, 
felújított kormányzói épüle-
tek és a legmodernebb épí-
tészet remekei. Szabad prog-
ram, majd esti kikapcsolódás 
és vacsora a Fisherman’s 
Wharf-ban. Szállás Makaón.

12. nap: Makaó – Hongkong
Városnézés ebéddel: Makaó 
Múzeum, Szent Pál katedrá-
lis romjai, Largo do Senado 
– a portugál városrész főte-
re, Lou Lim Lok kert, Makaó 
torony, Lisszabon kaszinó. 
Makaó szigetvilágát hosszú 
hidak és töltés-utak kötik 
össze egymással. Ízelítőt ka-
punk a szigetekből is, melyek 
az intenzív tengerfeltöltések 
és az elmúlt évtizedek nagy-
szabású beruházásai révén 
rohamosan fejlődnek: Taipa, 
Coloane és Cotai. Szabadidő, 
majd visszautazás gyorshajó-
val Hongkongba. Hazautazás 
átszállással. Éjszaka a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat! 

Á
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április 19 - május 1.

595.000,- FT

AVATAR-SZIKLÁK

MAKAÓ

     DÉL-KÍNAI VARÁZSLAT 
Dátum:   04.19 - 05.01.  
Részvételi díj:              595.000,- Ft  
Repülőtéri illeték kb.: 168.000,- Ft  
Belföldi repülőjegyek: 230,- USD  
Egyágyas felár:   230.000,- 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, autóbusszal és 
hajóval; helyi középkategóriájú szállodák és helyi 5* 
kategóriájú hajókabinok; félpanzió, (reggeli és ebéd vagy 
vacsora program szerint), a 4-5. napon teljes ellátás a hajón; 
idegenvezetés; belépők program szerint; BBP biztosítás.

UNESCO Világörökségek: 
Wulingyuan Nemzeti Park
Makaó: óváros  

ZHANGJIAJIE

HONGKONG
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1. nap: Budapest – Chongqing 
Utazás átszállással Chong- 
qing-ba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Chongqing
Délután érkezünk CHONG-
QING-ba. Ismerkedés az óvá-
rossal, a több mint 1700 éves 
Ci Qi Kou-val, mely nevéhez 
hűen, egy hatalmas porcelán-
falura emlékeztet. Szállás 
Chongqingban.

3. nap: Dazu – Leshan – 
Meishan
Felkeressük DAZU világhírű 
sziklatemplomait, a mintegy 
50.000, a IX. és XIII. szá-
zad között készült szobor 
birodalmát. A leglátványo-
sabb, színes szoborcso-
portok megtekintése után, 
továbbutazunk a szecsuáni 
LESHAN-ba. A Min- és Da-
du-folyók összefolyásánál 
tornyosuló, vörös homokkő 
sziklafalba vésett, 71 méter 
magas Nagy Buddha-szob-
rot több mint egy évezrede 
alkották, Kína legnagyobb 
kőszobra. Szállás Meishan 
környékén.

4. nap: Leshan – Omej-hegy 
– Chengdu
Utazás az 3.100 m magas 
OMEJ-hegyhez (Emei Shan), 
mely a kínai buddhizmus 
négy szent helyének egyike 
a IV. század óta. Napjainkban 
49 kisebb-nagyobb szen-
tély és templom működik itt. 
Utazás kabinos felvonóval az 
Arany Hegycsúcshoz, ahon-
nan csodálatos panoráma 
tárul elénk. Látogatás a vidék 
legfontosabb templomában, 
a Baoguo Si-ben, ahol egy 
Ming korabeli hatalmas 
bronzharangot is láthatunk. 
Továbbutazás CHENGDU-ba. 
Szállás.

5. nap: Chengdu
CHENGDU Szecsuán fővá-
rosa, a bambusz, az óriás-
pandák és a festőművészek 
városa. Látogatás az Óriás-
panda Központban. A bam-
buszmedvének is nevezett 
faj Kína nemzeti kincsei közé 
tartozik. A néhány ezer fős 
populáció egyharmada a 
Szecsuáni Pandanevelő Re-
zervátumban él. Végezetül a 
titokzatos Sanxingdui Múze-
umot tekintjük meg. Az itt ki-
állított bronzszobor-kollekció 
a második legjelentősebb kí-
nai régészeti lelet, az agyag-
hadsereg után. Szállás.

DÉLNYUGAT-KÍNAI LÁTVÁNYOSSÁGOK 
nagykörút szecsuán & jünnan tartománybanÁ
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Legújabb programunk során, Kína - a magyar utazóközön-
ség által még - kevésbé ismert, ám annál látványosabb ré-
gióiba invitáljuk Utasainkat! Ha Ön már ismeri az aranyhá-
romszöget vagy a császárvárosokat, térjen vissza velünk és 
fedezze fel a déli selyemutat, a Jádesárkány-havasokat és a 
kunmingi Kőerdőt!  

LESHAN

Új
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6. nap: Dujiangyan – Lijiang
DUJIANGYAN elsősorban az 
ókor óta folyamatosan mű-
ködő öntöző- és vízműrend-
szeréről híres. A rendszert 
ma a Lidui park keríti körbe, 
ahonnan megcsodálhatjuk 
főbb részeit. Délután átrepü-
lünk Jünnan tartomány egy-
kori Naxi korabeli fővárosába, 
Lijiangba. Szállás.

7. nap: Lijiang – 
Jádesárkány-havasok
Séta a középkori hangulatot 
árasztó LIJIANG-ban. A fes-
tői völgyben elhelyezkedő 
tepülés óvárosa máig őrzi a 
csatornák keresztezte, köve-
zett utcáit és ősi építészetét. 
Kirándulás a közeli Jádesár-
kány-havasokhoz. Utunk egy 
részét kabinos felvonóval 
tesszük meg, melyből kedve-
ző időjárás esetén, impozáns 
panoráma tárul elénk. Végül 
egy naxi faluba, YUHU-ba 
látogatunk, ahol egykor dr. 
Joseph Rock osztrák-ame-
rikai botanikus professzor is 
dolgozott. Szállás Lijiangban.

8. nap: Baisha - Er Hai - Dali
A hegyek között haladó, 
egykori Déli Selyemút fon-
tos városa, DALI felé vesz-
szük az irányt. Rövid pihenő 
BAISHA-ban, ahol Ming- és 
Csing-kori freskókban gyö-
nyörködhetünk. Délután ha-

jókirándulás a helyiek által 
a termékenység jelképének 
tartott, festői ER HAI-tavon. 
Szállás Daliban.

9. nap: Dali – Kunming
Ismerkedés az Er Hai-tó és a 
Cang Shan hegyláncai között 
fekvő festői kisváros, DALI 
nevezetességeivel. A San Ta 
(Három Pagoda), a város 
jelképe. A Ming-kori városfal 
maradványai által határolt 
hangulatos óvárost szűk, 
kövezett utcák és kőházak 
jellemzik. Délután továbbu-
tazás a híres Burmai úton 
Kunmingba. A Déli Selyemút 
1.500 évig Jünnanon és Bur-
mán keresztül vezetett Indiá-
ba. Szállás Kunmingban.

10. nap: Kunming
A 2.000 m magasan fekvő, 
különleges klímájú KUNMING 
Jünnan tartomány székhe-
lye. Városnéző séta a híres 
templomokhoz, pavilonok-
hoz és sziklafestményekhez. 
Megnézzük a Nyugati he-
gyek lábánál fekvő Dian-ta-
vat és az Aranytemplomot, 
Kína legnagyobb réztemp-
lomát. Felvonóval érkezünk 
a 2.500 méter magasságban 
álló Nagy Sárkánykapuhoz, 
ahonnan impozáns panorá-
ma tárul elénk. Szállás Kun-
mingban.

11. nap: Kunming – Kőerdő
Kirándulás a látványos Kőer-
dőbe. A karcsú mészkőoszlo-
pokból álló, áthatolhatatlan 
labirintus igazi természeti 
csoda, a tartomány legláto-
gatottabb nevezetessége. A 
bizarr formájú, néhol 30 mé-
ter magas képződményeknek 
a helyiek fantázianeveket ad-
tak. A Dél-kínai karszt több 
ezer lenyűgöző sziklaformá-
ciója megkövült erdőre emlé-
keztet, ösvényekkel, tavakkal 
és kilátóhelyekkel tarkítva. 
Szállás Kunmingban.

12. nap: Kanton (Guangzhou)
Délelőtt átrepülünk Kína har-
madik legnagyobb városába, 
KANTON-ba. Félnapos város-
nézés. A Hat Banyanfa Temp-
loma a buddhista kegyhelyek 
egyik legősibbje. Az 57 mé-
ter magas pagoda kívülről 
9 szintes, de belül 17 emelet 
különül el. Délnyugat kínai 
körutazásunkat a Dr. Sun Jat 
Sen emlékcsarnok megtekin-
tésével zárjuk. Késő este ha-
zautazás átszállással. Éjszaka 
a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!
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augusztus 28 - szeptember 9. 

előkészületben

KUNMING KŐERDŐ

CHENGDU

   DÉLNYUGAT-KÍNAI 
   LÁTVÁNYOSSÁGOK 
Dátum:   08.28 - 09.09.  
Részvételi díj:              ELŐKÉSZÜLETBEN!
A program részvételi díja kidolgozás alatt. 
Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat, illetve 
érdeklődjenek irodánkban!

UNESCO Világörökségek: 
Dazu sziklatemplomai és sziklaszobrai
Emei Shan (Omej-hegy) és a Leshani óriás Buddha szobor
Szecsuáni Óriáspanda Rezervátum
Dujiangyan öntöző- és vízműrendszer
Lijiang óvárosa; Dél-kínai karsztvidék: Kunming kőerdő

LIJIANG
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1. nap: Budapest – Peking
Utazás átszállással Pekingbe. 
Éjszaka a repülőn.

2. nap: Peking
Érkezés Pekingbe a délutáni 
órákban, transzfer a szállodá-
ba. Esti séta a Wang fu csing 
- az ízek utcájában. Vacsora, 
szállás Pekingben.

3. nap: Peking
Egész napos városnézés  
PEKING-ben: Tiananmen tér 
- a világ legnagyobb tere; 
Tiltott Város - a világ leg-
nagyobb területű uralkodói 
rezidenciája, mely a Ming és 
a Csing-dinasztia 24 uralko-
dójának volt székhelye; Nyári 
Palota - a császárok nyári lak-
helye. Szállás Pekingben. 

4. nap: Kínai nagy fal - 
Ming sírok
Utazás a világ legnagyobb 
építészeti alkotásához, az 
ikonikus 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 megtekintünk. 
Szállás Pekingben.

5. nap: Peking – Xian 
Felkeressük a buddhista 
Láma templomot, melynek 
hatalmas, egyetlen fatörzsből 
készült Buddha szobra a Gu-
inness rekordok könyvében is 
szerepel. Az Ég templomában 
a császárok imádkoztak az Ég 
Urához a jó termésért. Szu-
per-expresszel (kb. 5,5 óra) 
érkezünk Xian-ba. Szállás.

6. nap: Xian – Agyaghadsereg
Egész napos városnézés XI-
AN-ban: Kőtábla-erdő Mú-
zeum és a világ nyolcadik 
csodájának tartott Agyag-
hadsereg. Este fakultatív 
programként: Tang-dinasztia 
show. Szállás Xianban.

7. nap: Xian – Sanghaj
Félnapos városnézés Xian-
ban: Nagy Vadlúd Pagoda, 
Nagymecset és a Harangto-
rony. Majd átrepülünk Sang- 
hajba. Kínai akrobata show 
megtekintése. Szállás Sang-
hajban.

8. nap: Sanghaj
Városnézés SANGHAJ-ban. A 
hosszú évszázadon át csen-
des kis halászfalu a XIX. szá-
zadban, az ópiumháborúkat 
lezáró nanjingi egyezmény 
nyomán vált jelentős kikötő-
vé és sokmilliós világvárossá. 
A híres Jade buddha temp-
lom féltve őrzött kincsei a 
csillogó fehér jade kőből fa-
ragott Buddha szobrok. Fel-
keressük az Örömök kertjét. 
Szállás Sanghajban.

9. nap: Sanghaj 
Folytatjuk a városnézést Kína 
második legnagyobb metro-
poliszában. Sétálunk Sanghaj 
Manhattan-jében, az ultra-
modern Pudong városrész-
ben. Továbbá a híres Bund-
on, Sanghaj Wall Street-jén, 
ahol a múlt század elején 
monumentális épületeket 
építtettek az európai bankok 
és biztosítók, valamint a vá-
ros főutcájában, a Nancsing 
Road-on. Délután szabad 
program. Késő este hazauta-
zás átszállással. 

10. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

KÍNAI ARANYHÁROMSZÖG
PEKING - XIAN - SANGHAJ

március 8 - 17.

324.300,- Ft Á
Z
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SANGHAJ

Megújult klasszikusunk! Ha Kína, akkor mindenkinek eszébe jut Peking és a Tiltott Város, a 
kínai nagy fal, Xian és az agyaghadsereg. Valamint Sanghaj a tengerparti metropolisz, ahol 
- közkívánatra - most egy nappal többet töltünk! 

  KÍNAI ARANYHÁROMSZÖG
Dátum:    03.08 - 03.17.
Részvételi díj:   324.300,- Ft 
Reptéri illeték kb.:   152.000,- Ft
Egyágyas felár:   91.500,- Ft
Belföldi repülőjegy:   185,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:  40,- USD

Vízumdíj:            19.000,- Ft
Vízumügyintézési díj:  5.000,- Ft 

Fakultatív program: 
Tang-dinasztia show műsor:  8.000,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
szuper-expresszvonattal; helyi *** / **** szállodák; félpanzió; 
belépők program szerint; BBP biztosítás; idegenvezetés. 

UNESCO Világörökségek: 
Peking: Ég temploma, Nyári palota és a Tiltott Város; 
Ming sírok, Kínai Nagy Fal, Xian: Agyaghadsereg

SANGHAJ

PEKING

NAGY FAL

t
No.
1

2017. október 23-31. 
Részvételi díj: 299.000,- Ft

Részletekért forduljon munkatársainkhoz, 
keresse 2017. Nyár - Ősz katalógusunk 65. oldalán 

vagy honlapunkon!
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1. nap: Budapest – Tokió
Repülés átszállással Tokióba. 
Éjszaka a repülőn. 

2. nap: Tokió
Esti érkezés Tokióba. Szállás.

3. nap: Nikkó – Chuzenji-tó – 
Kegon vízesés – Tokió
Kirándulás a természeti szép-
ségekben bővelkedő NIKKO- 
ba: Chuzenji-tó, Kegon víz- 
esés, és az 1.000 m magas-
ságba felvezető „Iroha-zaka” 
- a 48 hajtűkanyarjáról híres 
ABC út. A Tóshó-gu szentély 
a japán építészet egyik re-
meke, 22.000 m2 aranyozott 
felülettel és míves fafaragá-
sokkal. 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 
teraszáról láthatjuk. Rövid 
pihenés a Kiyosumi kertben. 
Edo Múzeum, majd ellátoga-
tunk az Asakusa szentélyhez, 
bepillantunk a színes bazár 
forgatagába. Az elegáns 
Omotesando sétány a tokiói 
„Champs Elysées”. Sétánkat 
a világhírű Ginzán folytatjuk. 
Kívülről látjuk a parlamentet, 
a Császári Palotát, a 634 m 
magas Tokió Sky Tree-t. A 

napot az ultramodern mes-
terséges szigeten, Odaiban 
fejezzük be. Szállás. 

5. nap: Kamakura – 
Ashi-tó – Kiotó
Irány az ódon hangulatú 
KAMAKURA! A város a XII. 
század végétől közel 150 
évig Japán katonai veze- 
tőjének, a sógunnak székhe-
lye volt. Városnézés: Nagy 
Buddha, Tsurugaoka Ha-
chimangu (shinto szentély) 
megtekintése. Hajókázás az 
Ashi-tavon, ahonnan időjá-
rás függvényében, a 3.376 m 
magas Fuji havas csúcsa is 
látható. Szuper-expresszel 
érkezünk Kiotóba. Szállás.

6. nap: Kiotó
Az egykori fővárosban a 
japán kultúra és építészet 
sokszínűségéből kapunk íze-
lítőt: Nijo-jo (sóguni palota), 
Kódai-ji zen templom és kert, 
Arany pavilon, Ryoanji (Alvó 
sárkány temploma) és kimo-
nó bemutató. Este fakultatív 
színházlátogatás: ízelítő a 
japán kultúrából (virágren-
dezés, bunraku stb.). Szállás 
Kiotóban.

7. nap: Miyajima – 
Hiroshima – Kiotó
Szuper-expresszel utazunk 
Hiroshimába, onnan hajóval 
a közeli MIYAJIMA-szigetre, 
ahol a dagály idején a víz 
fölött „lebegő” Itsukushima 
szentélyt tekintjük meg. Sé-
tálhatunk az „1000 matrac” 
templomában és megnézzük 

a tengeröbölben emelt óriá-
si „Torii”-t. HIROSHIMA-ban 
megtekintjük a Béke-parkot 
és a múzeumot. Szállás Kio-
tóban. 

8. nap: Miyama – Oszaka
Két különböző Japán létezik. 
Az egyik a high-tech világa, 
a másik az ősi, a hagyomá-
nyokhoz, természethez erő-
sen kötődő. Ma mindkettőből 
ízelítőt kapunk! Először a 
hegyek között megbúvó kis 
településre, a hagyományos, 
nádtetős ”Kayabuki” stílusú 
házairól ismert, MIYAMA-ba 
látogatunk. A délutánt pedig 
az ultramodern Oszakában, 
Japán második legnagyobb 
városában töltjük. A modern 
építészet remeke a 173 mé-
ter magas „Szelek tornya”, 
melynek tetejéről a város tö-
kéletes körpanorámája tárul 
elénk, felkeressük a parkkal 
övezett várat is. Szállás Osza-
kában.

9. nap: Koyasan
Utazás KOYASAN-ra. 1.000 
méter magasan, cédruserdő-
vel borított hegyen áll a japán 
buddhizmus szent központja, 
ahol autentikus japán szállás 
és vacsora vár ránk. Másnap 
reggel szemtanúi lehetünk a 
kolostor életének és a szer-
zetesek reggeli ájtatossá-
gának. Megtapasztalhatunk 
valamennyit a buddhizmus 
szellemiségéből, a környező 
természet végtelen békéjé-
ből és szépségéből. 

10. nap: Horyuji – Nara – Oszaka
Utazás a világ legrégebbi 
faépület együtteséhez, a  
HORYUJI buddhista temp-
lomhoz. Majd NARA-ban 
láthatjuk a világ legnagyobb, 
fából készített épületét és a 
Nagy Buddha szobrot. Séta 
az őzparkban. Szállás Osza-
kában.
11. nap: Kiotó –  
Fushimi Inari - Oszaka
Visszatérünk Kiotóba. Ismer-
kedés az ősi császárváros 
nevezetességeivel: Ezüst Pa- 
 

vilon (Ginkakuji) a díszes 
kertjével; Sanju-san-gendo  
(33 nyílás temploma). Láto- 
gatás Fushimi Inari sintó 
szentélyéhez, az egyedülálló, 
több km hosszú „torii” ka-
pukból épült alagúthoz. Este 
Oszakából hazautazás átszál-
lással. Éjszaka a repülőn.

12. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében. 
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

MÁRCIUS 24 - ÁPRILIS 4.

694.700,- Ft JAPÁN CSODA
CSERESZNYE VIRÁGZÁSKOR...
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        JAPÁN CSODA
Dátum:          03.24 - 04.04.
Részvételi díj:        694.700,-Ft
Repülőtéri illeték kb.:        169.000,- Ft 
Vonatbérlet ára az összes útvonalra,
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; Horyuji épület-együttes;
Koyasan - a Buddhizmus szent hegye. 

Japán a régmúlt és a legfejlettebb technológia elegye, melyhez a táj szépsége, a rizsföldek 
és a kertek békéje, a szentélyek csendje kapcsolódik. Minden évszaknak megvan a maga 
varázsa, a természet pompás színárnyalataival. 

ñ
t

TOKIÓ
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1. nap: Budapest – Hongkong
Elutazás átszállással. Éjszaka 
a repülőn.

2. nap: Hongkong
Érkezés Hongkongba a dél-
utáni órákban. Pihenés a 
szállodában. Este egyénileg 
érdemes ellátogatni a Kow-
looni öböl menti sétálóutcá-
ra, ahol a Guinness rekordok 
könyvében is szereplő, ze-
nés lézer showt tekinthetjük 
meg. Szállás Hongkongban.

3. nap: Hongkong – Makaó 
Délelőtt városnézés az égig 
érő városban, HONGKONG- 
ban. A Viktória-csúcsról, 428 
méter magasságból, pazar 
látvány tárul elénk! Elláto-
gatunk az Aberdeen úszó 
faluba és a kikötőbe. Késő 
délután utazás gyorshajóval 
az „ázsiai Las Vegas”-ba. MA-
KAÓ csodálatos: múlt és jövő 
találkozása, szépen gondo-
zott parkok, több száz éves 
portugál templomok, erődök, 
szépen felújított kormányzói 
épületek. Esti kikapcsolódás 
és vacsora a Fisherman’s 
Wharf komplexumban, ahol 
akár szerencsénket is kipró-
bálhatjuk. Szállás Makaón.

4. nap: Makaó – Hongkong
Városnézés ebéddel a ka-
szinók ázsiai fővárosában: 
Makaó Múzeum, a Szent Pál 
katedrális romjai, Largo do 
Senado – a portugál város-
rész főtere, a Lou Lim Lok 
kert, Makaó torony, Lisszabon 
kaszinó. Makaó szigetvilágát 
hosszú hidak és töltés-utak 
kötik össze. Ízelítőt kapunk  a 
szigetekből is, melyek az in-
tenzív tengerfeltöltések nyo-
mán és az elmúlt évtizedek 
nagyszabású beruházásainak 
köszönhetően folyamatosan 
fejlődnek: Taipa, Coloane és 
Cotai. Szabadidő, majd visz-
szahajózunk Hongkongba, 
szállás.

5. nap: Lantau sziget – 
Kuala Lumpur  
Kirándulás a Hongkong tü-
dejének tartott LANTAU-ra. 
Míg Hongkong a felhőkarco-
lók városa, a közigazgatá-
silag hozzá tartozó Lantau  
megőrizte kisvárosi hangula-
tát. A sziget 1.000 m magas 
hegycsúcsán áll a világ leg-
nagyobb, 26 méteres bronz 
Buddha szobra, amit a léleg-
zetelállító „Ngong Ping 360” 
felvonóról is megcsodálunk. 
Az 5,7 km-es látványos utat 
25 perc alatt tesszük meg. 
Hongkongból kora este átre-
pülünk Malajzia fővárosába, 
Kuala Lumpurba. Szállás. 

6. nap: Kuala Lumpur
Városnézés KUALA LUMPUR- 
ban, Ázsia egyik legdinami-
kusabban fejlődő, modern 
metropoliszában. A világhírű 
Petronas ikertornyok, Jamek 
Mosque, régi és új Királyi 
Palota, Nemzeti Emlékmű, 
Nemzeti Mecset, Független- 
ség tere és a kínai negyed-
ben a Sri Mariamman hindu 
templom. 272 lépcsőn ka-
paszkodunk fel a Batu bar-
langokhoz, fáradozásunkért 
az impozáns látvány kárpó-
tol. Este maláj táncműsorral 
egybekötött vacsora. Szállás 
Kuala Lumpurban.

7. nap: Putrajaya – Melaka
Irány a közeli kormányza-
ti központ, az építészeti és 
környezetvédelmi csodákkal 
büszkélkedő PUTRAJAYA! 
Nevezetességei: miniszter-
elnöki rezidencia, rózsaszín 
kupolás Putra mecset, Istana 
Melawati (a királyi család lak-
helye), Igazságügyi palota. 
MELAKA egykor portugál, 
holland majd angol gyarmat 
volt, épületei máig őrzik az 
európai építészeti jegyeket.
Programunkban: Porta de 
Santiago, Szent Pál- és a Ke-
resztény templomok, Stad-
huys épülete, Cheng Hoon 
Teng kínai templom stb. Szál-
lás Melakában.

8. nap: Szingapúr
Utazás autóbusszal SZINGA-
PÚR-ba. A városállam egyko-
ri brit gyarmat, a világ egyik 
legkisebb, mégis egyik legsi-
keresebb országa. 1965-ben 
elnyert függetlensége óta 
rohamos fejlődésnek indult. 
A régi hagyományos kínai 
és ázsiai építészet elemeit 
lélegzetelállító módon ötvö-
zik a modern építészeti és a 
legmodernebb technológiai, 
valamint környezetvédelmi 
megoldásokkal. Délután ki-

rándulás a Sentosa-szigetre, 
a trópusi Disneylandbe. Szál-
lás Szingapúrban.

9. nap: Szingapúr – Phuket
Szingapúri ismerkedésünk 
folytatása: Merlion (a félig 
hal, félig oroszlán szobor, a 
városállam jelképe) impo-
záns kilátással az öbölre, régi 
parlament, a műemlékké nyil-
vánított RaÔes Hotel, Leg-
felsőbb Bíróság, városháza, 
Szent András Székesegyház, 
a városközpont ultramodern 
épületei, a Singapore folyó 
menti díszes házsorok, Kis In-
dia, kínai negyed. Az Orchard 
Road a bevásárlóközpontok 
utcája. A Gardens by the Bay 
parkban felépített ikonikus 
Szuperfa-liget 25-50 méter 

magas épületei „szuperfák”, 
az építészet és a környezet-
védelem legújabb vívmányait 
ötvözik, függőleges kertek, 
amelyek bemutatják boly-
gónk növényvilágát. Késő 
délután átrepülünk Phuketre. 
3 éjszaka szállás tengerpart 
közeli hotelben.
10 - 12. nap: Phuket sziget
Tengerparti üdülés fakultatív 
programlehetőségekkel. A 12. 
napon hazautazás késő este 
(a transzferig maradhatunk 
a szobákban!), átszállással, 
éjszaka a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

TÁVOL-KELETI GYÉMÁNTOK
KÍNA - KUALA LUMPUR - SZINGAPÚR & PHUKETI NYARALÁS

február 1 - 13.

583.800,- FTÁ
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                       TÁVOL-KELETI GYÉMÁNTOK
Dátum:    02.01 - 02.13.
Részvételi díj:   583.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  149.000,- Ft
Belső repülőjegyek:   kb. 390,- USD
Egyágyas felár:   193.700,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD

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

UNESCO Világörökségek:
Makaó és Melaka óvárosa

ñ v T

PHUKET, JAMES BOND-SZIKLÁK

Új programunkban Dél-kelet Ázsia leghíresebb, ultramo-
dern metropoliszaival és a világörökség részét képező, el-
bűvölő koloniális városkákkal ismerkedünk. Intenzív köruta-
zás tengerparti nyaralással kombinálva. 

Új
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1. nap: Budapest – Kuala Lumpur
Elutazás átszállással. Éjszaka 
a repülőn.

2. nap: Kuala Lumpur - 
Putrajaya – Kuala Lumpur
Reggel érkezünk Kuala Lum-
purba. Irány PUTRAJAYA, a 
közeli kormányzati központ. 
Nevezetességei: a miniszter-
elnöki rezidencia, a rózsaszín 
kupolás Putra mecset, Istana 
Melawati (a királyi család lak-
helye), Igazságügyi palota.  
Délután szabadidő és szállás 
Kuala Lumpurban.

3. nap: Kuala Lumpur
Városnézés KUALA LUMPUR- 
ban, Ázsia egyik legdinami-
kusabban fejlődő, modern 
metropoliszában: Petronas 
ikertornyok, Jamek Mosque  
(a város egyik legrégebbi 
mecsete), régi és új Királyi 
Palota, Nemzeti Emlékmű, 
Nemzeti Mecset,  Független-
ség tere és a kínai negyed-
ben a Sri Mariamman hindu 
templom. A látványos Batu 
barlangokhoz 272 lépcsőn 
kapaszkodunk fel. Maláj fol-
klór vacsora. Szállás Kuala 
Lumpurban.

4. nap: Melaka – Szingapúr
Utazás autóbusszal Szinga-
púrba. Városnézés MELAKA- 
ban, mely egykor portugál, 

holland majd angol gyar-
mat volt: Porta de Santiago, 
Szent Pál- és a Keresztény 
templomok, Stadhuys épü-
lete, Cheng Hoon Teng kínai 
templom és a Jonker Street 
antik bazársora. Késő este 
érkezés Szingapúrba. Szállás.

5. nap: Szingapúr
A városállamban lélegzetel- 
állító módon ötvözik a tradi- 
cionális kínai és modern épí-
tészet elemeit a legmoder- 
nebb technológiai, valamint 
környezetvédelmi megoldá- 
sokkal. Városnézés SZINGA- 
PÚR-ban: Merlion (a város- 
állam jelképe) impozáns kilá- 
tással az öbölre, a régi par-
lament, RaÔes Hotel, Leg-
felsőbb Bíróság, városháza, 
Szent András-székesegyház, 
a városközpont ultramodern 
épületei, a Singapore folyó 
menti gyönyörű házsorok, 
Kis India, kínai negyed. A 
Gardens by the Bay parkban 
felépített ikonikus Szuperfa- 
liget 25-50 méter magas 
épületei „szuperfák”, az épí-
tészet és a környezetvédelem 
legújabb vívmányait ötvözik, 
függőleges kertek, amelyek 
bemutatják bolygónk nö-
vényvilágát. Sétálunk a szu-
perfákat összekötő hídon és 
megtekintjük a zenés esti 
fényjátékot. Szállás Szinga-
púrban.

6. nap: Szingapúr
A szingapúri városnézés 
folytatása: Orchidea Kert és 

a híres 2 km hosszú Orchard 
Road, a bevásárlóközpontok 
utcája. Délután kirándulás a 
Sentosa-szigetre, a trópusi 
Disneylandbe, szabadidő. 
Szállás Szingapúrban.

7. nap: Yogyakarta – Prambanan
Átrepülünk Yogyakarta-ba. 
Felkeressük PRAMBANAN 
hindu, kőcsipkés templomait. 
Szállás a Közép-Jáva szívé-
ben fekvő Yogyakartában.

8. nap: Yogyakarta – Borobudur 
Városnézés YOGYAKARTA- 
ban: Szultáni palota, Wayang 
tradicionális árnyékbábkészí-
tő- és ezüst patkolókovács 
műhelyek, és a Sonobudoyo 
Múzeum. Utazás BOROBU-
DUR grandiózus buddhista 
templom-együtteséhez. Szál- 
lás Yogyakartában.

9. nap: Dieng-fennsík
Kirándulás ebéddel az iszap- 
fortyogóiról és kénes gőzfel-
töréseiről híres, DIENG-fenn- 
fennsíkra, ahol a sziget leg-
régebbi hindu temploma áll,  
2.100 méter magasságban. 
Este fakultatív Rámájána ba-
lett előadás vacsorával. Szál-
lás Yogyakartában.

10. nap: Yogyakarta – Bali
Átrepülünk  BALI-ra. Pihenés. 
4 éjszaka Sanur Beachen, 
partközeli szállodában.
11. nap: Kintamani – 
Besakih – Tenganan
KINTAMANI fontos zöldség- 
és gyümölcstermő vidék. Itt 
gyönyörködhetünk a Batur 
vulkán és a krátertó látvá- 
nyában. BESAKIH „Anya-
temploma” az Agung tűz- 
hányó oldalán épült, a „leg-
szentebb” templomkomp- 
lexum. TENGANAN Bali egyik 
legősibb falva, kultikus textí-
liáiról ismert, mely viselőit 
megóvja a gonosz varázslat-
tól.  

12. nap: Batubulan –
Mengwi – Tanah Lot
A kézműves BATUBULAN- 
ban táncbemutatón veszünk 
részt. MENGWI-ben a XVIII. 
századi templomot tekintjük 
meg. A Batukaru vulkán alatt, 
a BRATAN-tó partján áll a 
Bali jelképévé vált Ulun Danu 
templom. A festői TANAH 
LOT a délnyugati tengerpart 
legszebb dísze. Az éles szir-
tekkel körülvett építménybe 
kizárólag hinduk léphetnek 
be, de a látvány is örök él-
ményt nyújt. 

13. nap: Bali
Üdülés. 

14. nap: Bali
Délelőtt pihenés, majd irány 
DENPASAR, a sziget modern 
fővárosa! Rövid ismerkedés és 
szabadidő, a menetrend függ-
vényében. Hazautazás át- 
szállással. Éjszaka a repülőn.

15. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

május 6 - 20.

563.800,- ft  TRÓPUSI TÁJAKON
MALAJZIA - SZINGAPÚR - INDONÉZIA & PIHENÉS BALIN

BOROBUDUR

Á
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Tavaszi kínálatunk egyik legizgalmasabb újdonsága: intenzív 
körutazás Dél-kelet Ázsiában, tengerparti pihenéssel az iste-
nek szigetén, Balin.

ñ v T

                TRÓPUSI TÁJAKON
Dátum:    05.06 - 05.20.
Részvételi díj:   563.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  149.000,- Ft
Belső repülőjegyek:   kb. 390,- USD
Egyágyas felár:   153.700,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  70,- USD

Fakultatív kirándulás (min. 10 fő jelentkezése esetén):
Rámajána balett vacsorával kb. 60,- USD

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

UNESCO Világörökségek:
Melaka: óváros; Borobudur: Buddhista templomegyüttes;
Yogyakarta: Prambanan hindu templomok; 
Bali: kultúrtáj (öntözőrendszer - subak)

SZINGAPÚR

BESAKIH

Új
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1. nap: Budapest – Saigon
Elutazás átszállással Saigon-
ba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Saigon
Érkezés SAIGON-ba (Ho Chi 
Minh-város) kora délután. Ki-
rándulás az egykori gerillabá-
zishoz, a Cu Chi alagutakhoz, 
ahol a vietkongok által készí-
tett leleményes csapdák mel-
lett, filmvetítést láthatunk az 
amerikai katonai bázis alá épí-
tett alagút-rendszerről. Va- 
csora, szállás Saigonban. 

3. nap: Saigon
Egész napos ismerkedés Vi-
etnam legnagyobb városával,  
Saigonnal: Notre Dame ka-
tedrális, városháza, főposta 
épülete, Újraegyesítési palo-
ta, Háborús emlékek múze-
uma, Ebéd után Thien Hau 
pagoda, kínai negyed, piac 
stb. Szállás Saigonban.  

4. nap: Mekong-delta - Saigon
Egész napos kirándulás a 
Mekong torkolatához. Ez a 
terület - Vietnam „éléskam-
rája” - látja el élelmiszerrel 
az ország nagy részét. Rövid 
látogatás MY THO-ba. Ebéd, 

majd hajókázás a szigetek 
között, séta a kézműves fal-
vakban, végül a Vinh Trang 
pagoda megtekintése. Szál-
lás Saigonban.

5. nap: Danang – 
My Son - Hoi An
Repülés Danangba, onnan 
atóbusszal irány a hindu épí-
tészeti jegyeket viselő MY 
SON. A város a Csampa di-
nasztia idején vallási központ 
volt. Útközben ebéd. Szállás 
Hoi Anban. 

6. nap: Hoi An – Hue
HOI AN festői szépségű ősi 
település, ahol a Chua Chuc 
Thanh pagodát, az évszáza-
dos kereskedőlakokat, a 400 
éves fedett japán hidat te-
kintjük meg. Ebéd után irány 
HUE! Látogatás a Dong Ba 
piacon. Szállás Hue-ban.

7. nap: Hue
Egész napos városnézés 
Huéban, ebéddel. Progra-
munkat hajózással kezdjük a 
Parfüm-folyón. Majd látoga-
tás a Thien Mu pagodához 
és a Minh Mang sírhoz. Hue 
a pekingi Tiltott Város min-
tájára épült: Ngo Mon kapu, 
Thai Hoa palota, Mandarinok 
Csarnoka, Tiltott bíbor város 
(a császár személyes birodal-
ma), Tu Duc uralkodó sírja. 
Szállás Hue-ban.

8. nap: Hanoi
Repülés a tavairól, árnyékos 
sugárútjairól és közparkjairól 
híres fővárosba, HANOI-ba. 
Városnézés: Ho Si Mihn Ma-
uzóleum, Egypilléres pagoda, 
operaház, Szent József ka-
tedrális, Irodalom Temploma 
és a város szívében fekvő 
Hoan Kiem-tó. Vacsora, szál-
lás Hanoi-ban. 

9. nap: Halong-öböl
Az egész napot a HALONG- 
öbölben töltjük. Hajókázás 
ebéddel, a bizarr mészkő-
sziklákkal tűzdelt tengeren. 
Majd a Thien Cung cseppkő-
barlangot keressük fel. Szál-
lás Hanoi-ban.

10. nap: Vientiane
Repülés Laosz fővárosába, 
VIENTIANE-be. Városnézés: 
Wat That Luang (Királyi 
Stupa), Laosz legfontosabb 
nemzeti emlékműve, Diadal- 
ív (tetejéről gyönyörű kilátás 
nyílik a városra), Wat Pha 
Keo templom, Wat Si Saket, 
Wat Si Muang. Vacsora, szál-
lás Vientiane-ban. 

11. nap: Luang Prabang
Átrepülünk a festői környe-
zetben épült, templomairól 
híres LUANG PRABANG-ba. 
Városnézés: Wat Xieng 
Thong, Wat Visoun, Wat That 
Luang, az egykori királyi

VIETNAM - LAOSZ - KAMBODZSA 
INDOKÍNAI CSODÁK CSODÁJAÁ
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HALONG-ÖBÖL

LUANG PRABANG

HUE

Megújult, 18 napos intenzív körutazásunk Indokína három, 
világörökségekben gazdag országában! Közkívánatra egy 
teljes nappal többet töltünk Saigonban, és újdonságként 
megtekintjük a vietkongok leleményes alagútrendszerét.

SAIGON
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palota - jelenleg Nemzeti 
Múzeum. 330 lépcsőn jutunk 
fel a Phusi-dombra, ahol a 
panoráma a naplemente fé-
nyeiben tárul elénk. Vacsora, 
szállás Luang Prabangban. 

12. nap: Luang Prabang
Hajókirándulás a Mekong-fo-
lyón, a Pak Ou barlangokhoz. 
A nap fénypontja a dzsungel 
szívében, buja növényzettel 
ölelt, világhírű Smaragd-víz- 
esés. Vacsora, szállás Luang 
Prabangban.

13. nap: Angkor
Repülés Siem Reapbe. Pihe-
nés. Vacsora, szállás.

14. nap: Angkor
Felkeressük az ősi királyi vá-
ros legszebb, mesterséges 
víztükrök között épült temp-
lomait és palotáit: ANGKOR 
WAT és PHNOM BAKHENG. 
Vacsora, szállás Siem Reapben. 

15. nap: Angkor másodszor
ANGKOR további nevezetes-
ségeihez látogatunk: BAN-
TEAY SREI, ANGKOR THOM, 
TA  PROHM, BAYON stb. Va-
csora, szállás Siem Reapben. 

16. nap: Phnom Penh
Irány Kambodzsa fővárosa! 
Útközben rövid pihenő a sült 
ízeltlábúakról ismert bizarr 
Skuon-ban. Vacsora, szállás 
Phnom Penh-ben. 

17. nap: Phnom Penh – Doha 
PHNOM PENH-ben megte-
kintjük a Királyi- és az Ezüst 
pagodát, a vörös khmerek 
egykori börtönét és a piacot. 
Délután hazautazás dohai át-
szállással. Éjszaka a repülőn.

18. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

              VIETNAM - LAOSZ - KAMBODZSA
Dátum:    03.04 - 03.21.
Részvételi díj:   619.800,- Ft
KORÁN KELŐKNEK:       584.800,- Ft*
* = 35.000,- Ft/fő KEDVEZMÉNY, a részvételi díj és repülő-
téri illeték TELJES ÖSSZEGÉNEK - a jelentkezést követő 8. 
napon belül - történő befizetése esetén. Érvényes az indu-
lást megelőző 101. napig!
Repülőtéri illeték kb.:  139.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek:  kb. 750,- USD
Egyágyas felár:   175.900,- Ft 
Háromágyas szoba felára: 7.900,- Ft/fő

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  75,- USD

Vietnami vízum:   kb. 25,- USD
Kambodzsai vízum:   kb. 30,- USD 
Laoszi vízum:   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

ANGKOR
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március 4 - 21.

584.800,- Ft/fő ártól

HANOI

SMARAGD-VÍZESÉS

PAK OU
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1. nap: Budapest – Bangkok
Repülés átszállással Bang-
kokba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Bangkok
Érkezés BANGKOK-ba a déli 
órákban. Városnézés: Arany 
Buddha templom a 3 m ma-
gas és kb. 5 tonna súlyú, 18 
karátos tömör aranyból ké-
szült Buddha szoborral; Fek-
vő Buddha és a Hajnal temp-
loma. Szállás Bangkokban.

3. nap: Bangkok
Folytatjuk ismerkedésünket a 
thai fővárossal. A XVIII. szá-
zad végén épült Királyi Palota 
pompázatos épületegyüttese 
és a Smaragd Buddha temp-
lom a város szimbólumai. 
Este fakultatív sétahajókázás 
a Chao Praya folyón, zenés 
folklór műsorral és vacsorá-
val. Szállás Bangkokban.

4. nap: Kanchanaburi –  
Kwai-folyó 
Kanchanaburiban felkeres-
sük a híres Damnern Saduak 
úszópiacot. Irány a KWAI-fo-
lyóhoz, a burmai határ köze-
lébe (trópusi esőerdő)! A II. 
világháború idején a japánok 
vasútvonalat építtettek itt a 

hadifoglyaikkal. A munkatá-
bor embertelen körülményei  
több mint 100.000 katona 
halálát okozták a dzsungel-
ben. Felkeressük az ikonikus 
hidat, a katonatemetőt és az 
egykori fogolytábor helyén 
emelt emlékmúzeumot. Szál-
lás Kanchanaburiban.

5. nap: Ayutthaya
Utazás AYUTTHAYA-ba, Az 
egykori főváros évszázado-
kon keresztül az egyik leg-
jelentősebb ázsiai civilizáció 
központja volt, mígnem a 
burmaiak az 1760-as évek-
ben kifosztották. A trópusi 
környezetben kivételesen ép 
állapotban fennmaradt lele-
tek - templomok, kolostorok, 
Buddha szobrok, kis erődök 
stb. lenyűgözik a látogatót. 
A napot a XIX. század végén 
épült Nyári palota megtekin-
tésével zárjuk. Szállás Ayutt-
hayában.

6. nap: Lopburi – Sukhothai
LOPBURI-ban az ősi khmer 
építőművészet számos re-
mekműve található. A thai 
uralom előtti khmer éra fő-
városának talán legismer-
tebb nevezetessége a Majom 
templom, mely ténylegesen 
majmok otthona. Irány észak-
ra, végtelen rizsföldeken ke-
resztül SUKHOTHAI-ba, az 
első thai birodalom főváro-
sába. Szállás Sukhothai-ban.

7. nap: Sukhothai – Chiang Rai
A XIII. században virágzó 
SUKHOTHAI királyság a thai 
történelem első nagy korsza-
ka volt. Az aranykorként em-
legetett első független Thai 
Királyság fővárosának régé-
szeti területét a XX. század 
közepéig dzsungel borította. 
LAMPANG közelében meg-
nézzük az egyik legszebb-
nek tartott észak-thai stílusú 
templomot, a Phra That Lam-
pang Luangot. Szállás Chiang 
Rai-ban.

8. nap: „Arany Háromszög”
Egész napos kirándulás a 
híres ARANY HÁROMSZÖG- 
ben, Burma, Laosz és Thai- 
föld közös határvidékén. 
A régió évszázadokon át a 
máktermesztés és ópium-
gyártás bázisa volt. Hajóká-
zás a Mekong folyón majd 
MAE SAI-ba, Thaiföld leg- 
északibb városába utazunk, 
a burmai határhoz. Követ-
kező állomásunk  a hosszú 
nyakúak faluja, ahol a helyiek 
mindennapjaiba tekinthetünk 
be. A világtól elszigetelve, a 
hegyek közt megbúvó kis fal-
vakban az évszázadok során 
sajátos kultúrák alakultak ki. 
Szállás Chiang Rai-ban.

9. nap: Chiang Mai
Utazás Chiang Mai-ba. Út-
közben megtekintjük a hó-
fehérben pompázó Rong 
Khun templomot. Megállunk 
továbbá Mae Khachan forró 
gejzírjeinél is. CHIANG MAI-
ba érkezve ékesen díszített 
papírernyőket, fafaragványo- 
kat, selyemárukat készítő 
manufaktúrákba látogatunk. 
Fakultatív program: Khanto-
ke vacsora thai ételkülönle-
gességekkel és tradicionális 
észak-thai táncok bemutató-
jával. Szállás Chiang Mai-ban.

10. nap: Chiang Mai
CHIANG MAI Thaiföld gaszt-
ronómiai, kulturális és val-
lási központja. Több mint 
300 buddhista templomnak 
(Wat-nak) ad helyet, melyek 
közül a legfontosabbakat 
keressük fel. Az óvárost sza-
bályos négyzet alakban tég-
lafal és vizesárok veszi körbe, 
bejárata a Thapee kapu. Fel-
keresünk egy közeli orchidea 
farmot. Végezetül megte-
kintjük az ország egyik leg-
szentebb helyének tartott, 
Varázshegy templomot. Szál-
lás Chiang Mai-ban.

11. nap: Phuket
Rövid szabadidő, majd átre-
pülünk PHUKET-re. 2 éjszaka 
szállás tengerpart közeli ho-
telben.
12 - 13. nap: Phuket
Üdülés fakultatív program-
lehetőségekkel. A 13. napon 
este hazautazás átszállással 
(a transzferig maradhatunk a 
szobában).  Éjszaka a repülőn. 
14. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

THAIFÖLD A MOSOLY ORSZÁGA 
NAGYKÖRÚT & PIHENÉS PHUKET SZIGETÉN

MÁRCius 21 - ÁPRilis 3.

398.700,- Ft/főÁ
Z

SI
A

ñ v T

BANGKOK

               THAIFÖLD A MOSOLY ORSZÁGA
Dátum:    03.21 - 04.03.
Részvételi díj:   398.700,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  149.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek:  kb. 150,- USD
Egyágyas felár:   139.000,- Ft 
Félpanziós felár Phuketen: 16.500,- Ft/fő (3 ebéd)

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %
Szervizdíj / borravaló:  70,- USD

Fakultatív programok (min. 10 fő jelentkezése esetén) 
- Bangkok - esti hajókázás folklórvacsorával:    70,- USD
- Chiang Mai - „Khantoke” folklórvacsora:         40,- USD 
- Félnapos szigettúra Phuketen:          35,- USD 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
csónakkal; helyi középkategóriájú szállodák; reggeli és 7 
főétkezés, belépőjegyek, idegenvezetés, BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Ayutthaya és Sukhothai romvárosa

Új, intenzív körutazás a látnivalókban gazdag egzotikus or-
szágban, rövid phuketi nyaralással. Ha Ön már járt a mosoly 
országában, akkor is érdemes visszatérni ide! 

AYUTTHAYA

Új
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1. nap: Budapest – Rangun
Repülés átszállással Rangun-
ba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Rangun (Yangon)
Kora reggeli érkezés RAN- 
GUN-ba. Városnézés: bel- 
város, gyarmati negyed, Sule 
Pagoda, Bogyoke piac. Mian- 
mar legnagyobb buddhista 
temploma és egyik szimbó-
luma a Shwedagon Pago-
da: a naplemente impozáns 
látvány a 20.912 színarany 
téglából álló, kb. 10.000 gyé-
mánttal és más drágakövek-
kel díszített sztúpákon. Szál-
lás Rangunban.

3. nap: Bago – Arany-szikla 
- Kyaiktio
BAGO-ban a Kyaikpun Pago-
dát keressük fel, melynek a 
30 méter magas, 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 hajtűkanya-
rokban bővelkedő utat nyi-
tott teherautón tesszük meg. 
A naplementét a Sziklánál 
töltjük. Szállás Kyaiktióban. 

4. nap: Bago – Rangun 
Folytatjuk az ismerkedést az 
egykori fővárossal, BAGO-val: 

a hatalmas fekvő Buddha 
pagodája (Shwethalyaung), 
az egykori uralkodói Kan-
bawzathadi Palota és Múze-
um. Szállás Rangunban.

5. nap: Heho – Inle-tó 
Repülés Hehóba, onnan busz-
szal irány a 900 méter ma-
gasan fekvő INLE-tó partja! 
Hajókázás a tavon (kb. 4–5 
fős csónakokon). Felkeresünk 
néhány kézműves manufak-
túrát. Szállás az Inle-tónál.

6. nap: Inle-tó – Pindaya 
Délelőtt folytatjuk a csónaká-
zást, a zöldség- és virágter- 
mesztést végző, látványos 
úszó kertek között. Megte-
kintjük a Phaung Daw Oo 
pagodát, a selyemszövésről 
híres Inn Paw Khon falut, és 
felkeressük a térségben élő, 
nyakgyűrűt viselő Padaung 
törzset. Szállás Pindayában. 

7. nap: Pindaya – Mandalay
Látogatás a SHWE U MIN 
sztúpákhoz. PINDAYA bar-
langjainak zegzugos járatai-
ban több mint 8.000 Buddha 
ábrázolás található. Szállás  
Mandalay-ben. 

8. nap: Mingun - Mandalay
Hajókirándulás a közeli MIN-
GUN-ba, Mianmar utolsó 
királyi városába. Séta a befe-
jezetlen Mingun Pagodához. 
Városnézés MANDALAY-ben. 
Látogatás a Mahamuni Pago- 
dában. A Shwenandaw Kya- 
ung kolostorban a szerzete- 
sek imához vonulását is lát- 
hatjuk. Szállás Mandalay-ben.

9. nap: Királyvárosok
Ismerkedés az egykori királyi 
városokkal. AMARAPURA- 
ban a Mahagandayon kolos- 
torban a szerzetesek ételosz-
tási ceremóniáját tekintjük 
meg. Majd a „Kis Bagan”-nak 
tartott SAGAING vallási köz- 
pontot, és INWA-t keressük 
fel. Szállás Mandalay-ben.

10. nap: Mount Popa – Bagan
A MOUNT POPA vulkán Bur-
ma istenvilágának Olimpo-
sza. Megtekintéséhez nehéz, 
meredek, lépcsős utat kell 
megtennünk, de a hegy lát-
ványa önmagában is lenyű-
göző. A naplementét Bagan 
folyóján hajókázva csodáljuk 
meg. Szállás Baganban.

11. nap: Bagan 
Egész napos városnézés a 
burmai civilizáció bölcsőjé-
ben, a „mianmari Angkorban” 
- Ázsia legnagyobb régészeti 
területén - BAGAN-ban. Pl.: 
Shwezigon és Bupaya pago-
da, Ananda-, Dhanna Yangi-, 
Byaukgyi templom. Szállás 
Baganban.

12. nap: Rangun 
Átrepülünk Rangunba. Is-
merkedés a város további 
látnivalóival: a Chauk Htat 
Gyi Pagoda, majd kellemes 
séta a város közepén fekvő 
Kandawgyi-tó környékén.   
Szállás Rangunban.

13. nap: Doha
Kora reggel indulás Dohá-
ba, ahol menetrendváltozás 
miatt, megajándékozzuk Uta-
sainkat egy városnézéssel:  
Emír Palota (kívülről), Kard 
emlékmű, Gyöngy emlékmű, 
Óratorony, erődök, kikötő és 
a bazár stb. Hazautazás az 
éjjeli órákban.

14. nap: Budapest
Érkezés Budapestre hajnalban, 
a menetrend függvényében.

nov. 25 - dec. 08.; febr. 14 - 27.

539.900,- Ft/fő-ártól  BURMAI DRÁGAKÖVEK
MIANMARI NAGYKÖRÚT

ARANY SZIKLA

Á
Z
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Drágakövek – rubin, zafír és smaragd – birodalmába invitál-
juk Önöket! Mianmart a helyiek őszinte, tolakodástól mentes 
kedvessége teszi Ázsia egyre kedveltebb úti céljává. Hazaút-
ban ajándék dohai városnézéssel.

   BURMAI DRÁGAKÖVEK
Dátum:    11.25 - 12.08.
   02.14 - 02.27.
Részvételi díj:   589.900,- Ft
KORÁN KELŐKNEK:  539.900,- Ft*
* = 50.000,- Ft / fő KEDVEZMÉNY,  a részvételi díj és repü-
lőtéri illeték TELJES ÖSSZEGÉNEK - a jelentkezést követő 
8. napon belül - történő befizetése esetén. Érvényes az in-
dulást megelőző 101. 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, autóbusszal és 
csónakkal; helyi középkategóriájú szállodák; félpanzió;  
belépők; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás. 

UNESCO Világörökségek:
Rangun: Shwedagon Pagoda; Bagan régészeti területe

BAGAN

AMARAPURA
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1. nap: Budapest - Kalkutta
Utazás átszállással Kalkuttá-
ba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Kalkutta
Reggeli érkezés a brit gyar- 
mati idők fővárosába, KAL- 
KUTTÁ-ba. Egész napos vá-
rosnézés: Viktória Emlékmű, 
India Múzeum, Szent Pál 
Székesegyház és a Dzsaina 
templom. Szállás. 

3. nap: Bagdogra – Dardzsiling
Repülés Bagdográba, onnan 
terepjárókkal irány DARDZSI- 
LING, az egykori brit gyarma-
ti kormány nyári rezidenciája. 
Szállás.

4. nap: Dardzsiling
A Tigris-hegyi kilátóból elénk 
tárul a Himalája legmagasabb 
csúcsainak festői panorámá-
ja. Kisvonatozás a Ghoom 
Kolostorhoz, a hatalmas Ma-
itreya Buddha szoborhoz.  
Városnézés Dardzsilingben: 
Kőrösi Csoma Sándor tibe-
tológus és nyelvkutató sírja; 
a leghíresebb serpa, Tenzing 
háza (kívülről), majd látoga-
tás a Himalája Hegymászó 
Intézetben. Szállás Dardzsil-
lingben.

5. nap: Rumtek - Gangtok
Egy teaültetvény felkeresése 
után, irány a titokzatos Szik-
kim! Útközben megállunk 
a RUMTEK kolostornál, az 
egyik leghíresebb XVI. szá-
zadi buddhista kolostornál. 
A Himalája délkeleti részén 
fekvő, egykori királyság ma 
India szövetségi állama, val-
lási központ. Ismerkedés az 
1.750 m magasságban fekvő 
fővárossal, GANGTOK-kal: Do 
Drul Chorten, Szikkim legna-
gyobb sztúpája, látogatás a 
Tibetológiai Intézetben. Szál-
lás Gangtokban.

6. nap: Gangtok
Folytatjuk a városnézést: 
Enchey kolostor, Tashiling 
kormányzati épület és Tsuk-
La-Khang királyi palota (kí-
vülről), látogatás egy kézmű-
ves központban. Szállás. 

7. nap: Phuentsholing
Egész napos utazás Bhután 
második legnagyobb váro-
sába, PHUENTSHOLING-ba. 
Szállás.

8. nap: Timpu
Irány Bhután modern fővá-
rosa, TIMPU, melyet méltán 
hívnak földi mennyország-
nak! A város csordultig van a 
bhutáni építészet, művészet 
és kultúra remekeivel. Láto-
gatás a Nemzeti Emlékmű-
nél. A királyság legrégebbi 

erődítménye, a Tashichhoe 
Dzong a kormány és a vallási 
vezetés központja. A napot 
folklórműsor megtekintésé-
vel zárjuk. Szállás Timpuban.

9. nap: Timpu – Punakha
Tovább ismerkedünk a 2.300 
m magasságban fekvő Tim-
puval: Nemzeti Könyvtár, a 
Zorig Chusum Intézetben 13 
tradicionális bhutáni kézmű-
ves szakma oktatása zajlik. 
Bhután legnagyobb, kb. 51 
méter magas Buddha szobra 
2012-ben készült el, impo-
záns panorámával a Timpu- 
völgyre. Szállás Punakhában, 
ahova a Dochu La hágón 
keresztül, a Kelet-Himalája 
lélegzetelállító hegycsúcsai 
között érkezünk. 

10. nap: Punakha – Páró
Városnézés Bhután egykori 
fővárosában, PUNAKHA-ban: 
az 1637-es alapítású erőd, 
a bhutáni buddhista építé-
szet gyöngyszeme. A Chimi 
Lhakhang a gyermekáldásra 
vágyók zarándokhelye. Pi-
henő a királyság legrégebbi 
erődítményénél, a Simtokha 
Dzong-nál. Szállás Páróban.  

11. nap: Páró 
A Taktshang - Tigrisfészek 
kolostor - Bhután jelképe. A 
kolostorhoz kb. 2,5 km hosz-
szú, 500 m szintkülönbségű, 
oda-vissza összesen 5 órás 
gyalogtúrával érkezünk fel,  
hegymenetben, de megéri a 
fáradtságot! Visszatérve PÁ-
RÓ-ba,  a Kyichu templom és 

a Nemzeti Múzeum megte-
kintése. Szállás Páróban.

12. nap: Bangkok
Repülés BANGKOK-ba. Rövid 
szabad program. Késő este 
hazautazás átszállással. Éj-
szaka a repülőn.

13. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat! 

KELET-INDIA - SZIKKIM - BHUTÁN 
KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÉS A HIMALÁJAI KULTÚRÁK NYOMÁBAN 

április 26 - május 8.

799.900,- FTÁ
Z

SI
A

Különleges körutazásunk Kelet-India varázslatos vidéke 
mellett, Szikkim és Bhután szépségeit tárja Önök elé. A 
Himalája 7000 méternél is magasabb csúcsai között fekvő 
Bhutáni királyság az 1970-es évekig teljesen elzárva élt a 
külvilágtól, napjainkban is őrzi középkori hagyományait. A 
rendkívül békés Bhutánban, az emberek különlegesen ked-
vesek - életre szóló élmény mindenkinek… 

ñ v
No.
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PUNAKHA

      KELET-INDIA - SZIKKIM - BHUTÁN
Dátum:    04.26 - 05.08.
Részvételi díj:   799.900,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  145.000,- Ft  
Belföldi repülőjegyek: 550,- USD
Egyágyas felár:   168.300,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD

Indiai vízum:   65,- USD
Vízumügyintézés díja:  3.500,- Ft
A bhutáni vízumot a részvételi díj tartalmazza.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
terepjárókkal; helyi középkategóriájú szállodák; félpanzió 
és Bhutánban teljes ellátás; belépők; idegenvezetés; BBP 
utasbiztosítás.

PÁRÓ

PARO
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1. nap: Budapest – Amritszár
Repülés átszállással Amrit- 
szárba.

2. nap: Amritszár
Hajnali érkezés AMRITSZÁR- 
ba, majd rövid pihenő a 
szállodában. Egész napos 
városnézés. Felkeressük a 
Halhatatlanság tavánál épült 
Aranytemplomot. Megnézzük 
a főépületet, a Harmandir 
Sahibot, az Akal Takht Sa-
hibot, a közösségi konyhát, 
valamint a Jallianwala Bagh-
ot. A közeli indiai-pakisztáni 
határon látványos katonai 
ceremóniának, majd a Guru 
Granth Sahib, a szikhek szent 
könyvének esti búcsúztató 
szertartásának lehetünk ta-
núi. Szállás Amritszárban.

3. nap: Dharamszala
Utazás DHARAMSZALA-ba, 
a száműzetésben élő Dalai 
Láma és a tibeti kormány 
székhelyére. A határtól nem 
messze, a Himalája lábánál, 
2.000 m magasságban fekvő 
település a buddhisták egyik 
legfontosabb zarándokhelye. 
A városban áll a Dalai Láma 
temploma, kolostora és re-

zidenciája. A Tsuglagkhang 
buddhista templom megte-
kintése után, séta a belvá-
rosban, majd a Norbulingka 
Intézetben a tibeti thang-
ka-festészettel, a szőnyeg-
szövő, rézműves és  fafaragó 
mesterséggel ismerkedünk. 
Szállás Dharamszalában.

4. nap: Dzsammu
Dzsammu és Kasmír állam 
téli fővárosa, DZSAMMU, a 
kasmíri maharadzsa téli rezi-
denciája volt, és az indiai kul-
túra egyik központja. Meg-
nézzük a Rámának szentelt, 
sokszintes Raghunáth-temp-
lomot, az Amar Mahal palotát 
és a Bahu-erődöt. Szabadidő.  
Szállás Dzsammuban.

5. nap: Srínagar
Átrepülünk SRÍNAGAR-ba. 
Az állam nyári fővárosa a 
Dal-tó partján terül el, a 
meseszép Kasmír-völgy szí-
vében, a Himalája 4-5.000 
méteres gerincei között. Az 
1.800 méter magasan fekvő 
völgy klímája kellemes, egyik 
fő attrakciója az angolok által 
a város taván épített úszóhá-
zak sora, melyek egy része 
szállodaként működik. Vá-
rosnéző séta: mogul kertek, 
Nagymecset, óváros, majd 
sikárákon csónakázunk a 
Dal-tavon. Szállás hotelhajón 
Srínagarban.

6. nap: Kasmír-völgy
Kirándulás SRÍNAGAR kör-
nyékén, a Kasmír-völgyben 
fekvő PAHALGAM-ba. A 
mustárföldekkel övezett te-
lepülés számos túra kiindu-
lópontja a közeli hegyekbe. 
Megtekintjük a XII. században 
épült Mamaleshwar hindu 
templomot és az Avantipur 
templomromokat. Az időjá-
rás függvényében kirándu-
lás dzsipekkel a Lidder folyó 
mentén CHANDANWARI-ba. 
Útközben megcsodálhatjuk 
a vízesésekkel tarkított hegy-
vidéki tájat, az Aru és Betab 
völgy tipikus kasmíri házait. 
MATTAN-ban rövid pihenő a 
Martand templomegyüttes 
romjainál. Szállás hotelhajón 
Srínagarban.

7. nap: Kargil
Egész napos utazás Kas-
mírból Ladakh régióba. Út-
közben megállunk a 2.800 
m magasan fekvő SONA-
MARG-ban, az ősi selyemút 
kapujában. Időjárás függvé-
nyében fakultatív kirándulás 
a Thajiwas gleccserhez, mely 
sok turistát vonz nyaranta 
Kasmírba. Majd átkelünk a 
mesés Zoji-hágón, hogy a 
világ egyik legkietlenebb, de 
talán leggyönyörűbb táján át 
megérkezzünk KARGIL-ba. A 
kisváros fontos akklimatizá-
lódási pihenőhelye a Himalá-
ját meghódítani induló expe-
dícióknak. Szállás Kargilban.

8. nap: Kargil – Leh
A Himalája hegycsúcsai kö-
zött haladva, megállunk az 
egy kisebb dombon álló, X. 
századi LAMAYURU kolosto-
ránál. Szállás Leh-ben.

9. nap: Leh környéki 
kolostorok
Ismerkedés a tibeti kultúrá-
val. A LEH-től délre fekvő ko-
lostorokat keressük fel:  a leg-
nevezetesebbet HEMIS-ben, 

a leglátványosabbat TIKSEY- 
ben, majd SHEY gompájához 
indulunk. A ladakhi királyok 
leszármazottainak lakhelyét, 
STOK falut is felkeressük, és 
bepillantunk STAGNA kolos-
torába. Szállás Leh-ben.

10. nap: Leh környéki 
kolostorok
A Leh-től nyugatra, az In-
dus-folyó mentén fekvő 
kolostorokkal ismerkedünk.  
A buddhista kolostorok és 
szent helyek közül az egyik 
legpompásabb ALCSIN-ban 
áll. A XII. században alapított 
LIKIR gompája szintén gyö-
nyörűen faragott szobrokat 
és kézzel festett buddhista 
mandalák gyűjteményét őrzi. 
Rövid pihenő az Indus és 
Zanskar folyók találkozásá-

nál, ahol ámulatba ejtő pa-
noráma tárul elénk. A napot 
SZPITOK és PHYANG kolos-
torainál fejezzük be. Szállás 
Leh-ben.

11. nap: Leh – Delhi
Óvárosi gyalogos városnézés: 
a XI. századi kastély romjai és 
a Sánti sztúpa - ahova mere-
dek lépcsősor vezet fel, de a 
panoráma kárpótol fáradozá-
sainkért. Átrepülünk Delhi-
be. Rövid, informatív buszos 
városnézés és búcsúvacsora 
után, éjszakai hazaindulás, 
átszállással. 

12. nap: Delhi – Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!  

július 18 - 29.

445.800,- Ft  ÉSZAK-INDIA - KASMÍR - KIS-TIBET
KÖRUTAZÁS AZ INDIAI HIMALÁJA VIDÉKÉN

LEH

Á
Z
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           ÉSZAK-INDIA - KASMÍR - KIS-TIBET
Dátum:    07.18 - 07.29.  
Részvételi díj:                 445.800,- Ft
Repülőtéri illeték kb.:  159.000,- Ft  
Belső repülőjegyek:  290,- USD
Egyágyas felár:   251.700,- Ft 

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5% 
Szervizdíj / borravaló:  60,- USD

Indiai vízum:   65,- USD
Vízumügyintézés díja:  3.500,- Ft

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, busszal és terep-
járókkal, csónakkal; helyi középkategóriájú egyszerű szállo-
dák; félpanzió; belépők; idegenvezetés; BBP utasbiztosítás.

A magyar utazók körében egy kevésbé ismert indiai régiót, a 
fenséges Nyugat-Himaláját és a titokzatos Kasmírt fedezzük 
fel. Dharamszala a buddhizmus történelmének kiemelt tele-
pülése, a száműzetésben élő Dalai Láma otthona. 

ñ v
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1. nap: Budapest – Katmandu 
Repülés átszállással Katman-
duba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Katmandu
Érkezés KATMANDU-ba a  
déli órákban. Ellátogatunk 
Nepál szent folyója, a Bag- 
mati partján épült Siva temp-
lomhoz. Vacsora, szállás Kat-
manduban.

3. nap: Katmandu
Kora reggel fakultatív repü- 
lés a Mt. Everest felett. Majd a 
Katmandu völgy nevezetes-
ségeivel ismerkedünk: a tibe-
ti buddhista templom; a Bou-
danath, a világ legnagyobb 
sztúpája a Nepálban élő ti-
beti menekültek legszentebb 
helye. BAKHTAPUR a newari 
építészet éke: királyi palota 
és bejárata az Arany Kapu, 
Nyatapola és Swayanbunath 
templomok. Vacsora, szállás 
Katmanduban.

4. nap: Patan - Katmandu
PATAN-t, Katmandu testvér-
városát keressük fel: budd- 
hista Arany Templom, a Dur-
bar téren álló királyi palota, 
pagodák és díszes templo-
mok. Visszatérünk Katman- 
duba, a királyi palotát körül- 
ölelő Durbar térre: Kastha-
mandap, Hanuman Dhoka 
és itt áll a nepáli élő istennő, 

Kumari palotája is. Vacsora, 
szállás Katmanduban.

5. nap: Delhi
Repülés DELHI-be, ismerke-
dés India fővárosával: Hu-
mayun császár sírja, Jama 
Masjid, Qutub Minar - a 
legrégibb iszlám építmény, 
Vörös Erőd (kívülről). Majd 
ÚJ DELHI-ben: India Kapu 
és parlament (kívülről). Fel-
keressük Mahatma Gandhi 
emlékhelyét, a Raj Gath-t 
és a Lakshmi-Narayan hindu 
templomot. Vacsora, szállás 
Delhiben.

6. nap: Varanasi
Repülés VARANASI-ba. A 
hinduk szent városa mellett 
áll a buddhista vallás egyik 
legszentebb helye, Sarnath, 
ahol Buddha első prédikáció-
ját tartotta. Este megnézzük 
a látványos Aarti ceremóniát 
a Gangesz partján. Vacsora, 
szállás Varanasiban.

7. nap: Varanasi – Khajuraho
A hinduk szent folyóján, a 
Gangeszen tett hajnali hajó-
kirándulás után, átrepülünk 
KHAJURAHO-ba. A város X. 
századi templomait az ékes 
istenszobor faragások és ero-
tikus káma-szútra jelenetek 
tették híressé. Vacsora, szál-
lás Khajurahóban. 

8. nap: Orcha – Agra
Utazás autóbusszal ORCHÁ- 
ba, a Betwa folyó partján 
alapított városba. Megtekint-
jük a királyi palotákat. Este 
Jhansiban expresszvonatra 

szállunk és irány Agra! Va-
csora, szállás. 

9. nap: Agra
Városnézés AGRÁ-ban: erőd. 
Taj Mahal. Vacsora, szállás.

10. nap: Fatehpur Sikri – Jaipur
Utazás FATEHPUR SIKRI-be, 
a szellemvárosba. A vörös 
homokkőből álmodott palota 
csodálatos keveréke a mogul, 
a perzsa, az iszlám és a hindu 
építészetnek. Utazás Rajast-
han fővárosába, Jaipurba. 
Vacsora, szállás.

11. nap: Jaipur - Amber erőd   
Irány a zord külsejű, de festői 
belsejű Amber erőd! Város-
nézés a rózsaszínben pompá-
zó JAIPUR-ban: Jantar Man-
tar, City Palace, Hawa Mahal 
(kívülről). Vacsora, szállás 
Jaipurban.

12. nap:  – Jaipur - Delhi
Visszatérünk Delhibe, ahol 
megtekintjük az Akshardham 
hindu és a Lótusz templomot. 
Vacsora, majd a rövidebb 
programot választó utasok 
hazarepülnek átszállással, 
kísérő nélkül. Érkezés Buda-
pestre másnap. A teljes prog-
ram utasainak rövid szállás 
Delhiben. 

13. nap: Amritszár
Kora reggel expresszvonattal 
irány (kb. 5 órás út) a szikh 
vallás Mekkája, AMRITSZÁR! 
Délután megtekintjük a vá-
roshoz közeli indiai-pakisz- 
táni határon, a látványos ka-
tonai ceremóniát, majd az 
Aranytemplomban a Guru 
Granth Sahib - a szikhek 
szent könyvének esti búcsúz-
tató szertartását. Vacsora, 
szállás Amritszárban. 

14. nap: Amritszár - Doha
Újra felkeressük a Halhatat- 
lanság tavánál épült Arany-
templomot. Megnézzük a 
főépületet, a Harmandir Sa-
hibot, a közösségi konyhát és 

az Akal Takht Sahibot - ahol 
a szent könyvet őrzik. Bú-
csúvacsora, majd hazautazás 
dohai átszállással. Éjszaka a 
repülőn.  

15. nap: Budapest 
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat!

 

NOV. 19 - DEC. 1. (3.); MÁRC. 4 - 16. (18.)

479.900,- Ft/fő ártól
MESÉS INDIA ÉS NEPÁL
AMRITSZÁRI HOSSZABBÍTÁSSAL

KATMANDU

  MESÉS INDIA ÉS NEPÁL
Dátum:    11.19 - 12.01
   03.04 - 03.16.
Részvételi díj:                 479.900,- Ft   
Repülőtéri illeték kb.: 135.000,- Ft
Belső repülőjegyek:   460,- USD
Egyágyas felár:   142.800,- Ft

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

Fakultatív Himalája repülés:  220,- USD

Indiai belépők:   kb. 160,- USD
Indiai vízum:   65,- USD
Nepáli vízum:   kb. 30,- USD 
Vízumügyintézési díj:  3.500,- Ft

HOSSZABBÍTÁS:           AMRITSZÁRI ARANYTEMPLOM  
   12.01 - 12.03.
   03.16 - 03.18.

+2 éjszaka:   75.000,- Ft
Egyágyas felár:   30.000,- Ft
Szervizdíj / borravaló a teljes programra:  65,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
expresszvonattal; helyi középkategóriájú szállodák; 
félpanzió; nepáli belépők; idegenvezetés; BBP biztosítás.  

UNESCO Világörökségek:
India: Agra Erőd, Taj Mahal, Fatehpur Sikri, 
Humayun síremléke, Qutub Minar, Khajuraho templomai; 
Nepál: Katmandu Durbar tér, Bakthapur, Patan.

Ismerkedés Nepál és India több államának nevezetességei-
vel, és az indiai-pakisztáni határ közelében fekvő, kihagyha-
tatlan amritszári Aranytemplommal! Megújult program!
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AMRITSZÁR
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2017. nov. 19 - dec. 1. (3.)
A napok sorrendje eltérő!

Részletekért forduljon munkatársainkhoz, 
keresse 2017. Nyár - Ősz katalógusunk 75. oldalán 

vagy honlapunkon!
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1. nap: Budapest – Colombo
Utazás dubaji átszállással, éj-
szaka a repülőn.

2. nap: Colombo – Negombo
Délelőtt érkezünk COLOM-
BO-ba. Rövid városnézés 
után, Negombo környékére 
utazunk. Vacsora és szállás 
tengerparti hotelben.

3. nap: Dambulla – Sigiriya
DAMBULLA-ban megtekint-
jük a sziget legnagyobb, 
szobrokkal és festményekkel 
ékesített, buddhista barlang-
szentélyét! Rizsföldek, kó-
kuszligetek, ananászkertek 
és gumifa ültetvények men-
tén érkezünk  Sigiriya környé-
kére. Vacsora és szállás.

4. nap: Sigiriya – 
Polonnaruwa - Sigiriya
Reggel megmásszuk (vaslép-
csőkön) a SIGIRIYA-i Orosz-
lán-sziklát, megcsodáljuk az 
elénk táruló panorámát, és a 
sziklafalakra festett freskókat. 
Felkeressük POLONNARUWA 
romvárosát, mely a XII. szá-
zadban a szingaléz biroda-
lom fővárosa volt. A dzsungel 
által benőtt paloták, templo-
mok, gigantikus kőszobrok 
jelentős részét már feltárták. 
Vacsora, szállás Sigiriya kör-
nyékén. 

5. nap: Matalé - Kandy
Irány MATALÉ! Bemutatóval 
egybekötött kóstoló egy fű-
szerkertben; egy batikmű-
helyben a ceyloni kézműipar 
remekeiből válogathatunk. 
KANDY tartományi székhely, 
a buddhizmus egyik szent 
helye és az ország kulturális 
központja. A városnézés mel-
lett felkeresünk egy fafaragó 
műhelyt és a drágakő mú-
zeumot. Zenés folklór-show 
után, az intenzív napot a Fog 
templommal zárjuk. Vacsora, 
szállás Kandy-ben.

6. nap: Kandy – Pinnawala – 
Nuwara Eliya
Az impozáns környezetben 
fekvő, hegyekkel övezett 
szent város a szingaléz kirá-
lyok utolsó székhelye volt, 
egykori főváros és egyben 
híres zarándokhely is. Séta a 
Kandy környéki, gyönyörű Ki-
rályi Botanikus Kertben, mely 
több mint 4000 féle növény-
nek ad otthont. Látogatás a 
PINNAWALA-i elefánt-árva-
házban, ahol a dzsungelben 
árván maradt állatokat gon-
dozzák. Vacsora és szállás a 
sziget népszerű hegyvidé-
ki üdülőhelyén, NUWARA 
ELIYA-ban, ahonnan a kitűnő 
minőségű ceyloni tea világ-
hódító útjára indult. 

7. nap: Nuwara Eliya – 
Yala Nemzeti Park - 
Tissamaharama 
Látogatás egy teaültetvé- 
nyen és teagyárban, majd 

továbbutazás az Ella-hasa- 
dékhoz. Megtekintjük a lép-
csőzetesen lezúduló Ravana- 
vízesést, majd dzsip-sza- 
fari a YALA nemzeti park-
ban, ahol buja növényzettel 
borított tájon, akár őshonos 
vadállatokat is láthatunk. 
Vacsora, szállás Tissamaha-
ramában.

8. nap: Galle – Colombo -  
Malé - Hudhuranfushi   
Változatos tájakon át érke-
zünk a Colombo-i nemzet-
közi repülőtérre. Útközben 
pihenő GALLE-ban. A híres 
kikötővárosban áll Ázsia leg-
nagyobb erődje, európaiak 
építették, a gyarmati időszak 
jelentős emléke. Az esti órák-
ban repülés a Maldív-szige-
tek fővárosába. Motorcsóna-
kos transzfer Hudhuranfushi 
szigetre. 4 éjszaka szállás, all 
inclusive ellátással.
9 - 11. nap: Üdülés   
Hudhuranfushi szigeten 
A Marco Polo által felfedezett 
„Indiai-óceán virága” sziget- 
ország 19 szigetcsoport lán-
colata. Válogathatunk fakul-
tatív programok (pl. tenger- 
alattjáró túra, búvárkodás és 
sznorkelezés) közül, élvez-
hetjük a szálloda wellness 
szolgáltatásait és all inclusive 
ellátást. 

12. nap: Malé – Dubaj
Délelőtt szabad program, 
majd motorcsónakos transz-
fer MALÉ-ba. Szabad prog-
ram a világ egyik legkisebb 
fővárosában. Hazautazás az 
esti órákban dubaji átszál-
lással.

13. nap: Dubaj – Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat! 

január 16 - 28.

620.000,- Ft/fő  KÖRUTAZÁS SRÍ LANKÁN
PIHENÉS A MALDÍV-SZIGETEKEN

NUWARA ELIYA
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Körutazás a változatos földrajzi adottságú Srí-Lankán, majd 
nyaralás fehér homokos álomstrandon, a Maldív-szigeteken.  
Új! Plusz 1 nap & változatlan részvételi díj!
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    SRÍ-LANKA & MALDÍV-SZIGETEK
Dátum:   01.16 - 01.28.
Részvételi díj:   620.000,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  149.000,- Ft 
Egyágyas felár:    250.000,- Ft

Maldiv-szigeteken (4 éjszaka felára)
2 ágyas tengerparti villa:  30.900,- Ft/fő 
2 ágyas, óceánra épült villa: 239.900,- Ft/fő

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5%
Belépőjegyek:  kb. 150,- USD
Szervizdíj / borravaló: 60,- USD

Srí Lankai vízumdíj:  kb. 35,- USD
Vízumügyintézés díja: 3.500,- Ft
A Maldív-szigetekre magyar állampolgároknak vízum nem  
szükséges.

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és  
motorcsónakkal; Srí Lankán helyi középkategóriájú szál-
lodák, Maldív-szigeteken kerti villák; Srí Lankán félpanzió, 
Maldív-szigeteken all inclusive ellátás; BBP biztosítás,  
idegenvezetés.

UNESCO Világörökségek:
Dambulla Arany Templom; Kandy Fog templom; 
Polonnaruwa és Sigiriya ősi városok; Galle erőd / óváros

DAMBULLA

SIGIRIYA
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1. nap: Budapest – Madras
Utazás átszállással Mad-
ras-ba. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Madras – 
Mahabalipuram 
Reggel érkezünk MADRAS- 
ba, India egyik legrégebbi 
európai alapítású települé-
sébe. Városnézés: Szent Ta-
más katedrális, kormányzati 
negyed, Nemzeti Múzeum, 
Hindu templom, tengerparti 
sétány. Szállás Mahabalipu-
ramban. 

3. nap: Kanchipuram 
Kirándulás India hét szent 
városának egyikébe, a 150, 
napjainkban is működő temp- 
lomáról ismert KANCHIPU-
RAM-ba. Visszatérünk MA-
HABALIPURAM-ba, a Bengáli 
öböl homokos partjára, ahol 
sziklatemplomok, szobrok őr-
zik a Pallava és Chola dinasz-
tiák emlékét. Szállás Mahaba-
lipuramban.

4. nap: Chidambaram – Tanjore
CHIDAMBARAM-ban a kü-
lönböző építészeti stílusok 
jegyeit ötvöző XI. századi 
Nataraja templomot tekintjük 
meg. Délután érkezünk a kéz-

műves iparáról híres TANJO-
RE-be, Tamil Nadu tartomány 
„rizses csészéjébe”. A város 
híressége a dravida Brihde-
eswara templom. Piramisra 
emlékeztető kapuja közel 70 
m magas, egyetlen, 80 tonna 
súlyú gránitból alkották. Szál-
lás Tanjore-ban.

5. nap: Tiruchirapalli - 
Srirangam – Madurai 
TIRUCHIRAPALLI-n keresztül 
jutunk át a Srirangam-szi-
getre, a templom-városba. A 
Ranganathasvami templom 
Dél-India hindu művésze-
tének kiemelkedő alkotása 
(Visnu szobor, ”Srirangam lo-
vaglása” stb.). MADURAI-ban 
megtekintjük a gazdagon 
díszített Meenakshi templo-
mot. Szállás Madurai-ban.

6. nap: Periyar Nemzeti Park 
Utazás a PERIYAR Nemze-
ti Parkba. A Periyar, Kerala 
állam leghosszabb folyója, 
szépségét tamil epikai művek 
dícsérik. Utunk fűszer-, kávé-, 
teaültetvények mellett, he-
gyek között vezet. Pihenő 
egy fűszerpiacnál. Szállás a 
nemzeti park területén.

7. nap: Alleppey – 
Kerala lagúnái – Cochin 
Korai indulás ALLEPPEY-be, 
a Malabár-partra. Tradicio- 
nális csónakokból fedezzük 
fel a Cardamon-hegyek és az

LENYŰGÖZŐ DÉL-INDIA 
BOMBAY - AJANTA - ELLORA HOSSZABBÍTÁSSAL Á
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India haladóknak - kis csoportos utazás! Az ezerarcú, kon-
tinensnyi ország déli részén gazdagon díszített építészeti 
alkotások és India legszebb természeti kincsei várnak cso-
portunkra. Dél-Indiával nem lehet betelni! Tartson velünk a 
világhírű Ajanta sziklatemplomokhoz és az Ellora barlan-
gokhoz is!
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ELLORA-BARLANGOK

ALLEPPEY

COCHIN
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Arab-tenger közötti, 40 folyó 
formálta híres lagúnarend-
szert. A hajókázás során 
ebéd. Este busszal érkezünk  
Cochinba! Szállás. 

8. nap: Cochin 
Délelőtt városnézés COCHIN 
óvárosában: Szent Ferenc 
templom, Portugál múzeum, 
erőd, tengerpart és séta a 
zsidó negyedben. Szabadidő. 
Este „katakali” táncbemutató. 
Szállás Cochinban. 

9. nap: Vythiri 
Utazás vonattal Kozhikode- 
ba, onnan autóbusszal a he-
gyekbe. A hajtűkanyarok 
megtétele után csodálatos 
panoráma tárul elénk. VYT-
HIRI 1.300 m magasan fekvő, 
3 évezredes történelmi múlt-
ra visszatekintő hegyi pihe-
nő-, és üdülőhely. Szállás a 
természetvédelmi területen.  

10. nap: Mysore 
Utazás busszal MYSORE-ba. 
A Chamundi-hegyről gyö-
nyörködünk a város látképé-
ben, megtekintjük a hatalmas 
maharadzsapalotát és kert-
jét. Szállás Mysore-ben. 

11. nap: Mysore – 
Srirangapatna – Hassan 
A látványos Devaraja zöld-
ségpiacon kezdjük a napot. 
Majd a rádzsák egykori fővá- 
rosában, SRIRANGAPATNA- 
ban, az erődöt keressük fel. 
Szállás Hassan környékén.

12. nap: Belur – Halebid – 
Bangalore 
BELUR és HALEBID impo-
záns, XII. századi temp- 
lomai után, irány India „Szili- 
cium Völgye”, Bangalore!  
A rövid program utasai átöl-
tözési lehetőség után, haza-
repülnek, kísérő nélkül, át-
szállással. Éjszaka a repülőn. 
Érkezés Budapestre másnap. 
A teljes program utasainak  
szállás.

13. nap: Bombay
Repülés BOMBAY-be. Vá-
rosnézés: Függő kert, India 
kapuja, tengerparti sétány, 
Dhobi-ghat, Gandhi emlék-
múzeum. Vacsora, szállás 
Bombayben.

14. nap: Elephanta-sziget – 
Aurangabad
Kirándulás kishajóval az 
ELEPHANTA-szigetre, a VI. 
századi kőfaragásokkal és 
szobrokkal díszített barlan-
gokhoz, majd Bombay-ból 
repülés Aurangabadba. Va-
csora, szállás.

15. nap: Ajanta
AJANTA-ban a lópatkó alakú 
hegybe vájt sziklatemplomo-
kat keressük fel, melyek falai 
és oszlopai Buddha életét 
ábrázoló, gyönyörű freskókat 
őríznek. Vacsora, szállás Au-
rangabadban.

16. nap: Ellora barlangok
Kirándulás az Ellora barlan-
gokhoz, a IX. századi szik-
latemplom-csoporthoz. Az 
egykori egyházi központ 
34, különböző vallásokhoz 
kapcsolódó barlangból áll, 
bennük ember nagyságú 
faragott istenség-szobrok-
kal. Este repülés Bombaybe. 
Búcsúvacsora. Rövid felfris-
sülési lehetőség, majd haza-
utazás átszállással. Éjszaka a 
repülőn.

17. nap: Budapest
Érkezés Budapestre a menet-
rend függvényében.
Részletes programért keresse fel 
honlapunkat! 
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           LENYŰGÖZŐ DÉL-INDIA
Dátum:    11.02 - 11.14.
   02.11 - 02.23.
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.
   02.22 - 02.27.
4 éjszaka hosszabbítás: 156.800,- Ft
Egyágyas felár:  74.300,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 490,- USD
Szervizdíj / borravaló: 20,- USD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal,  
vonattal és hajóval; helyi **** 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.

november 2 - 14. (18.); február 11 - 23. (27.)

462.900,- Ft/fő ártól

MYSORE

MADURAI
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1. nap: Budapest – Dubaj
Repülés dubaji átszállással 
Sydney-be. Éjszaka a repülőn.

2. nap: Sydney
Érkezés a késő esti órákban. 
Szállás Sydney-ben.

3. nap: Sydney
A folyamatosan terjeszkedő 
metropolisz az ausztrál nem-
zeti kulturális élet központja. 
SYDNEY ikonikus látnivalói-
val ismerkedünk: Kikötőhíd, 
Operaház (kívülről), The Gap,  
The Rocks városrész, Bondi 
Beach, Hyde park, parlament 
(kívülről), Darling Harbour, 
séta a kínai negyedben. Va-
csorával egybekötött hajóká-
zás. Szállás Sydney-ben.

4. nap: Ayers Rock -
Kata Tjuta / Uluru
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 
földterületként kölcsönadták 
az ausztrál kormánynak, és 
az anangu törzzsel közösen 
működtetik a régió turisztikai 
központjait, parkjait. A KATA 
TJUTA (Olga hegycsoport) a 
titokzatos, 36 kupolájú szik-

ladómjával és a közöttük 
húzódó völgyekkel impozáns 
látvány. Séta a Walpa-szoros-
ban. Az AYERS ROCK, ősi ne-
vén ULURU, Ausztrália egyik 
szimbóluma. Megtekintjük 
a színpompás naplementét. 
Szállás Ayers Rockban.

5. nap: Uluru – Cairns
Kora reggel ismét az ULURU-
hoz látogatunk. A hatalmas 
monolit színskálája napkel-
tekor és naplementekor a 
leglátványosabb. Megtekint-
hetjük a látogatóközpont 
kiállítását, vásárolhatunk az 
őslakók által készített dísz-
tárgyakból vagy kényelmes 
sétát tehetünk a tanösvénye-
ken. Visszatérünk a szállodá-
ba és reggeli után átrepülünk 
Cairns-be. Szállás.

6. nap: Nagy Korallzátony - 
Cairns 
Egész napos kirándulás ka-
tamaránnal a Nagy Korallzá-
tonyhoz. A korallzátonyok az 
élet legősibb formái, kb. 500 
millió éves múltra tekintenek 
vissza. A világ legnagyobb 
zátonyrendszere kb. 2.000 
km hosszan, 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 természetvédelmi terület 
alig húsz szigete fogad tu-
ristákat. Egy pontonszigeten 
kötünk ki, ahol ebéd után 

szabadidő. Úszhatunk, Illet-
ve fakultatív programokból  
választhatunk: sznorkelezés,  
féligmerülő tengeralattjáró 
stb. Szállás Cairns-ben.

7. nap: Kuranda - kirándulás 
az őserdőbe - Sydney
Kora reggel utazás kabinos 
felvonóval a trópusi erdő 
lombkoronája felett. Pom-
pás kilátás nyílik a Sziklás 
Canyonra és a Stoney Creek- 
vízesésre. KURANDA kis falu 
az 1960-as években még hip-
pi-tanya volt, mára művészeti 
és kézműves központtá nőtte 
ki magát. Vásárlási lehető- 
ség a kézműves piacokon és 
fakultatív programként pil-
langó- vagy madárparkba lá-
togathatunk. Délután repülés 
Sydney-be. Szállás.

8. nap: Sydney - 
Blue Mountains 
Látogatás a FEATHERDALE 
Wildlife Parkban, ahol ősho- 
nos állatokat (pl. kenguru, 
wombat) láthatunk. Irány 
a BLUE MOUNTAINS (Kék 
hegyek)! A gigantikus szik- 
laformációk, mély, szaka- 
dékos völgyek és vízesések 
birodalma az ország „Grand 
Canyon”-ja: Jamieson-völgy, 
„Három nővér” sziklaalakzat, 
Mount Solitary, Ruined Cast-
le. Szállás Sydney-ben.

9. nap: Christchurch -  
Arthur-hágó – Ferenc József  
-Gleccser
Repülés CHRISTCHURCH-be. 
Innen nyugatra vesszük az 
irányt. Látványos panoráma- 
úton, az Arthur-hágón ke-
resztül érkezünk a Tasmán- 
tenger partjára, Greymouth-
ba, melyet 1865-ben, az 
aranyláz idején kezdtek ki-
építeni. A nap fénypontja 
a Ferenc József-Gleccser.
„Kevés olyan hely van sár- 
tekénken, ahol a természet 
ily bőkezűen mérte a szép-
séget” (Balázs Dénes). A kb. 
12 km hosszú gleccsert 1865-
ben egy német geológus 
fedezte fel és nevezte el az 
Osztrák-Magyar Monarchia 
uralkodójáról. Időjárás függ-
vényében fakultatív repülési 
lehetőség a gleccser felett. 
Szállás a közelben.

10. nap: Westland Nemzeti 
Park – Queenstown
Utazás a West Coast őserde-
in át a Haast hágóra, majd a 
jégkori Wanaka és Hawea 
tavak mentén érkezünk 
QUEENSTOWN-ba, ahol fa-
kultatív program keretében 
lélegzetelállító élmények-
ben lehet részünk, hiszen az 
új-zélandi kalandturizmust 
tekinthetjük a világ adrena-
lin-központjának. Innen ered 
a bungee jumping és a mo-
torcsónakozás egyaránt. A 
Shotover és a Kawarau folyó-
kon kipróbálhatjuk a motor-
csónakos száguldást. Szállás 
Queenstownban. 

11. nap: Milford Sound
Kirándulás az impozáns MIL-
FORD SOUND-hoz. Útközben 
rövid pihenő a TE ANAU tó-
nál. Mérsékelt égövi esőer-
dőkön, a Homer hágó alag-
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15 nap alatt a legtartalmasabban Ausztráliában és Új-Zélandon! A kihagyhatlan világváro-
sok mellett, a természet legimpozánsabb alkotásai, mint az Ayers Rock, a Kék hegyek, a 
Nagy Korallzátony, a Ferenc József Gleccser és a Milford-szoros...
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...a kihagyhatatlan! 
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útján át érkezünk bolygónk 
egyik legfestőibb fjordjához, 
melyet a világ legnagyobb, 
toronyként magasodó ten-
geri sziklái szegélyeznek. A 
Mitre Peak óriás őrszemként 
emelkedik a szoros sötét vize 
fölé. Ebéddel egybekötött 
hajózás a fjordban. Délután 
rövid városnézés QUEENS-
TOWN-ban. Szállás.

12. nap: Auckland –  
Waitomo-barlangok – Rotorua
Átrepülünk Auckland-be, 
onnan busszal irány a bizarr 
WAITOMO-barlangok! RO-
TORUA-t természeti környe-
zete, gejzírjei és a maori kul-
túra aktív újjászületése tette 
az ország fontos turisztikai 
központjává. Táncos, énekes 
folklór műsorral egybekötött 
vacsora. Szállás Rotoruában.

13. nap: Rotorua – Auckland
Irány a holdbéli tájra emlé-
keztető WAI-O-TAPU geo- 
termikus park: beomlott 
kráterek, iszapmedencék, 
kovateraszok, színes tavak, 
forró víz és gőz birodalma 
(Pokol kráter, Szivárvány krá-
ter stb.). A Lady Nox nevű 
gejzír minden délelőtt me-
netrend szerint, ugyanabban 
az időpontban tör fel. A TE 
PUIA Maori Iparművészeti 
Központban sajátítják el a 
fiatal maorik a hagyományos 
fafaragás és a szövés mester-
ségének fortélyait. Látogatás 
Agrodome-ban, a mezőgaz-
dasági központban, ahol ju-
hászkutya bemutatót is lát-
hatunk. Szállás Aucklandben.

14. nap: Auckland – Dubaj
AUCKLAND kedvező földraj-
zi fekvésének is köszönheti 
zsúfoltságát. A világvárost 
vulkáni kúpok sora szegé-
lyezi, szirtes partján öblök 
és strandok tucatjai bizto-
sítják a tengeri kapcsolatot, 
kikötője jachtoktól hem-
zseg.  Félnapos városnézés: 
Victoria park, Westhaven 
kikötő, a Skytowerből  elénk 
tárul a város panorámája. 
Rövid szabadidő, majd ha-
zautazás. Éjszaka a repülőn.

15. nap: Dubaj – Budapest
Dubaji átszállással, érkezés 
Budapestre a menetrend 
függvényében.
Részletes programért keresse fel  
honlapunkat!

                               AUSZTRÁLIA - ÚJ-ZÉLAND
Dátum:    01.15 - 01.29.   
Részvételi díj:   998.000,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 250.000,- Ft 
Egyágyas felár:   285.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 880,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  
Szervizdíj / Borravaló:  65,- USD

Ausztrál vízum ügyintézési díja: 3.500,- Ft
Új-Zélandra magyar állampolgárnak nem szükséges vízum.

Fakultatív programok: tájékoztató jellegű árak
Nagy Korallzátony
- sznorkelezés vezetővel:  62,- AUD 
- intro búvárkodás vezetővel:  164,- AUD
- 10 / 15 perc helikopterrepülés:   179,- AUD / 268,- AUD
Kuranda Wildlife Experience:  20,- AUD/tematikus park 
20 perc repülés Ferenc József- / Fox-gleccser: 240,- NZD 
Motorcsónakos száguldás: 160,- NZD

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
hajóval; középkategóriájú szállodák és motelek; reggeli és 
4 főétkezés; belépőjegyek; idegenvezetés; BBP biztosítás. 

UNESCO Világörökség:
Ausztrália: Nagy Korallzátony,  
Uluru- Kata Tjuta Nemzeti Park, Blue Mountains
Új-Zéland: Te Wahipounamu Nemzeti Parkok

JANUÁR 15 - 29.

998.000,- FT
OLGA HEGY / KATA TJUTA 

WAI-O-TAPU

AUCKLAND

MILFORD SOUND

A
U

SZ
TR

Á
LIA

QUEENSTOWN



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

1. nap: Budapest – Dubaj
Repülés Dubajon keresztül 
Melbourne-be. Éjszaka a re-
pülőn.

2. nap: Melbourne
Érkezés az esti órákban. Szál-
lás Melbourne-ben.

3. nap: Melbourne 
Ismerkedés az ország má-
sodik legnagyobb városával, 
MELBOURNE-nel: St. Patrick 
katedrális, Cook kapitány 
háza a Fitzroy parkban, 
Melbourne Cricket Ground, 
Yarra-folyó parti sétány, Fe-
deration tér stb. Fakultatív 
látogatás a déli félteke leg-
magasabb épületében, a 88 
emeletes Eureka Towerben. 
Szállás Melbourne-ben.

4. nap: Melbourne 
Kirándulás a Great Ocean 
Road-on. Az 1920-as évek-
ben épített, több mint 200 
km hosszú tengerparti út 
az ausztrálok szerint a világ 
legszebb autóútja. Impozáns 
öblök, hangulatos üdülő-
városok mentén haladunk, 
szerencsés esetben útközben 
vadon élő koalákat és ken-
gurukat is láthatunk. Az út 
egy szakasza az Otway Nem-
zeti Parkon vezet keresztül 

(mérsékelt égövi esőerdő). 
A nap csúcspontja a „Tizen-
két Apostol” sziklaformáció 
megtekintése. Szállás Mel-
bourne-ben.

5. nap: Hobart 
Repülés HOBART-ba. Tasmá-
nia éghajlatát és kultúráját 
többnyire a kontinenstől való 
távolsága határozza meg. Az 
elszigeteltségnek köszönhe-
tően egyedülálló növény- és 
állatvilág, nyugodt életstílus 
alakult ki a vízben bővelke-
dő államban. PORT ARTHUR 
egykor fatelep és a visszaeső 
bűnözők börtöntelepe volt. 
XX. századi felújítása óta a 
40 hektáros terület a sziget 
egyik népszerű látványossá-
ga. Tasmánia fővárosa Ho-
bart, egyben Ausztrália má-
sodik legrégebbi városa. A 
sok elegáns, jóllehet fegyen-
cek által épített, XIX. századi 
épület a vitorlás hajók korát 
idézi. Séta a belvárosban. 
Szállás Hobartban.

6. nap: Bruny-sziget
Rövid buszozás után kompra 
szállunk és irány a Déli-óce-
án! Bruny-sziget természeti 
szépségeiből lélegzetelállító 
motorcsónaktúra során ka-
punk ízelítőt. Időjárástól füg-
gően láthatunk delfineket, 
fókákat, bálnákat és a szik-
lákon élő madarakat. Vissza-
térve a fővárosba szabadidő. 
Szállás Hobartban.

7. nap: Hobart  – Sydney
Látogatás a MOUNT FIELD 
Nemzeti Park részét képe-
ző BONORONG Wildlife 
Parkban, ahol elsősorban az 
őshonos elárvult, sérült ál-
latokról (pl. tasmán ördög, 
kenguru, koala) gondoskod-
nak. Késő délután repülés 
Sydney-be. Szállás.

8. nap: Sydney
SYDNEY Ausztrália kulturális 
központja. Programunkban: 
Operaház (kívülről), Kikötő-
híd, The Rocks városnegyed, 
Bondi Beach, The Gap, Hyde 
Park, parlament (kívülről), 
Darling Harbour, séta a kínai 
negyedben. Vacsorával egy-
bekötött hajókázás. Szállás 
Sydney-ben.

9. nap: Kata Tjuta – 
Ayers Rock / Uluru
Repülés AYERS ROCK-ba. 
Az ULURU és a KATA TJU-
TA Nemzeti Park az őslakók 
szent helye. A KATA TJUTA 
a titokzatos, 36 kupolájú 
szikladómjával és a közöttük 
húzódó völgyekkel, szur-
dokokkal 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 szín-
pompás naplemente meg-
tekintése után, szállás Ayers 
Rockban.

10. nap: Ayers Rock – Cairns
Kora reggel visszatérünk az 
Uluruhoz, megcsodálni a 
napfelkeltét. A látogatóköz-
pontban kiállítás és vásárlási 
lehetőség az őslakók által 
készített tárgyakból vagy ké-
nyelmes séta a tanösvénye-
ken. Átrepülünk Cairns-be. 
Szállás.

11. nap: Cairns - Korallzátony
Egész napos kirándulás kata-
maránnal a világűrből is lát-
ható Nagy Korallzátonyhoz, 
mely kb. 2.000 km hosszan 
nyúlik el, kb. 350.000 km2 
területen. Egy pontonszige-
ten kötünk ki, ahol ebéd után 
szabadidő. Úszhatunk, illetve 
fakultatív programokból  vá-
laszthatunk: sznorkelezés,  

féligmerülő tengeralattjáró 
stb. Szállás Cairns-ben.

12. nap: Kuranda  - Cairns
Utazás kabinos felvonóval a 
trópusi erdő lombkoronája 
felett. KURANDA kis falu az 
1960-as években még hip-
pi-tanya volt, mára művészeti 
és kézműves központtá nőtte 
ki magát. Vásárlási lehetőség 
a kézműves piacokon.  Fakul-
tatív programként pillangó- 
vagy madárparkba látogat-
hatunk. Látványos útvonalon, 
panorámavonattal utazunk 
vissza Cairns-be. Szállás.

13. nap: Cairns - Sydney  
Pihenés, strandolási lehető-
ség Cairns-ben. Délután re-
pülés Sydney-be. Szállás.
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Az ötödik kontinensre szervezett, gigantikus körutazásunk egyik pillére az Ayers Rock; ék-
köve Tasmánia, a híres Bruny-szigeti kirándulással! Hobart nyugalma és spirituális energiái 
feltöltik az utazókat. Programunkban az egyedülálló Nemzetközi Antarktisz Múzeum!
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három intenzív hét az ötödik kontinensen
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14. nap: Blue Mountains – 
Featherdale Wildlife Park 
A FEATHERDALE Wildlife-
Parkban őshonos állatokat 
láthatunk. Majd irány a BLUE 
MOUNTAINS hegység! A gi-
gantikus sziklaformációk, 
mély völgyek, a magasról le- 
zúduló vízesések birodalma 
az ország „Grand Canyon”-ja: 
Jamieson-völgy, „Három nő-
vér” sziklaalakzat, Mount So-
litary, Ruined Castle. Szállás 
Sydney-ben.

15. nap: Christchurch
Repülés CHRISTCHURCH-be. 
A Nemzetközi Antarktisz 
Központban a hatodik kon-
tinens természeti értékeiből 
láthatunk kiállítást. Szállás.

16. nap: Arthur-hágó – 
Pancake Rock – 
Ferenc József-Gleccser
Látványos panoráma úton, az 
Arthur-hágón át jutunk a Tas-
mán-tenger partjára, Grey-
mouth-ba, melynek történel-
me az aranyláz idejéig nyúlik 
vissza. A „Palacsinta-sziklák” 
bizarr formációi után érke-
zünk a nap csúcspontjához,  
az 1865-ben felfedezett, kb. 
12 km hosszú, Ferenc József 
-Gleccserhez! A hét évezre-
des meredek jégár egykor 
elérte a partot, mára közel 20 
km-re visszahúzódott a ten-
gertől. Időjárás függvényében 
fakultatív repülési lehetőség a 
gleccser felett. Szállás a kö-
zelben.

17. nap: Westland Nemzeti 
Park – Queenstown
Utazás a West Coast őserde-
in át a Haast hágóra, majd a 
jégkori Wanaka és Hawea 
tavak mentén érkezünk 
QUEENSTOWN-ba, ahol fa-
kultatív program keretében 
lélegzetelállító élmények-
ben lehet részünk, hiszen az 
új-zélandi kalandturizmust 
tekinthetjük a világ adrena-

lin-központjának. Innen ered 
a bungee jumping és a mo-
torcsónakozás egyaránt. A 
Shotover és a Kawarau folyó-
kon kipróbálhatjuk a motor-
csónakos száguldást. Szállás 
Queenstown-ban. 

18. nap: Milford Sound
Kirándulás az impozáns MIL-
FORD SOUND-hoz. Útközben 
rövid pihenő a TE ANAU-tó-
nál. Mérsékelt égövi esőer-
dőkön, a Homer hágó alag-
útján át érkezünk  bolygónk 
egyik legfestőibb fjordjához, 
melyet a világ legnagyobb, 
toronyként magasodó, ten- 
geri sziklái szegélyeznek. A 
Mitre Peak óriás őrszemként 
emelkedik a szoros sötét vize 
fölé. A hajókázás után vissza-
térünk Queenstownba, rövid 
városnézés, majd szállás. 

19. nap: Auckland –  
Waitomo-barlangok – Rotorua
Átrepülünk Aucklandbe, on-
nan busszal ROTORUA-ba.
Útközben megállunk a bizarr 
WAITOMO-barlangoknál . 
ROTORUA-t természeti kör-
nyezete, gejzírjei és a maori 
kultúra aktív újjászületése 
tette az ország fontos turisz-
tikai központjává. Este tán-
cos, énekes műsorral egybe-
kötött folklórvacsora. Szállás 
Rotoruában.

20. nap: Rotorua – Auckland 
Irány a WAI-O-TAPU geoter-
mikus park, az igazi holdbéli 
táj, beomlott kráterek, iszap-
medencék, kovateraszok, 
színes tavak, forró víz és 
gőz birodalma (Pokol kráter, 
Szivárvány kráter stb.). A 
Lady Nox gejzír minden 
délelőtt ugyanabban az idő- 
pontban tör fel. Látogatás a 
TE PUIA Maori Iparművészeti 
Központban és az Agrodo- 
me-ban. Szállás Auckland-
ban. 

21. nap: Auckland – Dubaj
AUCKLAND-ot vulkáni kúpok 
sora szegélyezi, szirtes part-
ján öblök és strandok tucatjai 
biztosítják a tengeri kapcso-
latot. A jachtoktól hemzsegő 
kikötők is meghatározó ele-
mei a városképnek. Félnapos 
ismerkedés az Északi-sziget 
metropoliszával: Victoria 
park, Westhaven kikötő. Fa-
kultatív látogatás a Skyto-
wer-ben, ahonnan a város 
lélegzetelállító panorámája 
tárul elénk. Rövid szabadidő 
után hazautazás. Éjszaka a 
repülőn.

22. nap: Budapest
Dubaji átszállással, érkezés 
Budapestre a menetrend 
függvényében. 
Részletes programért keresse fel  
honlapunkat!

          AUSZTRÁLIA - TASMÁNIA - ÚJ-ZÉLAND
Dátum:    02.03 - 02.24.   
Részvételi díj:   1.399.800,- Ft 
Repülőtéri illeték kb.: 270.000,- Ft 
Egyágyas felár:   439.000,- Ft
Belföldi repülőjegyek: 980,- USD

Kedvezményes csoportos útlemondási biztosítás: 1,5 %  
Szervizdíj / Borravaló:  100,- USD

Ausztrál vízum ügyintézési díja: 3.500,- Ft
Új-Zélandra magyar állampolgárnak nem szükséges vízum. 

Részvételi díj tartalma: utazás repülővel, autóbusszal és 
hajóval; középkategóriájú szállodák, motelek, lodge-k;  
reggeli és 5 főétkezés; belépőjegyek; idegenvezetés; BBP 
biztosítás. 

Fakultatív programok: tájékoztató jellegű árak
Melbourne Eureka Tower: 20,- AUD
Nagy Korallzátony
- sznorkelezés vezetővel:  62,- AUD 
- intro búvárkodás vezetővel:  164,- AUD
- 10 / 15 perc helikopterrepülés:   179,- AUD / 268,- AUD
Kuranda Wildlife Experience:  20,- AUD/tematikus park 
20 perc repülés Ferenc József- / Fox-gleccser: 240,- NZD
Motorcsónakos száguldás: 160,- NZD
Auckland Skytower:  29,- NZD

UNESCO Világörökség:
Ausztrália: Nagy Korallzátony, 
Uluru- Kata Tjuta Nemzeti Park, Blue Mountains
Új-Zéland: Te Wahipounamu Nemzeti Parkok

FEBRUÁR 3 - 24.

1.399.800,- FT

AYERS ROCK HOBART
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ÍZELÍTŐ 2018 NYÁR - ősz KATALÓGUSUNKBÓL  

USA nagy körutazás

svájci nagy körutazás

itália közepén

korzika & szardínia

2018. AUGUSZTUS

2018. június

2018. júniUS

2018. szeptember

nordkap

2018. július
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DÉL-AMERIKAI KALEIDOSZKÓP

MISZTIKUS PERU

NORMANDIA - BRETAGNE

USA & KANADA KELETI PARTJA

2018. OKTÓBER

2018. OKTÓBER

2018. JÚNIUS

2018. AUGUSZTUS

prága - drezda - berlin

2018. AUGUSZTUS
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kanadai csodák

apulia

norvégia legszebb tájai

provence

2018. AUGUSZTUS

2018. szeptember

2018. júniUS

2018. július

spanyolország szívében

2018. október
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namíbiai körutazás

BOSZnia - dalmácia - montenegro

skandináv fővárosok & norvég fjordok

tell vilmos földjén

2018. november

2018. július

2018. szeptember

2018. július

albánia

2018. június



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 a befizetett 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



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 poggyászbiztosítás (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 társas- 
utazás 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 
5	 nem adóalanyként vagy  nem adóalanyi minőségben 
 (azaz Utasként)

5		 adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső 
 felhasználónként (azaz Utasként)

5   adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem 
 Utasként) 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 aláírá-
sát megelőzően elolvastam, a magam és utastársaim nevében tu-
domásul vettem és elfogadom.
  

  Utazási iroda       Utas
  képviselője                           vagy képviselője

  
  201_. ...............................................



Katalógusunkat a legnagyobb körültekintéssel igyekeztünk összeállítani. Ugyanakkor az esetleges nyomdai hibákért, tévedésekért és időközben történt változásokért felelősséget nem vállalunk.

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 szobatárs 
személyére / személyiségére felelősséget nem vállalunk, így esetlegesen fel-
merülő reklamációt nem tudunk elfogadni sem az utazás alatt, sem hazaér-
kezés 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 személynek (mind-
kettőt) 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 / Étkezés: általában a reggeli kontinentális, és a vacsora 2-3 fogásos, 
italfogyasztás nélkül. Az ettől eltérőt külön jelezzük. Figyelem! Az étkezé-
sek csak helyben fogyaszthatók, az étteremből kivinni, csomagolni - NEM 
SZABAD. Elvitel esetén felárat számolnak fel! Ételallergiával kapcsolatos ké-
réseket továbbítunk partnereink felé, de teljesítésére garanciát vállalni nem 
tudunk.

Ebédszünet: a programok miatt általában nincs mód hosszú ebédszüneteket 
tartani. De minden esetben lehetőség lesz egy gyors étkezésre, vagy élelmi-
szer 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 poggyászfeladás 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 lehetséges.

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 jelentkezés-
kor ellenőrizzék! Egyes országokba a beutazást csak akkor engedélyezik, ha 
az útlevél a beutazástól számítva még legalább 6 hónapig érvényes! Ahova 
személyi igazolvánnyal és útlevéllel egyaránt lehet utazni (pl. EU-országok), 
kérjük ellenőrizzék, hogy azt az úti okmányt vigyék magukkal, amely alapján 
az utazásra jelentkeztek! 

TUDNIVALÓK, INFORMÁCIÓK
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