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Sirály Utazási Iroda
Egzotikus és európai 

körutazások, nyaralóprogramok, 
városlátogatások

2021
AUTÓBUSZOS UTAKNÁL 
INDULÁS: Nyíregyháza,

 Debrecen, Tiszaújváros, 
M3 autópálya pihenői 
(Miskolc), Gyöngyös, 

Budapest

•  Kuba
•  Mexikó
•  Dominika
•  Japán
•  Kína
•  Srí Lanka
•  Indonézia
•  Thaiföld
•  Kambodzsa
•  Malajzia
•  Szingapúr
•  Vietnám
•  Madagaszkár
•  Mauritius
•  Egyesült Arab 
    Emirátusok

•  Spanyolország
•  Portugália
•  Görögország
•  Olaszország
•  Horvátország
•  Szlovénia
•  Montenegró
•  Macedónia
•  Albánia
•  Franciaország
•  Nagy-Britannia
•  Benelux-államok
•  Németország
•  Svájc
•  Ausztria
•  Csehország
•  Szlovákia



Tisztelt Útitársunk, Kedves Érdeklődő! 

Szeretettel köszöntjük Önt és engedje meg, hogy bemutassuk 
2021. évi új programfüzetünket.

A Sirály Utazási Iroda Kft (Nyíregyháza belvárosában) fő 
tevékenysége a belföldi és külföldi utazásszervezés.
Egzotikus és európai kulturális körutazásokkal, 
nyaralóprogramokkal - továbbá repülős városlátogatásokkal 
foglalkozunk.

Egzotikus kínálatunk között megtalálható a nagyon jól szervezett, 
magyar idegenvezetővel kísért Mexikó, Kuba, Bali, Srí Lanka, Kína, 
Japán, Madagaszkár, Thaiföld, Kambodzsa, Malajzia, Szingapúr, 
Vietnám - melyet igény szerinti időpontban, akár 2 fő jelentkezése 
esetén is lebonyolítunk.

Egzotikus nyaraló programjainkat (Thaiföld, Egyesült Arab Emirátusok, Dominika, Indonézia, Kuba, Mexikó, Mauritius) ajánljuk egyéni Utasaink figyelmébe, ahol 
magyar nyelvű asszisztenciával rendelkezünk – egyedi igények szerint megszervezzük utazását szállással, repülővel, transzferrel, magyar nyelvű idegenvezetővel 
és magyar nyelvű fakultatív programokkal – továbbá vállaljuk egzotikus esküvők szimbolikus és hivatalos szervezését is. Ehhez kérje személyre szabott 
ajánlatunkat!
Európai autóbuszos útjainknál a kiemeltek között szerepel a jól bejáratott - Olaszország, Svájc, Németország, Ausztria, Franciaország, Benelux-államok, Nagy-
Britannia, Horvátország, Szlovénia…, ahol az adott ország történelméből, művészeti-és természeti kincseiből szeretnénk minél többet megmutatni.
Utazásainkat tapasztalt, felkészült idegenvezetőkkel, korszerű – technikailag jól felszerelt autóbuszokkal és színvonalas szálláshelyen biztosítjuk. A külföldi 
idegenforgalmi törvények értelmében az idegenvezetők a múzeumokban tárlatvezetést nem tarthatnak, így ezek lebonyolítására (a leírás szerint) az adott 
országban élő helyi idegenvezetőket kérünk fel.

Buszos útjainkhoz a következő városokban ingyenes felszállási lehetőséget biztosítunk: Debrecen, Nyíregyháza, Tiszaújváros, M3 autópálya pihenői 
(Miskolc), Gyöngyös, Budapest és Dunántúlon az útvonalba eső pihenőhelyeknél.
Legfontosabb célunk, hogy Utasaink elégedetten, kipihenten és élményekkel gazdagodva térjenek vissza útjainkról, így személetünkhöz híven azon 
fáradozunk, hogy Önök kiváló minőségű, tartalmas programokat kapjanak tőlünk.

Saját szervezésű programjaink mellett, honlapunkon nyomon követhető a naponta frissített First Minute és Last Minute adatbank az összes bel-és külföldi 
utazásszervező cég kínálatával,  így az utazni vágyó közönséget teljes körű idegenforgalmi szolgáltatással várjuk.
Kérjük, fogadják szeretettel kínálatunkat, melyben mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb ajánlatokat. Irodánk szakértő, segítőkész 
személyzettel, megbízható szolgáltatásokkal és vendégszeretettel várja Önt. Sok éves tapasztalatunk a garancia arra, hogy remekül érezzék Magukat 
velünk utazásuk során!                                                                                                               
                    Sirály Utazási Iroda Kft.

Szolgáltatásunkkal azoknak szeretnénk megkönnyíteni a döntést, akik ajándékozni 
szeretnének, de nem tudják minek örülne az ünnepelt.

Ideális lehet a SIRÁLY utazási utalvány.

Előnye, hogy az utalványok különböző címletekben, az Ön által meghatározott 
összegben kaphatók irodánkban és bármely nálunk foglalt utazáshoz 1 évig 
felhasználható.  (Készpénzre nem váltható.)
 
Szerezzen örömet családjának, barátainak és munkatársainak!

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A. Fszt. 9. (Krúdy-ház)
Tel.: 42/504-524   Tel./fax: 42/504-523

E-mail: info@siralyutazas.hu
Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.siralyutazas.hu

Bejegyzés száma: U 001555
Adószám: 24932484-2-15

Vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zrt.

Nyitvatartás:  március 1.- augusztus 31.: 
hétfő-péntek: 9.00- 17.30, szombat: 9.00 - 13.00

szeptember 1.- február 28.: 
hétfő-péntek: 9.00 - 17.00, szombat: zárva

Vállalkozások, baráti társaságok figyelmébe ajánljuk!
 
Egyedi igények szerint megtervezzük utazását bármely időpontban 
szállással, ellátással, idegenvezetéssel, szakmai programokkal. Meghirdetett 
programjainkat kívánságra zárt csoportokkal is elindítjuk! Kérje speciális 
kedvezményeket nyújtó ajánlatainkat!
 
Legfőbb szolgáltatásaink: 
-          Belföldi, külföldi utazások
-          Egzotikus nyaralóutak
-          Körutazások, városlátogatások
-          Tengerparti nyaralások, üdülések
-          First Minute és Last Minute adatbank (az összes magyar és külföldi   
            utazásszervező kínálata)
-          Síutak, fürdőprogramok
-          Tengeri hajóutak, kompjegyek
-          Repülőjegy értékesítés a világ bármely pontjára (menetrendszerinti,             
            charter, fapados)
-          Szállásfoglalás, autóbusz-és autóbérlés
-          Utasbiztosítások értékesítése
-          Vállalati tanulmányutak, szakmai utaztatás
-          Osztálykirándulások szervezése
-          Nyelvtanulás külföldön
-          Transzfer lehetőség a lakástól a repülőtérig
-          Nemzetközi tanár – és diákigazolvány kiállítása

Utazási Utalvány

Rádiós adó-vevő rendszer lehetőség a SIRÁLY körutazásokon! (min. 15 fő kérése esetén)
Az audio guide rendszerrel a városnézések és idegenvezetések még élvezhetőbbé, színvonalasabbá válhatnak, így téve kellemesebbé az Önök 
kényelmét. Használata rendkívül egyszerű, csupán egy ki-és bekapcsoló gombot és egy hangerő szabályzót tartalmaz. A készülék könnyű, így 

nyakba akasztható ill. zsebben is könnyen elfér. Számos előnyt tartalmaz:  
• a forgalom zaja és más csoportok jelenléte nem zavarja az idegenvezetést

• zsúfolt helyeken is eljut mindenkihez az információ
• utcán sétálva is zavartalanul folyhat a látnivalók ismertetése

• nem kell sűrűn megállni és bevárni a csoportot, hogy megkapjuk a szükséges információt a látnivalókkal kapcsolatban és ezzel időt 
megtakarítva még több nevezetességet tudunk megtekinteni

• fényképezés során is halljuk az idegenvezetőt, még ha távolabb is állunk tőle
 Bízunk benne, hogy az audio guide rendszer az Önök tetszését is elnyeri!

Keressen minket a Facebook-on is!2



NYÍREGYHÁZI INDULÁS, GARANTÁLT CSATLAKOZÁS
Valamennyi buszos utunk esetében az autóbusz Nyíregyházáról (belvárosi Római 
Katolikus Templom) parkolójából indul (Kossuth tér 4.) és természetesen ugyanezen 
helyre érkezik vissza.  Utasaink igényének megfelelően garantált felszállást 
biztosítunk a programleírásban feltüntetett városokban; továbbá ingyenes 
csatlakozásra van lehetőség az útba eső, autópálya pihenőhelyeknél. Min. 4 fő 
jelentkezése esetén Irodánk garantált felszállást biztosít Miskolcon is. Ezen létszám 
alatt történő jelentkezés esetén transzfer igényelhető a Geleji pihenőhelyig – külön 
megrendelésre, térítés ellenében.

TOVÁBBI TRANSZFER CSATLAKOZÁS (KÜLÖN TÉRÍTÉS ELLENÉBEN)
Szeged – Kiskunfélegyháza – Kecskemét – Budapest útvonalon autóbuszos útjainkhoz 
– külön megrendelésre, térítés ellenében – transzfert biztosítunk. (Az aktuális transzfer 
díjáról érdeklődjön utazási irodánkban.) Transzfer csatlakozást csak akkor tudunk 
garantálni, ha azt már foglalásnál megrendelte és irodánk ez alapján visszaigazolta.

MEGBÍZHATÓ,  KÉNYELMES  AUTÓBUSZOK
A biztonságos utazás érdekében utazásainkat kizárólag a nemzetközi előírásoknak 
megfelelő autóbuszokkal bonyolítjuk. Az utazások korszerű, biztonságos, jól felszerelt, 
légkondicionált autóbuszokkal történnek, amelyek TV és DVD lejátszóval felszereltek, 
továbbá melegital automatával és WC-vel is rendelkeznek. Folyamatos utazásnál 3-4 
óránként tartunk pihenőt. Az autóbuszok vezetői valamennyien sokéves gyakorlattal 
és jó helyismerettel rendelkeznek. Az autóbuszokon a helyfoglalás jelentkezési 
sorrendben történik, az előleg befizetésekor a szabad helyek függvényében 
biztosítjuk az üléshelyfoglalás lehetőségét. Azonban irodánk fenntartja magának 
a jogot, hogy az autóbuszon való elhelyezésen (pl. típusváltás, hozzátartozók 
együttes elhelyezése, kisebb utaslétszám miatt) változtasson. Ilyen esetekben 
Utasaink megértését kérjük. Fix üléshely foglalásakor 3.000 Ft/fő felár fizetendő.
Amennyiben az utaslétszám a 25 főt nem haladja meg, ugyancsak nemzetközi 
előírásoknak megfelelő, korszerű 30 fős autóbuszt indítunk.

REPÜLŐGÉPES  UTAZÁS
Európai körutazások és városlátogatások esetén: Menetrend szerinti és fapados 
repülőjáratokkal utazunk. Ezeknél az utazásoknál a találkozóhely a Sirály Utazási 
Iroda idegenvezetőjével a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér. A célterületen az 
utazás többnyire autóbusszal bonyolódik, melyet a külföldi partner ad. A busztípus 
függ a csoport létszámától, így ezeknél az utaknál előzetes helyfoglalást nem tudunk 
biztosítani. A légitársaságok a menetrend változtatásának jogát fenntartják, erre az 
utazásszervezőnek ráhatása nincs. Minden ezzel összefüggő kompenzációs igényt 
a légitársaság felé kell Utasainknak benyújtani. A tervezett csoportlétszám betelte 
után való jelentkezés esetében a részvételi díj összege emelkedhet a repülőjegy 
aktuális árának függvényében. Egzotikus körutazások és nyaralóprogramok esetén: 
a repülőgépes utazás egyénileg történik, találkozó a helyi képviselettel a célország 
repülőterén található kijelölt „Meeting Point”-nál van.

ÚTLEVÉL, VÍZUM
Valamennyi Utasunk részére- a gyermekeknek is külön- a belépéstől számítva 
min. 6 hónapig érvényes útlevél szükséges. EU-s országok esetén személyi igazolvány 
felmutatása mellett szintén ajánlatos útlevéllel rendelkezni. Az útlevelek érvényességét 
irodánk nem vizsgálja, ez teljes egészében az Utas felelőssége. Külföldi állampolgárságú 
Utasainknak az esetleges vízumigényüket egyénileg kell intézniük.

RÉSZVÉTELI  DÍJ
A részvételi díj tartalmazza az utazás költségét, szállást és étkezéseket, illetve 
idegenvezetőt és csoportkísérőt (helyi idegenvezetőt a programleírás szerint), de nem 
tartalmazza az útlemondási biztosítást, a BBP biztosítást,a belépő és tömegközlekedési 
díjakat, felvonó - és helyi hajójegyeket; helyszínen – szállásadónak közvetlenül 
fizetendő idegenforgalmi adót (pl. Olaszország), fakultatív programok árát illetve a 
repülőtéri illetéket (esetleges kilépési illetéket).  A belépőjegyek a helyszínen, az adott 
ország valutájában fizetendőek. Az idegenvezető segít a jegyek megvásárlásában. A 
belépőjegyes programokon a részvétel nem kötelező! A fakultatív programok min. 15 
fő jelentkezése esetén indulnak, a programokon történő részvételt csak akkor tudjuk 
biztosítani, ha azt már idehaza megrendelte. Áraink mindaddig nem változnak, amíg 
nagyobb mértékű árfolyamváltozás, vagy gázolaj áremelkedés mindezt nem indokolja.

SZÁLLÁSHELYEK
Szálláshelyeink kiválasztásánál különös figyelmet szenteltünk arra, hogy nagyon jó 
minőségű, igényes szálláshelyet válasszunk. A szállodák 2, 3 és 4 csillagos besorolásúak 
(a leírás szerint) és a körutazás programjához alkalmazkodnak; így nem csak a 
városközpontokban, hanem város környékén is lehetnek. 
A szobákban zuhanyzó, WC, TV található. Felhívjuk Utasaink figyelmét, hogy néhány 
szállodában az egyágyas és a háromágyas elhelyezés nem feltétlenül egyenértékű a 
kétágyas elhelyezéssel, illetve az adott ország szálláshely besorolása eltérhet a magyar 
előírásoktól, a szálláshelyek minősítésére a helyi jogszabályok vonatkoznak (sok esetben 
kategórián belül is érzékelhető különbségek vannak). A szálláshelyek elfoglalása és 
elhagyása a menetrendtől és az utazás módjától függetlenül a nemzetközi gyakorlat 
szerint történik. A szobákat általában 14.00 óra után lehet elfoglalni és 10.00 óráig kell 
elhagyni. A szobabeosztást nem irodánk végzi, az a helyszínen a szállásadók részéről 
történik. Esetleges előre jelzett kívánságokat, speciális igényeket szívesen továbbítunk, 
de ezek teljesítéséért felelősséget nem vállalunk. Kérjük figyelmesen olvassa el 
programfüzetünkben  az egyes szállodai szobák felszereltségére vonatkozó leírásainkat.

HASZNOS  TUDNIVALÓK

Törzsutas kedvezmény: 6%
(a részvételi díjból)
(A Sirály Utazási Iroda törzsutasa az, aki az elmúlt 2 évben egyszer igazoltan 
részt vett Irodánk által szervezett valamely utazáson – autóbuszos és 
repülős – csoportos – európai körutazások és városlátogatások esetén 
kapható)

Nászutas kedvezmény: 5%  
(a részvételi díjból)

Gyerekkedvezmény: 
A gyerekkedvezmények csak pótágyon (10 éves korig) a gyerekek részére 
csak akkor érvényesek, ha a gyermek az utazás ideje alatt még nem tölti 
be a megadott korhatárt. Ennek igénybevételére csak akkor van mód, ha a 
gyerek 2 fizető felnőttel van egy szobában.

A kedvezmények nem halmozhatók, egy útra csak egyféle 
kedvezmény vehető igénybe.

UTAZZON KEDVEZMÉNNYEL!

IDEGENVEZETÉS
Körútjaink kíséréséhez gyakorlattal rendelkező, felkészült és rátermett idegenvezetőkkel 
dolgozunk együtt, akik az adott országot és annak kultúráját, történelmét nagyon 
jól ismerik. A külföldi idegenforgalmi törvények értelmében az idegenvezetők a 
múzeumokban tárlatvezetést nem tarthatnak, így ezek lebonyolítására (a leírás szerint) 
az adott országban élő helyi idegenvezetőket kérünk fel. 

BIZTOSÍTÁS
A részvételi díjak Baleset- Betegség- Poggyászbiztosítást nem tartalmaznak. Utasaink 
biztonsága érdekében társas útjainkra ajánljuk az utasbiztosítás megkötését 
irodánkban.

ÚTLEMONDÁSI  BIZTOSÍTÁS
Csoportos utazásaink részvételi díja az útlemondási biztosítás díját nem tartalmazzák, 
melynek megkötését mindenképpen ajánljuk jelentkezéskor! 
Erre vonatkozólag az Általános Szerződési Feltételekben szereplő feltételek érvényesek.

AJÁNLAT  EGYEDÜL  UTAZÓKNAK
Egyedülállóak részére irodánk a társításban segítséget nyújt. Ha ez létrejön, az egyágyas 
felár megfizetésétől eltekintünk. Előfordulhat, hogy háromágyas elhelyezést biztosítunk 
a társítandó személyek részére, ha a felár megfizetésének elkerülését ilyen módon tudja 
csak irodánk biztosítani.  

REKLAMÁCIÓ
Ha a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban kifogás merül fel, azt haladéktalanul 
közölje az utaskísérővel, helyszíni szolgáltatóval. Amennyiben kifogását nem orvosolják 
a helyszínen, kérje panaszának jegyzőkönyvbe vételét (2 tanúval aláíratva), hogy annak 
megalapozottságát utólag egyértelműen ki lehessen vizsgálni. Kérjük, ilyen esetben 
panaszát (mellékelve a külföldi szolgáltató vagy idegenvezetőnk által felvett eredeti 
jegyzőkönyvet) hazaérkezését követő 15 napon belül juttassa el irodánkhoz. Ennek 
elmaradása esetén panaszát nem áll módunkban érdemben kivizsgálni. Több személy 
kifogása esetén is csak azt a panaszt tudjuk figyelembe venni, amely írásban tett 
bejelentését valamennyi érintett Utas személyes aláírásával, eredeti jegyzőkönyvben 
igazolta. Jegyzőkönyvként csak az idegenvezető (szállásadó, szolgáltató partner) 
által felvett iratot tudjuk elfogadni. Utasaink által írt kifogást levélként értékeljük – 
természetesen az abban foglaltak figyelembevételével.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK EGZOTIKUS ORSZÁGAINKHOZ
Ehhez kapcsolódó bővebb információ honlapunkon olvasható (www.siralyutazas.hu), 
mely az Általános Szerződési Feltételek elidegeníthetetlen részét képezi.

Sirály Utazási Iroda, Tel: 42/504-524, Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.siralyutazas.hu 3



Sirály Utazási Iroda, Tel: 42/504-524, Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.siralyutazas.hu

AUTENTIKUS KUBA KÖRUTAZÁS NYARALÓPROGRAMMAL 
MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Kuba a Karib-tenger legnagyobb szigetországa, 
fővárosa a legendás Havanna. Egy sokszínű ország, 

melyet kulturális és történelmi gazdagsága, 
építészeti remekei és egyedi hangulata teszi az 

egyik legnépszerűbb karibi célponttá. E csodálatos 
országba invitáljuk, egy időutazással kombinált, 
autentikus körutazásra, melynek minden pontja 
eredeti, hamisítatlan, kubai. A körutazás gazdag 

programja Kuba 8 provinciáját járja be, 6 turisztikailag 
jelentős várost, 6 UNESCO Világörökség helyszínt, 3 

Nemzeti Parkot és két gyönyörű tengerpartot érintve; 
krokodilokat etetünk, indiánbarlangban csónakázunk, 
motorcsónaktúrázunk, szivarsodrókat nézünk, rumot 

kóstolunk és fürdünk a Karib-tenger és az Atlanti - 
Óceán legszebb tengerpartjain.

Utazás:
Menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással 
(Budapest –Havanna – Budapest), a helyszínen 
privát autóval/autóbusszal létszámtól függően (a 
program szerint)

Szállás:
7 éjszaka 3 csillagos szállodában (magasabb kate-
gória külön kérésre, felár ellenében választható!)
-3 éjszaka Havannában
-2 éjszaka Trinidad-ban
-2 éjszaka Varadero-n, tengerparton

Ellátás:
Körutazás alatt: Teljes panzió (reggeli és vacsora 
a hotelben, ebéd a program során)
Trinidad-ban és Varadero-n : All Inclusive

Részvételi díj  (2 fő esetén):                604.900 Ft
Részvételi díj (4-6 fő esetén)              545.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 7 éjszakai szállást 
a megadott ellátással, felsorolt programokat 
belépőkkel, magyar idegenvezetést a körutazás 
alatt, helyszíni közlekedést (privát autót/autóbuszt 
létszámtól függően, repülőtéri transzfereket), 
magyar nyelvű telefonos asszisztenciát a nyaralás 
alatt, vészhelyzet esetére 24 órás magyar nyelvű 
telefonügyeletet, de nem tartalmazza a BBP és stornó 
biztosítást, vízumot, kilépési illetéket, fakultatív 
programokat illetve az esetleges borravalókat.

A helyszínen külön fizetendő: 
-kilépési illeték: 25 Cuc/fő

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Havanna – Budapest között 

1.nap: Budapest – Havanna
Megérkezés Kubába menetrendtől függően. Találkozás 
a helyi magyar nyelvű idegenvezetővel, majd transzfer a 
szállodába. Szobák elfoglalása. Este szabadprogram, vacsora 
(3 éj).

2.nap: Havanna – Rum Múzeum – Hemingway
Reggeli után egész napos városnézésre indulunk Latin-
Amerika legromantikusabb fővárosában, a megannyi 
művészt megihlető Havannában. Havanna mindenkit 
rabul ejt. Az egyedülálló hangulatú, igazi karibi nagyváros, 
egy időutazásra csábít minket, ahol egyszerre van jelen a 
Koloniális kor gyönyörű épületeivel, az ’50-es évek amerikai 
maffiájának kézjegye, a letűnt korok gazdagsága és a jelen, 
a retro, a szocializmus. Panoráma városnézésre indulunk 
először Havanna modern városrészébe, átszeljük Havanna 
híres tengerparti sétányát a Malecon-t, mely a helyiek 
egyik kedvenc találkozóhelye, megcsodáljuk a Paseo-n 
levő villákat, majd megállunk a Forradalom téren, ahol a 
Jose Marti emlékmű található. Visszafelé a világhírű, több 
mint 500 mauzóleummal és a leggazdagabb szoborparkkal 
rendelkező Colon temető mellett vezet utunk az óvárosba. 
Megismerkedünk a rumkészítéssel, melyet kóstolóval zárunk. 
Ezt követően az óváros gyalogos felfedezésére indulunk, 
ahol egymást érik a kulturális es történelmi látnivalók és 
amely 1988 óta az UNESCO világörökség része. Délután pedig 
Hemingway nyomába szegődünk. Este szabadprogram.
Fakultatív programlehetőség: Tropicana Show

3.nap: Havanna – Vińales - Havanna 
Reggeli után egész napos kirándulásra indulunk az ország 
nyugati részébe, Pinar del Rio tartományba a Havannától 
170 km-re levő festői szépségű Vinales völgybe, melyet 
az UNESCO 1999-ben a világörökség részévé nyilvánított. 
Pinar del Rio tartományt az ország „zöld” részének is 
nevezik, utunk a zöldellő dohányültetvények mentén 
vezet.  A mai napon megismerkedünk a szivarkészítéssel, 
a dohánytermesztéstől és feldolgozástól egészen a 
szivarsodrásig. Mindezt autentikus formában, betérve egy 
igazi kubai dohánytermesztő családhoz, ahol végigvezetnek 
az ültetvényen, majd pedig megismerjük a szivarsodrás 
művészetét, a szemünk előtt készítik el a híres kubai szivarok 
egyikét. Utunk következő állomása a páratlan szépségű 
Vinales völgy, ahol a kilátónál megállva lélegzetelállító 
panorámában gyönyörködhetünk. Ezt követően barlangi 
gyalogtúrára indulunk az indiánbarlangban és csónakázunk 
a barlangi folyón. Programunk zárásaként megtekintjük 
a híres falfestményt, a „Mural de la Prehistoria-t”, mely 
egyedülálló technikájával és gigantikus méretével nyűgöz 
le bennünket. Késő délután visszatérés Havannába. Este 
szabadprogram.
Fakultatív programlehetőség: Buena Vista Social Club koncert

Program indul: minden hét szerdán, akár 2 fő együttes utazása esetén is

4.nap:Havanna – Santa Clara – Sancti Spiritus - Trinidad
Reggeli után indulás Santa Clara-ba. Az ország közepén 
fekvő város a kubai forradalom során vívta ki jelentőségét, 
hiszen itt dőlt el a forradalom sorsa 1958 decemberében.  
Megtekintjük a híres páncélvonatot, illetve a Che Guevara 
Mauzóleumot, ahol a híres hadvezér és több társa nyugszik. 
Ebéd után továbbindulás Sancti Spiritus-ba, az 1514-ben 
alapított koloniális kisvárosba, mely szinte eredeti állapotban 
megőrzött koloniális belvárosáról híres. Panoráma 
városnézés után tovább indulunk Trinidad-ba, a több 
mint 500 éve alapított koloniális kisvárosba, mely egykor 
cukorültetvényeinek köszönhette gazdagságát. Elsőként a 
híres Cukormalmok völgyébe érkezünk, mely szintén az 
UNESCO világörökség része. Itt lehetőség nyílik Kuba egyik 
védjegyének, a „Manaca Iznaga Toronynak” a megmászására, 
mely 7 emelet magas és mélyről csodálatos panoráma 
tárul elénk. Érkezés az Ancon - félsziget tengerpartján lévő 
szállodába (2 éj). Este szabadprogram, lehetőség Trinidad 
éjszakai életének felfedezésére.

5.nap: Sancti Spiritus – Escambray hegység 
– Cukormalmok Völgye – Trinidad 
Reggeli a hotelben, majd Trinidad óvárosának felfedezésére 
indulunk. A város különlegessége, hogy sértetlenül 
megőrizte a koloniális kor hangulatát. Gyalogos városnézés 
az UNESCO világörökség részévé nyilvánított óvárosban, 
Plaza Mayor, Contra Bandido torony, Katedrális, Trinidad tér és 
egy helyi múzeum megtekintése, ahol megismerkedhetünk 
a cukorbárók mindennapi életével. Majd tovább 
sétálva az óvárosban, betérünk a híres Canchanchara 
bárba, ahol megkóstolható Trinidad autentikus itala, 
a cukornádpálinkából és mézből, máig eredeti recept 
alapján készített különleges koktél. A városnézést követően 
visszatérés a hotelbe. Délután fürdés a Karib – tengerben vagy 
séta az Ancon – félsziget mintegy 4 km hosszúságú homokos 
strandján. Este kihagyhatatlan lehetőség ellátogatni Trinidad 
főterére, ahol igazi autentikus salsa buliban lehet részünk, 
együtt táncolhatunk a helyiekkel, elleshetjük, hogyan 
táncolják a vérbeli kubaiak a salsa-t és élvezhetjük a helyi 
kubai zenekar által játszott karibi ritmusokat a Katedrális 
mellett.

6.nap: Trinidad - Cienfuegos – Montemar Nemzeti 
Park – Guama - Varadero
Reggeli a hotelben, majd panoráma városnézés a híres 
Malecon-on, megcsodáljuk a tengerparti gyönyörű villákat, 
megállunk a Palacio de Valle palotánál, melynek építészeti 
gazdagsága egyedülálló. Majd Cienfuegos belvárosa felé 
vesszük az irányt, ahol sétás városnézéssel folytatjuk az 
egykori arisztokraták városának felfedezését. Ezt követően 
továbbindulunk Kuba legjelentősebb természetvédelmi 
területére, a madár- és állatvilágáról híres Zapata félszigetre, 
ahol a Montemar Nemzeti Park található. Első állomásunk 
Guama, itt motorcsónaktúrára indulunk a tengerbe vezető 
természetes lagúnán, ahol az érintetlen természetben vízi 
madarakat figyelhetünk meg és termeszvárakat is láthatunk. 
Majd egy indiánfalut tekintünk meg, ahol megismerkedünk 
az őslakos indiánok szokásaival. Motorcsónakkal érkezünk 
vissza a kikötőbe és látogatást teszünk Kuba legnagyobb 
krokodilfarmján, ahol természetes körülmények között, 
közvetlen közelről figyelhetjük meg az óriáshüllőket, több 
százat is egyszerre. Meglátogatjuk a krokodil óvodát is, itt a 
bátrabbak kézbe is vehetik a még veszélytelen újszülötteket. 
Ebéd egy helyi étteremben. Továbbindulás Varadero-ba, 
érkezés a késő délutáni/esti órákban. Szállás elfoglalása (2 éj). 
Idegenvezetői szolgáltatás vége.

7.nap: Pihenés Varadero-n
Egész napos szabad program Varadero-n, pihenés a 
tengerparton, az „All Inclusive” hotel nyújtotta szolgáltatások 
igénybevétele.  A szálloda sporteszközei is ingyenesen a 
rendelkezésünkre állnak: mini-katamarán, kajak, vízi bicikli, 
szörf. Napközben animációs programok és esti Show műsor 

biztosítja a szórakozást a szállodában. Lehetőség további 
fakultatív programokra (Katamarán kirándulás delfinekkel 
fürdéssel, Boat Adventure, Jeep Szafari, Mélytengeri 
horgászat, Delfin Show, stb.). melyre jelentkezni és befizetni 
a hotelben van lehetőség.

8.nap: Havanna - Budapest
Délelőtt szabad program. Transzfer Varadero-ból a 
repülőtérre (idegenvezetői szolgáltatás illetve reptéri 
asszisztencia nélkül). Hazautazás Budapestre.

Egyéb megjegyzés:
- Az alapprogram extra éjszakákkal kiegészíthető, ha több 
időt szeretne a tengerparton pihenéssel eltölteni.
- Az alapprogram Havannai extra éjszakával is kiegészíthető a 
program elején, ha a repülőjáratok kedvezőbbek.
- Havannában és Varadero-n csere szabadon választott 
hotelre, a kapacitás függvényében különbözet fizetéssel 
megoldható.

Olaszország

Vinales

Trinidad

Santa Clara

Havana
Varadero

Cienfuegos Santi Spíritus

Kuba

8 nap/7 éj

KUBA / szállodák

Cayo Coco
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Az eredetileg kis település, ahol valaha csupán sót termeltek ki, mára a sziget legnagyobb turistaközpontjává nőtte ki magát. Modern szállodák, magas szintű 
szolgáltatások, kellemes őslakosok, elbűvölő 20 km hosszú fehér homokkal borított tengerpart (túlzás nélkül a Karibik 10 legjobb strandjai közé tartozik) és az 
átlátszóan tiszta Karib-tenger jellemzi. Varadero a 40 km hosszú világhírű strandjain és türkizkék fürdőzésre alkalmas tengerén kívül egy 18 lyukú tökéletesen 

karbantartott golfpályával is szolgálhat. A búvárok és a tengeri sporthorgászat kedvelői sem fognak unatkozni. Az üdülőközpontban, melyet lagúna vesz körül, 
számtalan éttermet, bárt, kávézót és boltot találunk. Szervezhet egynapos kirándulást katamaránon vagy meglátogathatja a helyi delfináriumot.  Varadero 

mindazt kínálja, amit egy álombeli üdüléstől elvárhatunk.

Varadero

KUBA / szállodák
Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 

magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

EElhelyezkedés: Közvetlenül Varadero tengerpartján, trópusi 
környezetben. Varadero központja 18 km-re található.
Szolgáltatások: A kellemes berendezéshez tartozik a hall 
recepcióval, lobby bár, internet-terminál díj ellenében, büfé 
étterem, három a la carte étterem és egy tengerparti étterem, 
aqua bár, beach bár, ajándékbolt, fodrászat és diszkó. A trópusi 
kertben négy úszómedence található. 
Sport és szórakozás: Wellness: gyógyfürdő szaunával, 
masszázssal, jacuzzi és szépségszalon. Teniszpálya, 
asztalitenisz, tornaterem, könnyűbúvárkodás, vízibicikli, kajak, 
katamarán vitorlázás, biliárd, strandröplabda, kosárlabda, 
íjászat, szörf.
Gyerekek: Gyermekmedence, mini klub 4-12 éves korig gazdag 
programmal gyerekeknek, játékok, különböző aktivitások és 
esti mini show, gyermekfelügyelet térítés ellenében.
Szobák: A tágas és kényelmes szobák fürdőszobával vagy 
zuhanyzóval, WC-vel, hajszárítóval, telefonnal, széffel - benne 
van az árban, műholdas TV-vel, minibárral térítés ellenében, 
kávéfőzővel, vasaló szettel, légkondicionálóval és erkéllyel vagy 
terasszal rendelkeznek.
Ellátás: All inclusive

Elhelyezkedés: A hotel gyönyörű hosszan elterülő 
tengerparton fekszik. Cayo Santa Maria szigetét egy 
töltés köti össze a szárazfölddel. A legközelebbi város 
Santa Clara 2 órányi útra található. Szolgáltatások: 
Recepció, lobbybár, két büféétterem, három a la 
carte étterem olasz, mediterrán és steak fogásokkal, 
grillétterem, sörkert, bár kis kedvenceknek, fagylaltozó, 
3 édesvizű medence, napágyak és törölközők a 
medencénél és a parton ingyen.
Sport és szórakozás: tenisz, asztalitenisz, biliárd, 
kosárlabda, röplabda, íjászat, fitness centrum, 
aerobik, széllovaglás, katamarán. Térítés ellenében: 
megvilágított teniszpálya, szauna, szolárium, masszázs, 
búvárkodás és a wellness központ szolgáltatásai. 
Gazdag szórakoztató és sportprogram, professzionális 
vezetőkkel, este élő zene és show. Gyerekek: Gyerek 
klub 0-tól 4 éves korig és 4-től 17 éves korig. Szobák: 
Kényelmes szobák a következő felszereltséggel: 
zuhanyzó, fürdőszoba, WC, hajszárító, SAT-TV, telefon, 
minibár, légkondícionáló, széf, balkon vagy terasz. 
Ellátás: All Inclusive
 

 

Elhelyezkedés: Az üdülőközpontot körbeöleli Cayo Coco 
egyik legszebb partszakasza. A kristálytiszta víz, lagúnák, 
gyönyörű fehér homokos part, lenyűgöző növény- és állatvilág 
gondoskodnak róla, hogy méltán nevezhessük a világ egyik 
legszebb földi paradicsomának. A Parador Hotel La Silla 
15 perc autóútra található, a Cayo Guillermo jachtkikötő 2 
órányira. A szálloda közelében vízisport-központ található, 
amely széleskörű aktivitásokra ad lehetőséget. Szolgáltatások: 
A tengerparti családi üdülőközpont 2008-ban volt teljesen 
felújítva, 328 szobával rendelkezik, amelyek a tengerre, 
úszómedencére vagy a lagúnára néznek. A hotel standard 
kétágyas szobákat és mini lakosztályokat kínál vendégeinek. 
További felszereltséghez tartozik az előcsarnok 24 órás 
recepcióval, széf, pénzváltó, konferenciaterem, üzletek, butikok, 
strandbár, fodrászat, kaszinó, miniklub, diszkó, étterem. Térítés 
ellenében igénybe vehetők a mosodai szolgáltatások, parkoló, 
kerékpárkölcsönzés. Szobák: Minden szobához tartozik egy 
fürdőszoba zuhanyzóval, hajszárító, balkon vagy terasz, két 
külön ágy vagy franciaágy, telefon, klimatizáció, SAT-TV, mini 
hűtő, mosógép, zenelejátszó és további apróságok, amelyek a 
kellemes környezet megteremtését szolgálják.
Ellátás: All inclusive

 

Cayo Coco

Iberostar Varadero 5*

Melia Las Dunas 5*

Memories Caribe 4*

Cayo Santa Maria
A sziget Kuba északi oldalán, az Atlanti Óceán partján található, Havannától 360 km-re. Tökéletes tengerpartjainak és az újonnan épült kitűnő hoteleknek 

köszönheti népszerűségét a mindig újat és jobbat kereső turisták körében. Hat tengerparti szakasza mintegy 11 km hosszú, fehér homokos exkluzív tengerpartot 
biztosít az itt üdülőknek. Szárazföldi transzferrel és belső repülőjárattal egyaránt megközelíthető Havannából.

Kuba északi oldalán, az Atlanti Óceán partján található – Király Kertjei szigetcsoport tagja. A sziget egy 27 km hosszú töltésen közelíthető meg a tengeren 
keresztül. Gazdag madárvilágáról is ismert, jellemző madarai a pelikán és a rózsaszín flamingók. Cayo Guillermo tengerparti szakaszát egy rövid autóút köti 

össze Cayo Coco szigetével, itt találhatóak a környék legszebb tengerpartjai, köztük a híres „Playa Pilar”, melyet az ország legszebbjei között tartanak számon. Itt 
sorakoznak a kitűnő all inclusive hotelek is. 
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Kuba déli oldalán, a Karib-tengeren található lakatlan sziget. A Canarreso szigetvilág gyöngye természetes, érintetlen tengerpartjairól híres. 24 km hosszú 
fehérhomokos, gyönyörű „beach” övezi a szigetet, ahol a világtól elvonulva, önfeledten strandolhatunk az azúrkék tengerben, a saját magunk által felfedezett 
és birtokolt partszakaszon. Ez az igazi „Karibi Paradicsom”, amelyre mindenki vágyik. Érintetlen, fehér homokos tengerpartok és kristálytiszta, azúrkék tenger. 

Cayo Largo szigetére egy mindössze 45 perces repülőúttal lehet eljutni, a belső repülőjárat Havannából és Varaderoból minden nap indul. Mivel Kuba déli oldalán 
található, ezért az északról érkező frontok nem érnek el ide, így egész évben nyári napsütés és strandidő várja a turistákat.

Cayo Largo

KUBA / szállodák
Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 

magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Elhelyezkedés: Nyugodt környezetben a parton, 
néhány percnyire a Karibik legszebb partjától, a Playa 
Sirenatól. A transzferidő a Cayo Largo reptérről kb. 5 
perc. Szolgáltatások: Közkedvelt szállodaközpont, 
amely a híres spanyol Sol Melis szállodalánc tagja, 
307 szobával rendelkezik, több épületben. A 
hotelben található előcsarnok recepcióval, bár, 
büféétterem, a la carte étterem, strandétterem, fun 
pub, snack-bár, ajándékbolt, konferenciaterem. A 
kerti részben nagy úszómedence található bárral és 
napozóterasz. Gyerekklub 0-3 és 4-12 éveseknek.
Sport és szórakozás: tenisz, biliárd, darts, 
széllovaglás, katamaránozás, könnyűbúvárkodás, 
aerobik. Térítés ellenében: búvárkodás hajóval. 
Naponta animációs programok és esti show. Szobák: 
A szobákban található fürdőszoba vagy zuhanyzó, 
WC, hajszárító, légkondicionáló, SAT-TV, széf, mini 
hűtő, telefon, balkon vagy terasz.
Ellátás: All inclusive 

Sol Pelicano 3*

KUBA / fakultatív programok, magyar nyelvű idegenvezetéssel
HAVANA OLD TIMER – RÉGI AMERIKAI AUTÓK, RUM, 
RITMUS, SALSA
A program tartalmazza: Havannai városnézés régi 
amerikai autókkal, Havana Club Rum Múzeum kóstolóval, 
Panoráma városnézés Havanna modern városrészében, 
Gyalogos városnézés Havanna történelmi városrészében, 
Autentikus kubai koncert és táncshow (salsa, merengue, 
danzon). Egész napos, csak Havannából induló program.

A program ára: 39.500 Ft/fő (ebéddel)

„TOBACCO LAND” TÚRA
A program tartalmazza: Nyugat Kuba felfedezése, Látogatás 
Pinar del Rio tartományba, Dohányültetvények megtekintése, 
A híres kubai dohány termesztésének megtekintése, Vinales 
kilátó, Híres Mogote-k - mészkődombok megtekintése, 
Csónakázás a Cuevo de Indio indiánbarlangban, „Mural de la 
Prehistoria” – az őskort ábrázoló falfestmény megtekintése, 
Látogatás és ebéd egy családi biofarmon. Egész napos, csak 
Havannából induló program.
A program ára: 66.900 Ft/fő (ebéddel)

HEMINGWAY NYOMÁBAN ÉS KUBAI SZIVARTÚRA
A program tartalmazza: Szivargyár látogatás, megis-
merkedés a híres kubai szivar készítésével (szivarsodrás 
megtekintése vásárlási lehetőséggel). Hemingway temati-
kus kiállítás megtekintése (híres Ambos Mundos Hotel, La 
Bodeguita és La Froridita bárok, Fianca de la Vigia háza, 
Cojimar halászfalu).  Egész napos program, Havannai és 
Varaderoi indulással. 
A program ára: 45.900 Ft/fő (ebéddel)
A program ára (Varadero-ból): 66.900 Ft/fő 
(ebéddel)

TROPICANA SHOW HAVANNA 
– OLD TIMER TRANSZFERREL
Világhírű karibi show-műsor, Kubai zene – latin tánc és revü, 
éjszakai program (22.00- 24.00-ig), a belépőjegy italcsoma-
got tartalmaz (csak 18 éven felülieknek!). Minden esti prog-
ram, idegenvezetés nélkül.

A program ára: 46.500 Ft/fő 

KARIBI GYÖNGYSZEMEK TÚRA
„Kultúra – és történelem”, egy valódi időutazás. A Koloniális 
Kuba megismerése (Trinidad – Cienfuegos városnézés). 
Egész napos, Varadero-ból induló program (min. létszám: 
6 fő). Ez a program egy országjáró nagy túra, azoknak 
ajánljuk, akik nyitottak az ország kultúrája és történelme 
iránt és szeretnének minél többet látni ebből a gyönyörű 
országból.

A program ára: 97.500 Ft/fő (ebéddel)

BUENA VISTA SOCIAL CLUB KONCERT HAVANNA - 
OLD TIMER TRANSZFERREL
Két órás koncert 21.30- 23.30-ig, a leghíresebb kubai sláge-
rek a leghíresebb kubai zenekaroktól. Minden esti program, 
idegenvezetés nélkül. Az ár a belépőjegyet tartalmazza.

A program ára: 31.900 Ft/fő 
Vacsora felár: 9.500 Ft/fő

HAVANNAI VÁROSNÉZÉS VARADEROBÓL 
– RUM, RITMUS, SALSA
A program tartalmazza: Bacunayagua kilátó, Havana Club 
Rum múzeum kóstolóval, Panoráma városnézés Havanna 
modern városrészében, Gyalogos városnézés Havanna törté-
nelmi városrészében, Autentikus kubai koncert és táncshow 
(salsa, merengue, danzon, cha-cha-cha). Egész napos, 
Varadero-ból induló program.

A program ára: 57.900 Ft/fő (ebéddel)

MONTEMAR NEMZETI PARK ÉS KROKODILFARM
A program tartalmazza: Zapata félsziget - Montemar Nemzeti 
Park, Aldena Taina Indiánfalu, Mororcsónak túra, Krokodilfarm, 
Disznó-öböl, Playa Larga- fürdés a Karib-tengerben. Egész 
napos, Varadero-ból induló program (min. létszám: 6 fő). 
A programot azoknak ajánljuk, akik Kuba történelme és 
kultúráján kívül a természeti szépségeit is megszeretnék 
ismerni az országnak, szeretik az aktív kikapcsolódást és a 
változatos szórakoztató programokat. Egy izgalma és sokszínű 
program, gyerekes családoknak kifejezetten ajánljuk!

A program ára: 66.900 Ft/fő (ebéddel)
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Teotihuacan
Mexikóváros

Mexikó

USA

Taxco

Puebla

Cuernavaca
Cholula

Guatemala

Uxmal
Coba

Valladolid

Edzna

Celestun

Campeche Chichen Itza

Izamal

Tulum

Merida

MEXIKÓ KÖRUTAZÁS MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Üdvözöljük Mexikóban, a végtelen lehetőségek országá-
ban! Ha fehér homokos tengerpartra és türkizkék vízre 
vágyik, vulkánokat akar mászni, ősi indián civilizációk 
emlékeit felkutatni, vagy barlangok cseppkővilágában 
búvárkodni, jó helyen jár! Mexikó rendkívül nagy és szí-
nes ország. Különböző tájegységei igen eltérőek, mind 

földrajzilag mind kulturálisan, sőt még az őslakosok 
kinézete és nyelve is eltérő területenként. Az ország 

területe Magyarországénak a 21-szerese, lakossága kb. 
a 10-szerese. A mexikóiak majdnem egy negyede a közel 
25 milliós fővárosban, Mexikóvárosban lakik. A pezsgő, 
modern metropoliszban valóban minden megtalálható. 
Az utóbbi években a legkedveltebb üdülőhelyek Cancun 
és a tőle délre húzódó Maya Riviéra. Fantasztikusan fel-
szerelt turisztikai infrastruktúrájával évente több millió 
turistát lát vendégül, de a környéken sokkal több látni-
való található, mint a luxus szállodák: a maja kultúra 

emlékei, korallszirtek, víz alatti barlangok karnyújtásnyi 
távolságra vannak az üdülőparadicsomtól.

Utazás:
Menetrendszerinti repülőjárattal (Budapest – 
Mexikóváros, Cancun – Budapest), a helyszínen 
belső repülőjárattal és légkondicionált autóbusz-
szal (a program szerint)

Szállás:
9 éjszaka 4 csillagos szállodában.
-4 éjszaka Mexikóvárosban
-2 éjszaka Meridában
-1 éjszaka Campeche-ben
-1 éjszaka Valladolid-ban
-1 éjszaka Tulum környékén, a tengerparton

Ellátás:
reggeli

Részvételi díj (12-14       fő     esetén):                 516.900 Ft
Részvételi díj  (6-10     fő     esetén):                 638.000 Ft
Részvételi díj  (4     fő     esetén):                   777.700 Ft
Részvételi díj  (2      fő     esetén):                     1.218.000 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 9 éjszakai szállást 
reggelivel, felsorolt programokat, magyar 
idegenvezetést az egész út alatt, légkondicionált 
autóbuszos utazást, belépőjegyek árát. De nem 
tartalmazza a BBP és stornó biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-kilépési illeték (kb. 20 Usd/fő)
-borravaló (kb. 4 Usd/fő/nap)
-vacsora igény esetén
 
Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Mexikóváros, Mexikóváros 
– Merida, illetve Cancun – Budapest között

1.nap: Mexikóváros
Érkezés Mexikóvárosba, transzfer a szállodába. 
Szálláshelyünk a városközpontban helyezkedik el. Főtér, 
a Katedrális, a Nemzeti Palota és Torre Latinoamerica 
felhőkarcoló megtekintése, melynek felső szintjein kilátó 
található (4 éj).

2. nap: Teotihuacan- bazilika 
Reggeli után kirandulás Teotihuacanaba (Nap- és Hold 
piramis, a Holtak Útja és más érdekességek. A teotihuacani 
kultúra az egyik legjelentősebb mezoamerikai kultúra csodás 
piramisokkal, amiket később az aztékok zarándokhelynek 
használtak.), valamint a Guadalupe szűz bazilikához 
látogatunk el, mely az amerikai kontinens legfontosabb 
katolikus zarándokhelye.

3. nap: Taxco – Cuernavaca  
Kirándulás Taxco-ba az ezüst városába és Cuernavaca-ba 
az örök tavasz városába. Taxco festői szépségű kisváros, 
mely egy hegyoldalba épült. Szűk, macskaköves utcáin 
sétálva számtalan ezüst műves műhellyel találkozhatunk. 
Mexikó a világ legnagyobb ezüst termelője és Taxco az ezüst 
művesség központja. Meg kell még említeni a Santa Prisca 
templomot, mely a gyarmati barokk stílus legszebb példája.
Cuernavaca már az Aztékok és más törzsek által is kedvelt 
hely volt kellemes éghajlata miatt. A gyarmati idők elején 
Hernan Cortez is építetett ide magának egy palotát, melyben 
ma múzeum van berendezve. 

4. nap: Puebla- Cholula   
Kirándulás Pueblaba és Cholulaba. Cholulában található 
az egyik legnagyobb piramisra épült kis templom. A piramis 
manapság sokkal inkább dombnak tűnik, mint épületnek, 
de a benne húzódó kutató tárók és az azokból előkerült 
leletek egyértelműen bizonyítják, hogy sok eltérő fázisban 
épült, majdnem ezer éven át. Útközben szép kilátás nyílik 
a Mexikóvárost övező vulkánokra.  Puebla az „angyalok 
városa”, Mexikó egyik leghangulatosabb gyarmati városa. 
Rengeteg XVII.- XVIII. századi templom, hangulatos utcák, 
de mégsem olyan zsúfolt, mint a főváros.   

5. nap: Mexikóváros – Merida 
Reggeli után transzfer a repülőtérre, repülés Meridába - 
Yucatan állam fővárosába, melyet a spanyolok alapítottak a 
XVI. században. Szállás elfoglalása a városközpontban (1 éj). 
(menetrendtől függően esti városnézésre van lehetőség) 

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

6. nap: Merida – Celestun- Campeche  
Kb. 1 óra utazás Meridából a 600 négyzetkilométernyi 
madár rezervátumba, motorcsónakozás mangrovék között, 
flamingók, pelikánok, gémek és rengeteg más madár. Ha 
szerencsénk van krokodilokat is láthatunk. Az egyik forrásnál 
fürödni is lehet.  A motorcsónakos kirándulás után lehetőség 
nyílik egy finom ebéd elfogyasztására a Mexikói-öböl 
tengerpartján. Innen tovább indulunk Campeche- be (kb. 3 
órás utazás), mely a kalózok városa, szép gyarmati kori város 
a tengerparton. Az egész óváros UNESCO világörökség része. 
Színes kis házak, városfal, erődök, kellemes séták. Szállás 
Campeche-ben (1 éj).

7. nap: Campeche – Edzna – Uxmal – Merida  
Reggeli után Edzna felé vesszük utunkat. Edzna egy kevésbé 
látogatott maja romterület, de semmivel sem kevésbé 
lenyűgöző, mint bármelyik híres párja, sőt... Innen tovább 
utazunk Uxmalba, mely a maja Puuc építészeti stílus 
legszebb remeke. A Puuc stílusra jellemző, hogy az épületek 
homlokzatát rendkívül gazdagon díszítették faragásokkal, 
melyek főként különböző isteneket ábrázolnak. Estére 
visszatérünk Meridába a korábbi szálláshelyünkre (1 éj).

8. nap: Merida – Izamal- Chichen Itza - Valladolid 
Reggeli után utazás Izamalba, a sárga városba ahol többek 
között egy maja piramisra épült ferences templomot 
és kolostort nézünk meg. A XVI. században idehozott 
Szeplőtelen Szűz Maria szobrocska miatt fontos keresztény 
zarándokhely. A városkában a mai napig áll több maja 
piramis maradványa.  Tovább utazunk egy cenote-hez. A 
cenotek, melyből számtalan található a Yucatan- félszigeten, 
barlang szájak melyben édesvíz található. Itt lesz lehetőség 
fürödni is.  Délután elérünk  Chichen Itza-ba, a maja 
és tolték kultúra leghíresebb romvárosába. Itt található 
Kukulcan híres lépcsős piramisa, a Harcosok temploma 
és még sok-sok érdekes épület. A másfél-két órás vezetés 
után a romterületen egy órát utazunk esti szálláshelyünkre, 
Valladolidba (1 éj).

9. nap: Valladolid – Coba – Tulum- tengerparti 
szállás (hosszabbítás lehetséges!)
Coba volt az egyik legnagyobb maja város a fénykorában 
(VIII-. IX. sz.) de napjainkban csak töredéke van feltárva. 
Mivel elég nagy területet kell bejárni az egymástól távol levő 
épületcsoportok között, ezért kerékpárral barangoljuk be a 
területet. Itt még fel lehet mászni a környék legmagasabb 
piramisára, a 42 m magas Nohoch Mul-ra. Egy órányira van 
innen  Tulum, maja romváros, mely  tengerparti fekvése 
miatt az egyik legszebb. Este érkezés a választott tengerparti 
szállodába, innen pihenés a tengerparton, vagy egyéb 
fakultatív programok. 

10. nap: Cancun - Budapest
Transzfer a repülőtérre és repülés haza Cancun-ból.

A körutazás végén tengerparti hosszabbítás 
lehetséges!

10 nap/9 éj
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1.nap: Budapest - Cancun
A repülőjárat menetrendjétől függően érkezés Cancunba, 
transzfer a szállodába (1 éj). 

2. nap: Cancun - Izamal – Ake – Cuzama – Merida
A napot egy hosszabb autózással kezdjük, utazás Izamalba, 
a sárga városba ahol többek között egy maja piramisra 
épült ferences templomot és kolostort nézünk meg. A XVI. 
században idehozott Szeplőtelen Szűz Mária szobrocska 
miatt fontos keresztény zarándokhely. A városkában a 
mai napig áll több maja piramis maradványa. Következő 
megállónk Ake. A falu a hajdani szizál (rost növény) termelő 
és feldolgozó Hacienda (birtok) köré épült. Érdekessége, 
hogy az épületekből már alig áll valami, de a termelés és 
a feldolgozás a mai napig folyik. Következő megállónk 
Cuzama, ahol lóvasúttal látogatunk el több barlanghoz, 
ahol fürödni is lehet a barlangi tavakban. Este szállás 
Meridában (1 éj). 

3. nap: Merida – Celestun- Campeche 
Utazás Meridából a 600 négyzetkilométernyi madár 
rezervátumba, motorcsónakozás mangrovék között, 
flamingók, pelikánok, gémek és rengeteg más madár. 
Ha szerencsénk van, krokodilokat is láthatunk. Az egyik 
forrásnál fürödni is lehet.  A motorcsónakos kirándulás után 
lehetőség nyílik egy finom ebéd elfogyasztására a Mexikói-
öböl tengerpartján. Innen tovább Campeche- be, kb. 3 
órás utazás. A kalózok városa, szép gyarmati kori város a 
tengerparton. Az egész óváros UNESCO világörökség része. 
Színes kis házak, városfal, erődök, kellemes séták. Szállás 
Campeche-ben (1 éj).

4. nap: Campeche – Edzna - Palenque
Edzna egy maja romváros egy órányira Campeche-től. 
Eldugott helye miatt ritkán látogatott, de csodaszép. Innen 
egy hosszabb utazás vár ránk Palenquebe. Ez szinten 
maja, de egészen más környezet és építészet.  Igazi trópusi 
dzsungeles táj. A romterületet vagy ezen a délutánon vagy 
másnap korán reggel látogatjuk meg.  

5. nap: Palenque -Frontera Corozal - Yaxchilan
(Ha előző délután nem néztük meg Palenquét, akkor most 
hajnalban), majd tovább Frontera Corozal-ba. Itt csónakba 
szállunk és a Mexikót Guatemalától elválasztó Usumacinta 
határfolyón közelítjük meg Yaxchilan romvárost. 
Szintén ritkán látogatott terület csodás épületekkel, 
bőgőmajmokkal... Az estét Frontera Corozalban töltjük, egy 
egyszerűbb szálláson (1 éj).

6. nap: Frontera Corozal – Welib-Ha – Escarsega
Fronterat elhagyva egy vízeséshez autózunk, ahol – ha 
a vízállás megengedi – fürödni is lehet. Innen megint 
egy hosszabb autózással érjük el esti szálláshelyünket, 
Escarsegat (1 éj).

7. nap: Escarsega – Calacmul - Bacalar
Kora reggeli indulás az egyik legnagyobb maja romvárosba 
Calacmulba. Az őserdő mélyén fekvő romoknak csak a töredéke 
van feltárva, de így is hatalmas a terület. Itt található Mexikó 
legmagasabb maja piramisa is. Délután továbbindulunk, egy 
rövid ebéd megállót beiktatva Bacalaraba a Hét színű lagúna 
partján. Szállás Bacalaraban (2 éj).

8.nap: Bacalar
Egész napos pihenés és egy hajós kirándulás a lagúnán, 
fürdési lehetőséggel.

9. nap: Bacalar – Chacchobben – Tulum- tengerparti 
szállás (hosszabbítás lehetséges!)
Bacalart elhagyva Cacchobben-ba utazunk, egy a 
közelmúltban feltárt romterületre, majd Tulumba 
látogatunk, ami a tengerparti fekvése miatt kiemelkedő. 
A tengerparton magasodó sziklaszirtre épült templomok 
lenyűgöző látványt nyújtanak. Estére megérkezünk a 
választott tengerparti szállodába, ahol a nyaralás hátralevő 
részét töltjük.  

A körutazás végén tengerparti hosszabbítás 
lehetséges!

10 nap/9 éj

Yaxchilan

Campeche

Mexikó

Frontera Corozal

Escarcega
Edzna

Palenque

Guatemala

Celestun
Ake

Chacchoben

Cuzama

Calakmul

Merida
Cancun

Izamal

Tulum

Bacalar

Berlize

Utazás:
Menetrendszerinti repülőjárattal (Budapest – 
Cancun – Budapest) és légkondicionált autóbusz-
szal (a program szerint)

Szállás:
9 éjszaka 4 csillagos szállodában.

Ellátás:
reggeli

Részvételi díj  (12-14     fő     esetén):                 513.500 Ft
Részvételi díj  (6-10     fő     esetén):                 634.900 Ft
Részvételi díj  (4     fő     esetén):                   773.700 Ft
Részvételi díj  (2      fő     esetén):                     1.209.700 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 9 éjszakai szállást 
reggelivel, felsorolt programokat, magyar 
idegenvezetést az egész út alatt, légkondicionált 
autóbuszos utazást, belépőjegyek árát. De nem 
tartalmazza a BBP és stornó biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-kilépési illeték (kb. 20 Usd/fő)
-borravaló (kb. 4 Usd/fő/nap)
-vacsora igény esetén
 
Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Cancun- Budapest között

AZ ISMERETLEN MEXIKÓ – KÖRUTAZÁS MEXIKÓ DÉLI RÉSZÉN
 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

Holbox sziget

Cancun
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 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL
Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

Holbox sziget

MEXIKÓ / szállodák

Leírása: Ez a romantikus szálloda a megfelelő azok számá-
ra, akik békére és pihenésre vágynak. Rendkívüli építészeti 
stílusa és sajátos hangulata álmodozásra és pihenésre csá-
bítja. Az egykori kalóz sziget maga a paradicsom. Fekvése: 
Közvetlenül a hosszú, fehér homokos tengerparton. A kis 
halászfalu mintegy 1 km-re van. Távolság a tengertől: 0 m. 
Szállás: Összesen 36 szoba. A mexikói stílusú Junior lakosz-
tályok kádat vagy zuhanyzót, WC-t, hajszárítót, telefont, 
műholdas TV-t, széfet, minibárt, erkélyt vagy teraszt, és 
függőágyat kínál. Az apartmanok azonos felszereltséggel 
rendelkeznek, továbbá egy külön társalgóval és oldalsó 
kilátással a tengerre. A Master lakosztályok ezen felül pezs-
gőfürdővel, kilátással a tengerre. Felszereltség és szolgálta-
tások: A szálloda egy kis recepciót és lobby bárt, éttermet, 
medencét, pool bárt, napernyőket, székeket és törölközőket 
kínál, amelyek a medencénél és a strandon ingyenesek. 
Sport és szórakozás: Díj ellenében a szálloda masszázst és 
snorkelinget biztosít - kérésre. 
Szórakozás: Néhány meglehetősen kis étterem a halászfalu-
ban. Ellátás: reggeli, félpanzió, all incusive, ultra all inclusive

Fekvés: Családi hotel a parton a Puerto Juarez közelében 
helyezkedik el. Helyi közlekedés a partra a hotel közelében állnak 
meg. Rengetek vásárlási lehetőség, bárok, éttermek és diszkók 
– csupán 60 perc sétányira. A legközelebbi nagyobb város 180 
perc autóútra van a hoteltől. Távolság a tengertől: 50 m. Szállás: 
Tágas szobák felszereltek fürdőszobával, hajszárítóval, közvetlen 
tárcsás telefonnal, szatellites és kábel TV. Ezen kívül hűtő, kettes 
ágy, páncélszekrény használati díj ellenében, erkély vagy 
terasz, klíma és fűtés is található a szobákon, amely egyénileg 
beállítható. Felszereltség: A hotel több épületből áll. Az épületek 
3-4 emeletesek és 160 szobát (apartman junior apartman) rejt 
magában. Gyönyörű és nagy kert veszi őket körül. A hotelhez 
tartoznak: nagy előtér 24 órás recepcióval, hotel páncélszekrénye, 
pénzváltó. Ezen felül üzletek, színházterem, konferenciaterem, 
mini klub 4től 12 éves korig és játszótér. A gasztronómiai részleg 
bárt és klimatizált éttermet kínál. Továbbá szobaszerviz, mosoda, 
parkoló és garázsok is használhatók. Sport és szórakozás:  
nagy területen található az úszómedence, gyerekmedence, 
napozóterasz napozóágyakkal és napozóernyőkkel. Ezen 
kívül lehetőség nyílik a windsurfingra, teniszre, asztaliteniszre, 
aerobikra, íjászkodásra, kosárlabdára, strandröplabdára, 
gimnasztikára és fitneszre. Golfpálya 15 km-re található. 
Ellátás: all inclusive

Fekvés: A hotel közvetlen a gyönyörű homokos tengerparton fekszik. 
A cancúni repülőtér kb. 20 percre található. Távolság a tengertől: 0 
m. Szállás: Összesen 496 szoba. Kényelmes Junior apartmanok, 14 
háromemeletes épületben helyezkednek el a hotel kertjében. A 
tágas Deluxe junior apartmanok, kilátással a kertre, felszerelésük: 
óráságy, vagy két kettes ágy, fürdőszoba, WC, hajszárító, klíma 
ventilátorral, kábel TV, rádióébresztő, telefon, internet használati díj 
ellenében, páncélszekrény, mini bár, vízforraló, vasaló szett, ülőrész, 
és erkély vagy terasz, kilátással a kertre. A családi apartmanok 
felszerelése ugyanolyan, mint a Deluxe Junior apartmanoké, 
erkély tartozik hozzájuk. Felszereltség: A luxus üdülőhely a Maja 
stílusban épült, a tropikus mangrove kertben helyezkedik el. Amit 
kínál: büfés étterem, 5 a la carte étterem, 7 bár karibi koktélekkel 
és más nemzetközi italokkal. A hotelben szintén található 4 
medence. Napozóágyak, napozóernyők és törölközők használata 
a medencénél és a parton ingyenes. Hitelkártyák: TUI Card, VI, MC 
und AX. Sport és szórakozás:All inclusive: Két teniszpálya, fitnesz 
centrum, vízi aerobik, vízilabda, strandröplabda, könnyűbúvárkodás, 
windsurfing, katamarán, kajakozás, vitorlázás. Fizetős programok: 
golf és búvárkodás (PADI engedéllyel). Wellness: fizetős programok: 
fürdő és szépségszalon, szauna, gőzfürdő, más kezelések. Szórakozás: 
minden nap animációs programok, főzőtanfolyamok, borkóstolók, 
táncórák. Esti szórakozási lehetőségek, elő show-k.
Ellátás: all inclusive

Maják és piramisok, tacos és tequila - egy mexikói nyaralás olyan színes és vidám, mint a híres fieszták. Hosszú, pálmákkal szegélyezett, álomszép strandok, türkizkék 
tenger, vízi sportok és fantasztikus merülőhelyek várják a fürdőzés szerelmeseit, igény szerint egy halászfalu romantikájával vagy luxuskörülmények között. 

Mexikó különleges varázsát a Kolumbusz előtti idők kultúrája, csodaszép gyarmati városok valamint a sivatagokkal, trópusi dzsungelekkel és a hegyekben illetve a 
magasföldön található köderdőkkel tűzdelt, lenyűgöző természeti környezet adják. 

Cancun

Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 
magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Now Sapphire Riviera Cancun 5*

Sea Adventure Resort & Waterpark Cancun 4*

Villas HM Paraíso del Mar 3*

Holbox szigete Mexikó egyik legjobban őrzött titkai közé tartozik. Ez a sziget egyedülálló turisztikai célpontnak számít, amelyet a tömegturizmus még nem érintett. 
Bálnacápák, delfinek és a különböző vízimadarak, a napfény, holdfény, és egymillió csillag tükröződik éjjel a vízben. A homokkal borított utcák azt a benyomást keltik, 

hogy a paradicsomban van.

Mexikó legismertebb üdülőhelye Cancun az 1950-es évekig érintetlen volt a civilizációtól, utána viszont hihetetlen gyorsasággal nőtte ki magát az egyik legkedveltebb 
tengerparti üdülőhellyé, ahol minden a nyaralók kényelmét, kikapcsolódását szolgálja. A nagyszabású szállodák a hosszú és széles, finom homokú tengerpart mellett 

sorakoznak, szórakozóhelyei, éttermei és bárjai amerikai életérzést sugallnak.
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MEXIKÓ / fakultatív programok, magyar és angol nyelvű idegenvezetéssel

CHICHEN ITZA LUXUS (LUXUS AUTÓBUSSZAL 
ANGOL NYELVEN, VAGY KIS KISBUSSZAL 
– KIS CSOPORTOKBAN MAGYARUL)
A mexikói maja és tolték kultúra leghíresebb és legjobban 
bemutatott romterülete, melynek közepén magaslik Kukulkan 
piramisa. Az egész napos kirándulás során ellátogatunk 
Valladolid, hajdani gyarmati kisvárosba és egy cenotébe, ahol 
– ha az idő megengedi – úszhatunk is a kristály tiszta vízben. 
A magyar nyelvű kiránduláson cenote helyett általában egy 
tequila készítő üzemet látogatunk meg, kóstolóval.
A túra magába foglalja: az utazást idegenvezetővel, belépőket, 
üdítőket a buszban és svédasztalos ebédet. Egész napos 
program, kora reggeli indulással.
A program ára: Felnőtt: 43.500 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 29.500 Ft/fő

CHICHEN ITZA NAGY BUSSZAL
Azoknak akik csak a nagy Kukulkan piramisra kíváncsiak!
A túra magába foglalja: az utazást angol vagy spanyol 
nyelvű idegenvezetővel, belépőket és  svédasztalos ebédet. 
Egész   napos program.
A program ára: Felnőtt: 41.500 Ft/fő, 
gyermek (4-12): 30.600 Ft/fő

TULUM, COBA, CENOTE
Tulum és a tőle 40 km-re elhelyezkedő Coba a maják két 
néhai városa mind fekvésükben mind hajdani szerepükben 
igen eltérőek. Tulum, a volt kereskedőváros a Karib-tenger 
partján épült a fehér homok fölé magasodó sziklákra, 
míg Coba, ami valaha a környék közigazgatási és politikai 
központja volt, a dzsungel közepén. A romterületet 
biciklivel, vagy sétálva tekinthetjük meg. Itt található a 
Yucatan-félsziget északi részének legmagasabb piramisa, 
amit a mai napig meg lehet mászni. Utána ebéd, majd egy 
frissítő úszás egy cenote cseppkövei között.
A túra magába foglalja: az utazást Magyar nyelvű 
idegenvezetővel, belépőket, üdítőket a buszban és 
svédasztalos ebédet. Egész napos program.
A program ára: Felnőtt: 41.600 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 29.500 Ft/fő

TULUM EXPRESSZ
Csak Tulum romterülete. Látogatás a tengerparton 
fekvő maja romvárosba és a délutánt már a szállodában 
élvezheted (angol vagy spanyol nyelvű vezetéssel)
A program ára: Felnőtt: 22.500 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 17.500 Ft/fő

TULUM, XEL-HA ALL INCLUSIVE
A tulumi romvárosba tett idegenvezetéses látogatás után rövid 
buszos utazás Xel-Ha all inclusive öko-parkjába. A délutánt itt 
töltjük, ahol megcsodálhatjuk a félsziget növény- és állatvilágát 
mind a parton, mind a vízben sznorkelezve. A parkban 
tartózkodás teljes ideje alatt korlátlan étel- és italfogyasztás áll 
a rendelkezésünkre. Felárért delfinekkel úszás.
A program ára: Felnőtt: 56.500 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 39.500 Ft/fő

XCARET
Xcaret az előző Xel-Ha parkhoz hasonlóan a Yucatan-félsziget 
flóráját és faunáját mutatja be a maják és Mexikó más 
népcsoportjainak a kultúrájával együtt. Akvárium, lepkeház, 
teknősfarm, állatkert, orchideák, földalatti folyó és óránként 
más- más látványos program. A napot a hatalmas szabadtéri 
színpadon, Mexikó különböző tájegységeinek népzenéjét és 
táncait bemutató színes show-műsor zárja. A parkba felárért 
bérelhető sznorkel felszerelés, lehet delfinekkel úszni, 
búvárkodni és több étteremben kóstolgathatjuk a mexikói 
konyha gyöngyszemeit.
A program ára: Felnőtt: 38.500 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 21.800 Ft/fő

XCARET PLUS
Látogatás Xcaterbe az előzőnél több szolgáltatással, 
egy csomagban: egy svédasztalos étkezés üdítőital és 
kávéfogyasztással, 2 kupon 2 üdítőre vagy egy sörre, 10% 
kedvezmény a feláras  vízi sportokra, sznorkel felszerelés, 
csomagmegőrző és törülköző bérlésre.
A program ára: Felnőtt: 47.700 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 26.500 Ft/fő

ISLA MUJERES VITORLÁS KATAMARÁNNAL *
Reggeli indulás Cancunból, egy vitorlás katamaránnal. 
Először elhajózunk az Isla  Mujeres melletti tengeri 
természetvédelmi területre, sznorkelezés, utána kikötünk 
a szigeten, svédasztalos ebéd a tengerparton. Ebéd után 
szabadprogram. Fürdés a ragyogó tengerben, napozás a 
fehér homokos tengerparton vagy sétálgatás a sziget színes 
kisvárosában. Naplemente előtt vissza hajózunk Cancunba. 
A hajón végig korlátlan italfogyasztás.
A program ára: Felnőtt: 29.900 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 20.500 Ft/fő

TENGERI HORGÁSZAT
4 vagy 6 órás tengeri horgászat cancuni indulással, max. 
6 fővel (+ személyzet) a fedélzeten, garantált fogással. A 
fogott halakat – egy két védett faj kivételével – megpucolva 
elviheted, vagy a személyzet ízletes ebédet varázsol 
belőle, még kint a tengeren. Gyakori fogásnak számít a 
barrakuda, fűrészes sügér, kardhal, vitorláshal és a mahi-
mahi. A fedélzeten tartózkodás ideje alatt korlátlan a sör és 
üdítőfogyasztás.
A program ára: Felnőtt: 45.900 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 45.900 Ft/fő

MOTORCSÓNAKÁZÁS A LAGÚNÁN *
Helyben dzsungel túraként hirdetett program, aminek 
semmi köze nincs se a dzsungelhez se a túrázáshoz, de 
valamiért mégis így hívják. Valójában egy motorcsónak-
kirándulás Cancúnban, a Nichupte lagúna mangrove 
erdejébe kettő vagy négy személyes kis motorcsónakokkal, 
amiket ti vezettek, és sznorkelezés egy sekély korall szirten 
a tengerben. Ha szerencsénk van krokodilok is láthatóak. 
Kb. 3 óra.
A program ára: Felnőtt: 29.000 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 23.000 Ft/fő

DELFINEKKEL ÚSZÁS
A valóban felejthetetlen élményt nyújtó program az okos 
és játékos tengeri emlősökkel több helyszínen zajlik. 
Egybeköthető valamelyik öko-parkkal (Xcaret vagy Xel-Ha), 
de így rengeteg értékes időnk elmegy várakozással, sorban 
állással. Célszerűbb külön részt venni az egy órás programon 
Cancunban vagy a Riviera Mayan. Mindkettőben van delfin 
simogatás, az állatokkal úszás és rengeteg játék.
A program ára: Felnőtt: 56.500 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 56.500 Ft/fő

RIO SECRETO – BARLANGTÚRA SZÁRAZON ÉS VÍZEN
Egy nagy kaland a Titkos-folyón. Playa del Carmen 
üdülővárosától csak néhány kilométerre, a dzsungel 
közepén nyíló sok ezer cseppkövet rejtő barlangban először 
gyalogosan, majd a langyos vizű barlangi tavakban úszva 

csodálhatjuk meg a természet több millió éves múzeumát. 
A rendhagyó túrához neoprén ruhát, mentőmellényt, 
sisakot, fejlámpát és természetesen képzett túravezetőt 
biztosítunk.
A program ára: Felnőtt: 29.000 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 18.700 Ft/fő 

MINI KÖRUTAZÁS A YUCATAN-FÉLSZIGETEN
Két napos, egy éjszakás kis körút hangulatos gyarmati 
kisvárosokkal és a maják legfontosabb emlékeivel a 
Yucatán-félsziget északi részén. A kiránduláson résztvevők 
a ragyogó tengerparti üdülőközpontoktól kicsit eltávolodva 
betekintést nyerhetnek az igazi Mexikó mindennapjaiba. 
Felkeresik Uxmalt, Meridát, Izamalt és természetesen 
Chichen Itzat. A túra tartalmaz: 1 éjszaka szállást 4*-os 
szállodában, 1 vacsorát Uxmal-ban, 1 reggelit Mérida-    ban, 
1 ebédet Chichen Itza-ban, a belépőket, idegenvezetőt és az 
utazást légkondicionált kisbusszal.
A program ára: Felnőtt: 99.500 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 53.800 Ft/fő

XPLOR KALANDPARK BARLANGGAL, 
KÖTÉLPÁLYÁKKAL
A Maja Riviéra legújabb kalandparkja, ahol kétéltű 
kisautóval száguldozhatsz a dzsungelben és egy 
barlangban, tutajozhatsz és úszhatsz a barlangi folyón, 
canopy pályákon csúszva repülhetsz az erdő felett, majd 
mikor már kellemesen elfáradtál egy finom svédasztalos 
ebéd vár.
A program ára: Felnőtt/Gyermek: 41.600 Ft/fő, 
főszezonban: 47.700 Ft/fő

SZNORKEL TÚRA CETCÁPÁKKAL
Felejthetetlen kaland! Szavakkal nehezen leírható az 
az élmény amit a cetcápákkal való úszás jelent. A világ 
legnagyobb plankton evő halait 1-2 órás hajóúttal 
közelítjük meg. Nem kell búvárnak lenned ahhoz, hogy 
megtapasztalhasd ezt a csodát, mivel a cetcápák a vízfelszín 
közelében találhatóak. Maszkot és uszonyt mi biztosítunk. 
Hat - hét órás program. A túra magába foglalja: hajót 
speciális túravezetővel, búvároktatót, ebédet, sznorkel 
felszerelést    és ivóvizet.
A program ára: Felnőtt: 65.700 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 59.500 Ft/fő

BEVEZETÉS A BÚVÁRKODÁSBA
Kb. 3 órás program, kezdőknek. 40 perc elméleti oktatás, 40 
perc uszodai gyakorlat és egy merülés hajóról a tengerben 
egy sekély vizű korall szirten. Búvárigazolványt nem ad.
Az ár magában foglalja a felszerelést és a tengeri nemzeti 
park belépőt. A programot Cancunban tartjuk, különleges 
esetekben Playa del Carmenen.
A program ára: Felnőtt: 41.600 Ft/fő, 
gyermek (4-12 év): 41.600 Ft/fő

Megjegyzés: Az árak tartalmaznak minden helyi adót. 
*-jelölt programoknál 15 USD tengeri nemzeti park 
illetéket kell fizetni a helyszínen.
A magyar nyelvű idegenvezetéses kirándulások min. 6 
fővel indulnak.
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SRI LANKA KÖRUTAZÁS NYARALÓPROGRAMMAL 
MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Sri Lanka, korábbi nevén Ceylon könnycsepp alakú 
sziget neve “sugárzó, fénylő ország” –ot jelent. Ez az 

ország az ókori városok, paloták, templomok marad-
ványaiban gazdag. A kellemes klíma, a több mint 2500 
éves írott történelem, a fantasztikus kirándulások évről 
évre rengeteg turistát vonzanak a világ minden tájáról. 

Sri Lankán egy ma még érintetlen kultúra várja az 
odalátogatót.

Utazás:
Menetrend szerinti repülőjárattal, átszállásokkal 
(Budapest –Colombo – Budapest), a helyszínen 
privát autóval (a program szerint)

Szállás:
8 éjszaka 3 és 4 csillagos szállodában.
-1 éjszaka Colombo-ban
-1 éjszaka Kandy-ben
-1 éjszaka Sigiriya környékén
-5 éjszaka Negombo-ban, tengerparton

Ellátás:
Körutazás alatt: Félpanzió (bőséges reggeli és 
vacsora)
A tengerparton: Bőséges reggeli (külön felár 
ellenében vacsora kérhető)

Részvételi díj  (2 fő esetén):                509.500 Ft
Részvételi díj (4-6 fő esetén)              454.000 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 8 éjszakai szállást a 
megadott ellátással, felsorolt programokat, magyar 
idegenvezetést az egész út alatt, helyszíni közlekedést 
(privát autót, riksát, repülőtéri transzfereket), magyar 
nyelvű asszisztenciát a nyaralás alatt, Kandy táncestet, 
de nem tartalmazza a BBP és stornó biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-e-vízum és vízumkiállítási díj: 50 Usd/fő
-belépőjegyek (kb. 110 Usd/fő)

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Colombo – Budapest 
között 

1.nap: Budapest – Colombo (Sri Lanka)
Indulás menetrendszerinti járatokkal Colomboba, 
átszállásokkal.

2.nap: Colombo 
Érkezést   követően   magyar   nyelvű   idegenvezetőnk   
várja   a   repülőtéren.   Útlevélkezelés, csomagfelvétel, 
vízumfelvétel, majd transzfer a szállodába. A nap hátralévő  
részében pihenés a szálloda medencéjénél, szabadprogram, 
késő délután 45 perces riksás városnézés Colomboban: 
a belváros templomainak és reprezentatív épületeinek 
megtekintése. Ismerkedős vacsora egy helyi singaléz 
étteremben (1 éj).

3.nap: Colombo – Pinnawela -  Kandy
Reggeli után privát autóval elutazunk Sri Lanka 
középterületére, egyik bájos városkájába, Kandybe. 
Útközben teaültetvény és teagyár megtekintésére lesz 
lehetőség. Kitérőt teszünk Pinnawela-ba, az elefánt 
árvaházba,  ahol a  dzsungelben árván  maradt  ill.  beteg  
elefántokat  gondozzák, munkára tanítják. A Központi-
hegyvidék dzsungel növényzetét fokozatosan felváltják 
a megművelt földek. Kandybe érve látogatást teszünk 
régi Királyi Palotába és a híres Buddha relikviát őrző 
Fogtemplomba. Eme komplexum 1988 óta az UNESCO 
része, és Délkelet-Ázsia egyik legcsodálatosabb múzeuma. 
Este a híres Kandy táncelőadáson veszünk részt. Szállás 
Kandyben (1 éj).

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

4.nap: Kandy – Matale - Dambulla - Sigiriya
Reggeli után továbbutazás Dambulla sziklakolostorához, 
mely a Világörökség része. Délelőtt Kandy mellett 
első programunk a Királyi Botanikus kert lesz. Az út 
mentén rizsföldek, kókuszligetek, ananászkertek, gumifa 
ültetvények, falvak váltják egymást. Továbbutazunk 
Mataleba, egy fűszerkertbe, ahol  kóstolóval  egybekötött   
bemutató   várja   a vendégeket. Dambullaba érve az 
UNESCO részét képző híres sziklatemplomokat, szobrokat 
és festményekkel díszített barlangszentélyeket keressük fel, 
amely a buddhizmus különböző korszakainak jellegzetes 
örökségei. Délután Sigiriya „oroszlán-sziklájának” 
meghódítása lesz a programunk, amelyre az V. században a 
menekülő Kassapa király építtetett erődöt. A palota romjai 
ma is sejtetik annak egykori nagyságát. A ligetes tájon 
magasodó magányos szikláról nagyon szép panorámában 
gyönyörködhetünk. Szállás Sigiriya környékén (1 éj).

5.nap: Polonnaruwa –Negombo
Délelőtt kirándulást teszünk Polonnaruwa romvárosba, 
mely a XI-XII. században volt a szingaléz birodalom virágzó 
központja, majd a feledés homályába süllyedve benőtte 
a dzsungel. Egykor Sri Lanka középkori fővárosa volt, 
napjainkban műemlékek, szobrok, régi templomok széles 
tárháza. A romok között sétálgatva egy időutazáson érzi 
magát az idelátogató. Rövid, de viharos történelme ellenére 
nagyon sok építészeti emléket hagyott hátra. Gal Vihara 
(Kőtemplom) komplexuma az egyik legjelentősebb látnivaló, 
ahol három nagyméretű, egyetlen szikladarabból kifaragott 
Buddha szoborban gyönyörködhetünk. Ezt követően utazás  
Negomboba,  a  híres  Sri  Lanka-i  tengerpartra.  Szállás  
elfoglalása  (5  éj),  pihenés  a tengerparton.

6-9.nap: Negombo
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

10.nap: Negombo – Budapest
Reggeli után szabad program, majd transzfer a repülőtérre 
és utazás menetrendszerinti járatokkal
Budapest felé, átszállásokkal.

Olaszország

Pinnawala

Polonnaruwa

Kandy

Sigiriya

Matale

Dambulla

Colombo

Negombo

Sri Lanka

Németország

10 nap/8 éj

MEXIKÓ / fakultatív programok, magyar és angol nyelvű idegenvezetéssel

11



Sirály Utazási Iroda, Tel: 42/504-524, Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.siralyutazas.hu

Kína a világ legősibb folyamatos civilizációja, amely 
már az ókorban önálló kulturális egységet alkotott és 

igen fejlettnek számított. Számos, Európában csak jóval 
később megismert találmány (nyomtatás, puskapor, 

porcelán, selyem) már az ókorban ismert volt Kínában. 
Az egységes birodalom (i. e. 221-es) megalakulása 

óta lényegében egységben, a különböző dinasztiák 
vezetésével és a többi kultúrától elzárva fejlődött 

egészen a 19. századig, amikor is az angolok félgyarmati 
sorba taszították.  Kína, a jövőbeli szuperhatalom, ma a 
világ harmadik katonai, második gazdasági potenciálja, 

a világ legnépesebb állama (1,3 milliárd lakossal). 
Az ország varázslatos látnivalókkal, egy teljesen más 

kultúrával várja az évről-évre egyre nagyobb számban 
érkező turistákat. Az egész országot természetesen 

nem lehet pár hét alatt megismerni, de hála a rengeteg 
látnivalónak, rövid idő alatt is rengeteg élménnyel 

gazdagodhat az utazó. 

Utazás:
Menetrend szerinti repülőjárattal, átszállásokkal 
(Budapest –Chengdu, Hong Kong – Budapest), 
a helyszínen belső repülőjárattal, privát autóval, 
vonattal (a program szerint)

Szállás:
9 éjszaka 3 és 4 csillagos szállodában.
-3 éjszaka Chengdu-ban
-2 éjszaka Guilin-ban
-2 éjszaka Guangzhou-ban
-2 éjszaka Hong Kong-ban

Ellátás:
Bőséges reggeli

Részvételi díj  (2 -4     fő     esetén):                641.000 Ft
Részvételi díj (5 főtől):                                        584.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 9 éjszakai szállást 
reggelivel, felsorolt programokat, magyar 
idegenvezetést az egész út alatt, helyszíni közlekedést 
(privát VIP repülőtéri transzfereket), szuper expressz 
vonatjegyet Guilin – Guangzhou – Senzhen - Hong 
Kong között, belső repülőjegyet – reptéri és kilépési 
illetéket Chengdu – Guilin útvonalra 20 kg/fő 
feladható poggyásszal és 1 kézipoggyásszal (7 kg), de 
nem tartalmazza a BBP és stornó biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-kínai vízum (Budapesti Kínai Nagykövetségen 
beszerzendő)
-CITS meghívólevél (10 Usd/fő)
-belépőjegyek (kb. 110 Usd/fő)
-egyéb étkezés, mosoda, telefonszámla

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Chengdu, Hong Kong – 
Budapest közöt 

1.nap: Chengdu érkezés
A repülőjárat menetrendjétől függően, érkezés Kína 
városába, Chengdu-ba. Útlevél ellenőrzés és csomagfelvétel 
után, képviselőnk névre szóló táblával várja az érkezési 
szint „Meeting Point” részénél. Találkozást követően 
csoportkísérőnkkel utazás a szállodába privát autóval. 
Szállás elfoglalása, szabadprogram (3 éj).

2.nap: Chengdu városnézés
Reggeli után egész napos városnézés Chengdu-ban.  A 
vadon élő óriáspanda egyik természetes élőhelye Szecsuán, 
így a Kínában található panda rezervátumok többsége is itt 
található. Reggel meglátogatjuk a Chengdu óriáspanda 
– tenyésztési központot, kb. 10 km-re a várostól. A világon 
élő mintegy 3000 példánynak a fele Kínában található, 
beleértve a valamivel több, mint 200 óriás pandát a 
chengdui központban. Itt sikeresen szaporítják ezeket a 
jellegzetes medvéket, így ha szerencsénk van, bébi óriás 
pandát is láthatunk. Délután megnézzük metróval a Jinli 
street és a Luodai Town óvárosi részt és a Wide and Narrow 
street-et, DuFu Cottage és a Chunxi road-ot.

3.nap: Chengdu – Leshan – Chengdu
Reggeli után privát autónkkal elutazunk egy csöndes 
folyóparti kisvárosba, Leshan-ba, ahol a világ legmagasabb 
kőből faragott Buddha szobra található. Itt, három folyó 
találkozásánál, festői környezetben található a 71 méter 
magas, három méteres ujjakkal rendelkező szobor. Több 
templomot is találhatunk a festői környezetben, valamint 
megnézzük az Oriental Buddha parkot (UNESCO), többek 
között egy hatalmas fekvő Buddha szoborral. Miután 
sétáltunk a szubtrópusi erdőben, megtekintettük a nagy 
Buddhát hajóról, visszautazunk Chengduba.

4.nap: Chengdu – Guilin
Kora reggel transzfer a Chengdu-i repülőtérre. Utazás 
menetrend szerinti járattal Guilin-ba. Érkezést követően 
transzfer a szállásra (2 éj). Délután séta a Fubo-hegyre, 
amely félig a szárazföldön, félig vízben áll és ahonnan 
gyönyörű kilátás nyílik a városra és a Li folyóra.

5.nap: Guilin
Reggeli után egész napos kirándulás a Li-folyó völgyében. 
5 órás hajókirándulás a varázslatos Tű-hegyek mentén. A 
lélegzetelállító karszt sziklaformációk, a teraszos rizsföldek 
övezte Li folyó egy életre szóló élmény.

6.nap: Guilin - Guangzhou
Reggeli után transzfer a vasútállomásra és elutazás szuper 
expressz vonattal Kantonba. Vacsora egy városi étteremben. 
Szállás elfoglalása (2 éj).

7.nap: Guangzhou
Ez a település Kína harmadik legnagyobb városa, 
legismertebb vásárközpontja, egyben Kína leggazdagabb 
tartománya, a Hongkonggal szomszédos Guandong 
székhelye. Kikötője és több száz évre visszanyúló kereskedő 
múltja miatt a „Nyugat kapujaként” is emlegetik. Reggeli 
után egész napos városnézés. A Hat Banyanfa Temploma 
világszerte ismert ősi buddhista kegyhelyet nézzük meg. 
A templom legfőbb épülete az 1097-ben épült Virágos 
Palota színes külsejéről kapta nevét. Az 57 méter magas 
pagoda kívülről 9 szintes, de belül 17 emelet különül el. 
Városnézésünk során megnézzük továbbá: Chen Clan 
Akadémiát, Liurong szentélyt és a Qingping piacot is.

8.nap: Guangzhou – Shenzhen – Hong Kong
Reggeli után utazás vonattal és metróval Hong Kong-ba. 
Szállás elfoglalása (2 éj). Délután közös séta a felhőkarcolóiról 
híres metropoliszban és az esti lézershow megtekintése 
lesz programunk része. Avenue of Stars, a Sztárok Sétánya: 
Ez egy tengerparti sétány Kowloon legdélebbi részén, a 
Victoria Harbour mellett, mely a hong kongi filmgyártás 
hírességeinek tiszteletére épült. Itt kapott helyet a Bruce Lee 
szobra, több kézlenyomat, illetve sok más – a filmvilággal 
kapcsolatos szobor. Mégis inkább, az igazi látványosság a 
kikötő túl oldalán lévő épületek színpompás esti látványa.

9.nap: Hong Kong
Délelőtti első állomásunk a híres Viktória csúcs lesz, ahonnan 
csodás panoráma tárul Hong Kong városára. Ezután 
Lantau szigetére utazunk, amelyet felvonóval közelítünk 
meg. A szigeten a híres Tian Tan Buddhát nézzük meg, 
amely 30 méteres magasságával, 260 lépcsőjével a világ 
egyik legnagyobb szentélye. A Po Lin kolostor sem 
hiányozhat a programjaink közül, majd utazunk a híres 
Star Ferry fedélzetén. Ez Hong Kong egyik nevezetessége, 
a menetrendszerinti hajókról látványos kilátás nyílik a 
kikötőkre és a vízpartokra.  A kétemeletes kompok már több 
mint 130 éve szállítják az Utasokat. Olcsó és igazán nagy 
élmény lehet a néhány perces hajóút. Este a Temple Street 
Night Market forgataga zárja napunkat. Kowloon déli 
részén működik a temple streeti éjszakai piac. Bár napközben 
is található árus ezen az utcán, igazán csak estére indul be 
a pezsgés, a vásár. A piacon a szokásos termékek, ruhák, 
elektronikai cikkek, játékok, táskák cipők bő választékából 
válogathat az erre járó turista.

10.nap: Makaó - Hong Kong – Budapest
Reggeli a szállodában, pihenés, fürdőzés, szabadprogram.
 
Fakultatív program: Hong Kong-tól 60 perces 
hajókirándulás katamaránnal Makaóra, a kaszinók városába. 
Meglátogatjuk az A-Ma Szentélyt, amelyről Makaó a nevét 
kapta (A-Ma-Gao, vagyis A-Ma-öböl), majd megtekintjük a 
Szt. Pál templom romjait, amely a XIX. században égett le. 
Rövid séta és vásárlási lehetőség a Senado téren. Délutánra 
visszaérkezés Hong Kongba. A program ára: 110 USD/fő 
(helyszínen fizetendő). Menetrendtől függően transzfer a 
hongkongi repülőtérre, érkezés Budapestre.

Guilin

Makaó

Hong Kong

Chengdu

GuangzhouLeshan

Kína

10 nap/9 éj

KÍNA KÖRUTAZÁS MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL
Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is
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JAPÁN KÖRUTAZÁS MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Japán Földünk egyik legkülönlegesebb országa. Sok 
évszázados elszigeteltsége a külvilágtól egy sajátos, 

az európaitól teljesen különböző kultúrát hozott létre 
(furcsa szokások, eltérő életszemlélet, megdöbbentően 

változatos ételek, egzotikus műemlékek stb.). Japán 
bámulatra méltó és bonyolult ország, ahol a régi és az új 
szövevényes keveredésben él egymás mellett. A külföldi 

számára még mindig furcsa és szokatlan hely, első-
sorban a sajátos japán szokások miatt, ám a turisták 

többsége mégis élményekkel gazdagon távozik.

Utazás:
Menetrendszerinti repülőjárattal (Budapest – 
Tokyo, Oszaka- Budapest), a helyszínen tömeg-
közlekedéssel (a program szerint)

Szállás:
8 éjszaka 3 csillagos szállodában.
-4 éjszaka Tokyoban
-4 éjszaka Oszakában

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            753.200 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 8 éjszakai szállást 
reggelivel, felsorolt programokat, magyar 
idegenvezetést az egész út alatt, privát túrát-privát 
idegenvezetéssel, reptéri transzfereket (Tokyo, 
Oszaka), repülőjegyet Tokyo - Oszaka útvonalra 20 
kg/fő feladhat poggyásszal, 1-1 kézipoggyásszal 
(7kg), vonatjegyeket:   Tokyo - Kamakura – Tokyo 
/, Tokyo – Mt Fuji – Tokyo /, Oszaka – Nara – 
Oszaka /, Oszaka – Kyoto - Oszaka között, de nem 
tartalmazza a BBP és storno biztosítást. 

A helyszínen külön fizetendő: 
- metrójegyek 
- vacsora igény esetén
- mosoda, telefonszámla, wellness használat
- belépőjegyek (összesen kb: 145 Usd/fő) 

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Tokyo, Oszaka- Budapest 
között

1.nap: Tokyo érkezés 
A repülőjárat menetrendjétől függően érkezés a Japán 
fővárosba, Tokyo-ba, ahol  képviselőnk névre szóló táblával 
várja az érkezési szint „Meeting Point” részénél. Találkozást 
követően szuper expresszel és Mrt-vel (JR Sobu line) utazás 
csoportkísérőnkkel a tokyoi szálláshoz. Szállás elfoglalása 
Tokyoban (4 éj). Szabadprogram. Este tradicionális japán 
vacsorán veszünk részt. 

2.nap: Tokyo I. városnézés 
Reggeli után tömegközlekedéssel keressük fel az ázsiai 
metropolisz legfontosabb nevezetességeit. 
Első állomásunk a japán Császári Palota lesz. Ezt követően 
a hatalmas méretű, francia klasszicista stílusú Akaszaka-
palotát nézzük meg. Helyén korábban az Aojama-
kastély állt, amely 1873-tól Meidzsi császár székhelye 
volt. A második világháború után egy ideig a Parlament 
könyvtára, majd kormányhivatalok költöztek ide, és 
közben sokat veszített régi fényéből. Napjainkban azonban 
újra ragyog. Ezután a Senso-ji templomhoz kirándulunk, 
amely Tokió legrégebbi és legjelentősebb buddhista 
temploma. Mellette található az Asakusa kegyhely, egy 
shinto szentély. 645-ben épült templomhoz a Kaminarimin 
kapun át juthatunk el, közepén egy óriási élénkvörösre és 
feketére festett papírlámpa hivatott elűzni a viharokat. 
A templom környékén több tucatnyi üzlete is csábít. 
Érdekes szuveníreket, ajándéktárgyakat vásárolhatunk 
itt. Megnézzük a Meiji-szentélyt, ami egy sintószentély a 
tokiói Sibujában, amit az 1912-ben elhunyt Meidzsi császár 
és 1914-ben elhunyt felesége, Sóken császárné tiszteletére 
emeltek. Délután megnézzük a Ginza negyedet, ide minden 
turista kötelezően elzarándokol. Fényes kirakatai, elegáns 
áruházai, a hátsó utcák éttermei, állandóan nyüzsgő élete 
felejthetetlen élmény. 

3.nap: Tokyo II. városnézés 
Reggelit követően Kamakurába utazunk, a Nagy Buddha 
otthonába. A Tokiótól egy órára található, amelyet „Kelet-
Japán Kiotójának” is neveznek. Köszönhetően a gyönyörű 
templomainak, szentélyeinek és misztikus hangulatának. 
Felkeressük a Kotoku-in templomot, és az ott található 
Nagy Buddhát. Ezután visszautazunk a fővárosba, és a 
Tokió Tornyot keressük fel. Az Eiffel-torony mintájára 
készült színes japán stílusban, rendeltetése szerint tv 
antenna. 332 méteres magasságával a legmagasabb 
építmény Japánban. Japán teaszertartáson veszünk részt 
a Happo-en Kertben. Megnézzük a Tokyo Skytree, azaz 
az új Tokyo-tornyot is - kívülről (formája a híres japán 
kardot, a katanát imitálja), amely 634 m magas! Délután a 
Sinjuku Tokió egyik leglátványosabb, ultramodern, közel 
20 négyzetkilométeres kerületétébe csöppenünk. Ez a város 
kereskedelmi és adminisztrációs központja, amelyben a világ 
legforgalmasabb vasútállomása, a Sinjuku pályaudvar, 
a főváros önkormányzati épülete és a szórakoztató 
negyed is megtalálható. 

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is
4.nap: Tokyo - Mt Fuji – Tokyo 
Reggeli után Fuji Nemzeti Parkhoz kirándulunk. Itt 
láthatjuk tiszta időben Japán legmagasabb hegyét, a Mt. 
Fujit. A szimmetrikusan kúpos, 3.776 méter magas hegy 
Japán szimbóluma. A kirándulásunk során a 2.300 méteres 
magasságban lévő Ötödik Állomásához látogatunk el (jó 
idő esetén). Késő délután érkezünk vissza Tokyoba. 

5.nap: Tokyo – Oszaka 
Reggelit követően transzfer a Tokyo-i repülőtérre. 
Menetrendszerinti repülőjárattal utazás Oszakába. Érkezést 
követően szállás elfoglalása (4 éj). A délutánt az izgalmasan 
modern városban töltjük. Múltját felidézzük a várárokkal, 
szép parkkal övezett oszakai vár meglátogatásával. 

6.nap: Nara 
Reggeli után Nara-ban utazunk. Japán első fővárosa volt, 
mely funkciót a 8. században töltötte be. Vonattal érkezünk 
meg a főpályaudvarra, a modern városrészbe, ahonnan rövid 
sétával érjünk el a Nara-i parkot, ahol már messziről láthatók 
a városban élő szarvasok, melyek a helyi legenda szerint a 
város és az ország őrzői. A parkban megnézzük az öt szintes 
pagodát, majd folytatjuk sétánkat a Todai-ji templomhoz, 
a világ legnagyobb bronz Buddha szobrával. Az egész 
napot a városban töltjük, megnézzük a világörökség részét 
képező szentélyt és templomot: Kashuga Taisha szentély, 
Gango templom. Vonattal térünk vissza Oszaka-ba (kb:70 
perc). 

7.nap: Kyoto 
Vonattal utazunk Kyoto-ba, kb: 60 perc az út. Első látnivalónk 
a Kinkau-ji, Aranypavilon templomot látogatjuk 
meg. Ezt következően a híres Nijo kastélyt keressük 
fel. Ez a hatalmas területen fekvő épületkomplexumot 
a 17. században építették Tokugawa Ieasu, a Tokugawa 
sógunátus alapítójának parancsára. Több védelmi vonallal, 
vizes árkokkal, gyönyörű kertekkel övezett épületek közül 
a 3.300 m2 területű Ninomaru kastély talán a legszebb, 
az aprólékosan kidolgozott fal és mennyezet díszítő 
festményekkel. Végigsétálva a kastélyokon, kerteken némi 
elképzelést alkothatunk a középkori japán uralkodóinak 
életéről, ahol a padlódeszkák direkt nyikorognak, hogy 
figyelmeztessenek, ha valaki közeledik. Látogatást teszünk 
Fushimi Inari shinto szentélyéhez, hogy láthassuk az 
egyedülálló, több km hosszú „torii” kapukból épült fa 
alagutat. Kimonó bemutató is színesíti a programunkat. 
Délután visszautazás Oszakába. 
Este fakultatív színházlátogatás, hogy megismerjük a 
japán kultúrát (pl: teaszertartás, virágrendezés, bunraku, 
illetve a gésa-negyedet). 

8.nap: Oszaka – Hiroshima – Oszaka 
Szabadprogram Oszakában, vagy fakultatív program 
Hiroshimába. 
Fakultatív program:
Reggeli után utazás Hiroshimába, utunkat a híres 
shinkansent, a japán szuperexpresszel tesszük meg, 300 
km/órás sebességgel száguldunk Hirosima felé (menetidő 
kb:1,5 óra). Itt megismerjük Japán történetének egyik 
legszomorúbb fejezetét. Érkezésünket követően gyalogos 
városnézésünket a világtörténelem első atomtámadásának 
egykori helyszínén kezdjük. Megnézzük az Atombomba 
Emlékparkot, a Hiroshima Dóm és az Atombomba 
Múzeum, Hiroshima Kastély is a programunk része. 
Ebédünket egy tradicionális sushi étteremben fogyasztjuk 
el. Késő délután érkezünk vissza Oszakába. 
A fakultatív program ára: 385 Usd/fő, mely tartalmazza 
vonatjegyet Oszaka-Hiroshima-Oszaka között, magyar 
idegenvezetést, ebédet, programokat. 

9.nap: Oszaka
Menetrendtől függően transzfer az oszakai nemzetközi 
repülőtérre. Hazautazás Magyarországra.

Egyéb megjegyzés:
Elektromosság: Az elektromos hálózat feszültsége 
100 V, a kamerák és az egyéb elektromos berendezések 
akkumulátorait szállásainkon fel lehet tölteni. Az elektromos 
csatlakozók, konnektorok nem a magyar szabvány szerintiek. 
Többféle van használatban, melyeket a köv. oldalon lehet 
megnézni: http://electricaloutlet.org 
Szállásról: Japánban a szállodai szobák az átlagosnál ki-
sebbek (kb: 12-15 m2). A kétágyas szobákban a franciaágyak 
kb: 140 cm szélesek!

Hirosima

Oszaka
Nara

Kyoto
Tokyo

Fuji

9 nap/8 éj
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 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL
Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

MADAGASZKÁR LEGSZEBB TÁJAIN

A szigetország egy teljesen egyedülálló világot rejt : 
sehol máshol nem megtalálható növény-és állatfajok 

(a fajok 80 %-a endemikus, azaz a világon csak itt 
megtalálható), máshol nem látható tájak, nagyon 

vendégszerető és mindig mosolygó lakosok, a nyugalom 
és az érintetlen természet összhangja  és álmainkban 

szereplő fehér homokos, pálmafás tengerpartok 
kápráztatnak el minket, ha odautazunk. Madagaszkár 

egy csodákat rejtő világ, amely felfedezésre vár : 
elvarázsol érintetlensége, szépsége és kedvessége, 

és olyan érzésünk van, mintha minden csodája csak 
nekünk szólna. Ez azért lehet így, mert a tömegturizmus 
még nem jelent meg itt : mi ezért azt tanácsoljuk, hogy 

most kell odautaznia ! 

Utazás:
Menetrendszerinti repülőjárattal (Budapest – 
Antananarivo – Budapest), a helyszínen belső 
repülőjárattal és autóval (a program szerint)

Szállás:
9 éjszaka a program szerint megnevezett (vagy 
hasonló) kategóriájú szállodákban Madagaszká-
ron és 1 éj a repülőn

Ellátás:
Félpanzió (bőséges reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza  a 9 éj szállást a meg-
jelölt standard vagy superior (árlista szerint) ho-
telekben és lodge-okban (kétágyas szobában), 
félpanziós ellátást (reggeli és vacsora), a bérelt 
jármű költségeit az út teljes idejére (üzemanyag-
gal, sofőrrel), angol (az árlista szerint) nyelvű ide-
genvezetőt, belépőt az összes programra, nemzeti 
parkokban a helyi guide díját, de nem tartalmazza 
az ebédek és az italok költségét, az esetleges fa-
kultatív programok költségeit, a vízumot,  a borra-
valókat, illetve a BBP és storno biztosítást.

Egyéb megjegyzés:
-a programban megjelölt szállodák a foglaltság 
függvényében változhatnak
-A táblázatban megjelölt árak az ünnepi időszakra nem 
érvényesek (Karácsony, Újév).

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest-Antananarivo – Budapest 
között, illetve a belső járat ára.

1. nap: Indulás Budapestről, érkezés Antananarivo
A repülőjárattól függően érkezünk Antananarivoba, 
Madagaszkár fővárosába ezen a napon. A repülőtéren várni 
fog minket sofőrünk és autónk, hogy elvigyen bennünket 
szállodánkba.  A járat érkezésétől függ, hogy lesz-e más 
programunk ezen a napon.  Szállás és vacsora: Le Louvre 
Hotel&Spa / Gassy Country house

2. nap: Antananarivo – Andasibe
Reggeli után elindulunk kelet felé, hogy megkezdjük 
felfedező utunkat ezen a csodálatos szigeten. A mai napon 
a hatalmas élményeket ígérő Analamazoatra Nemzeti 
Parkot látogatjuk meg, mivel ez a park arról híres, hogy 
az itt található esőerdő a legnagyobb és legfejlettebb 
lemurfaj, az Indri Indri otthona. Itt tartózkodásunk 
felejthetetlen élménye lesz hallgatni az Indri Indri makik 
kiáltozását, ahogyan egymással kommunikálnak szirénára 
hasonlító, akár három kilométerre is elhallatszó énekükkel. 
Természetesen a lemúrok mellett számos más különleges 
állat – és növényfajjal találkozhatunk. Estére megérkezünk 
szállodánkba Andasibe-be, az Analamazoatra Nemzeti 
Park mellé. Esti programunk : sötétedés utáni túra a Vakona 
Forest Lodge magán rezervátumban.
Szállás és vacsora: Vakona Forest Lodge / Hotel Feon’ny Ala

3. nap: Andasibe – Ambatolampy – Antsirabe 
Reggeli után visszaindulunk dél-nyugat felé és folytatjuk 
utazásunkat Madagaszkár csodáinak felfedezésére. 
Mandraka faluban látogatást teszünk a Mr. Peyreiras francia 
biológus által alapított állatfarmon, ahol Madagaszkár 
legtöbb hüllőfaját megtekinthetjük. Az utunk Közép-
Madagaszkár felföldi tájain visz át, ahol megcsodálhatjuk 
azt a panorámát is, amely az UNESCO Világörökségi 
Várományos Helyszínek listáján található : a Betafo-i 
rizsföldek tájképét.  Útközben megállunk Ambatolampy 
faluban, amely egy kézműves falu. Ma esti végállomásunk 
az 1500 méter magasan fekvő Antsirabe lesz, mely 
az ország harmadik legnagyobb városa. Megtekintjük 
francia koloniális stílusban épült házait, a katedrálist, és 
természetesen a helyi kézműves és élelmiszer árusok színes 
kavalkádra emlékeztető választékát. 
Vacsora és szállás: Royale Palace Hotel / Couleur Café Guest 
House

4. nap: Antsirabe – Ambositra – Fianarantsoa
Reggeli után továbbmegyünk dél felé, és hamarosan 
felfedezzük Ambositra városát, amely a madagaszkári 
fafaragás központja, és az e művészetükről híres 
úgynevezett zafimaniri törzs legfontosabb városa. Majd 
továbbutazunk és hamarosan megérkezünk Fianarantsoa-
ba, Madagaszkár második legnagyobb városába. Ez az 
úgynevezett « egyetemi város », a kultúra városa, sok 

malgas művésznek is ezt a várost választotta lakóhelyéül. 
Megtekintjük a történelmi óvárost, ahol a múlt fuvallata 
érinthet meg minket, majd a színes és nyüzsgő piacokat, 
ahol a város jelenének közepébe nyerhetünk bepillantást.
Vacsora és szállás: Hotel Zomatel

5. nap: Fianarantsoa – Ranohira
Reggeli után Ambalavao-ba indulunk tovább és 
megismerjük, miről híres ez a kisváros: itt állítják elő a 
híres antemoro papírt az Avoho-fa kérgéből, amelyet 
madagaszkári papirusznak is hívnak. Következő állomásunk 
ismét egy lemúr-paradicsom lesz : az Anja magánpark. Itt 
egy két órás sétatúrára indulunk az erdős- sziklás, gyönyörű 
panorámás tájban, túránk alatt pedig sok-sok vidám 
gyűrűsfarkú maki-csapattal találkozunk ! A nap végére 
megérkezünk Ranohiraba, a lenyűgöző Isalo Nemzeti Park 
területére. Ha szeretnénk és szép időnk van, a naplementét 
megtekinthetjük az « Isalo ablaka » elnevezésű hatalmas 
sziklaképződményről : varázslatos látvány, ahogyan a sziklás 
táj színei átváltoznak az esti fényben.
Vacsora és szállás: Hotel Le Jardin du Roy / Les Toiles de l’Isalo

6. nap: Ranohira, Isalo Nemzeti Park
Reggelink után egész napos túrára indulunk az  Isalo 
Nemzeti Parkban. A park – méltán – Madagaszkár 
legnépszerűbb és leglátogatottabb nemzeti parkja. A tájat 
hatalmas homokkő sziklák uralják. Megmártózhatunk majd 
túránk során a sziklák között megbúvó természetes tóban, 
illetve egy szűken kanyargó kanyonba is leereszkedünk, 
amely mélyén hidegvizű patak folyik. 
Vacsora és szállás: Hotel Le Jardin du Roy / Les Toiles de l’Isalo

7. nap: Ranohira – Tulear – Ifaty
Megreggelizünk, majd folytatjuk utunkat immár a hatalmas, 
napsütötte szavannákon: már az igazi dél területén járunk. 
Az út mentén lassan már megjelennek a híres baobab fák 
(majomkenyérfák). Átutazunk Ilakaka-n, a Zafírvároson, 
majd megérkezünk az Indiai óceán partjaihoz, Tuléar 
városába, « a Nap városába ». Sétát teszünk a gazdag Tulear-i 
arborétumban, ahol több mint száz lemúr-, teknős-, kígyó- 
és kaméleonfaj él, valamint a sziget déli régiójára jellemző 
valamennyi növényfajt megtalálhatjuk. Tulearból folytatjuk 
utunkat az óceánparton, és hamarosan megérkezünk 
álmaink tengerpartjára, Ifaty-ba, az Indiai óceán partjára. 
A hangulatos, festői kis halászfalu, kedves, mosolygós 
lakosai, a helyi halászok pirogue-jainak (hosszúkás facsónak) 
fehér vitorláinak tánca az óceánon, a mindig frissen 
fogott tenger gyümölcsei, és a madagaszkári gyümölcsös 
rummal kísért naplementék jellemzik és tarkítják majd itt-
tartózkodásunkat… Élvezzük megérdemelt pihenésünket 
gyönyörű tengerparti szállodánkban !Vacsora és szállás: 
Hotel Les Dunes / Hotel Nautilus

8. nap: Ifaty
A mai napra nincs szervezett program, mindenki kedvének 
és igényeinek megfelelően szervezheti ezt a napot. Hagyjuk, 
hogy átjárjon minket is a nyugalom és a madagaszkári 
“mora-mora” (jelentése: lassan-lassan) életstílus. Vacsora és 
szállás: Hotel Les Dunes / Hotel Nautilus

9. nap: Ifaty - Tulear – Antananarivo
Reggeli után a mai napon visszaindulunk Tulear-ba, ahonnan 
az Air Madagascar belföldi járata repít minket vissza a 
fővárosba, Antananarivo-ba. Az autónk Antananarivo-
ban a reptéren vár minket, hogy elvigyen szállodánkba, 
és a nap maradék részében is rendelkezésünkre áll. A járat 
érkezésétől függ, hogy lesz-e más programunk még ezen 
a napon.Vacsora és szállás: Le Louvre Hotel&Spa / Gassy 
Country house

10. nap: Antananarivo – ....... – Budapest
Reggeli után ma az Antananarivo-tól 25 km-re található 
Lemúr Parkot látogatjuk meg. A parkban kilenc fajtát 

képviselő lemurok élnek, teljesen szabadon. A látogatók 
így közelről  megismerkedhetnek a hatalmas madagaszkári 
sziget néhány jellemző állatfajával.
A látogatás után visszatérünk a fővárosba, szállodánkban 
nappali szobahasználat áll rendelkezésünkre. Majd autónk 
és idegenvezetőnk kikísér minket a repülőtérre, hogy 
elbúcsúzzunk Madagaszkártól és hazainduljunk a 8000 
kilométerre lévő Budapestre. 

11. nap Budapest
Érkezés Budapestre 

11 nap/9 éj

standard

625.900 Ft

479.500 Ft

475.500 Ft

466.500 Ft

449.500 Ft

412.500 Ft

392.500 Ft

2 fő

4 fő

6 fő

8 fő

10 fő

15 fő

20 fő

Ár/fő franciaágyas/kétágyas szobában

superior

774.900 Ft

635.500 Ft

623.500 Ft

585.900 Ft

574.900 Ft

535.000 Ft

515.900 Ft
Egyágyas felár  239.500 Ft Egyágyas felár  115.500 Ft

 ANGOL NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL
Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is
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Thaiföld

Bangkok
Muang Boran

Ayutthaya
Kanchanaburi

úszópiac

 

Fedezze fel velünk az Ázsia Velencéjének is nevezett 
főváros, Bangkok nevezetességet!  Királyi Palota, 

úszópiac, Lumpini park, Buddha szobor, kirándulás 
a Kwai folyón, Ayutthaya romjai.. Felejthetetlen 

élményekben lesz része!

Utazás:
Menetrendszerinti repülőjárattal (Budapest – 
Bangkok – Budapest), a helyszínen tömegközle-
kedéssel (a program szerint)

Szállás:
-5 éjszaka Bangkokban, 4 csillagos szállodában.

Ellátás:
Reggeli

Részvételi díj :                            289.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az 5 éjszakai szállást reg-
gelivel, felsorolt programokat, magyar nyelvű ide-
genvezetést az egész út alatt, VIP  autót /mikrobuszt, 
privát transzfereket, de nem tartalmazza a BBP és 
storno biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-belépőjegyek (összesen kb: 50 Usd/fő)
-a szállodában 1.000 THB/szoba kaució szükséges!

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Bangkok – Budapest között

A program csomag ára nem érvényes: 
december 23 – január 03. közötti időszakra.

1.nap: Bangkoki érkezés
Repülőjárat menetrendjétől függően érkezés Thaiföldre, 
Bangkok-ba. Érkezéskor magyar nyelvű munkatársunk várja 
Önöket névre szóló táblával. Pénzváltási segítség, transzfer 
VIP autóval/mikrobusszal a bangkoki szállodába (5 éj). 

2.nap: Bangkoki városnézés I.  és úszópiac
Reggel 7 órakor kirándulás az úszópiacra (kb. 2 óra 
utazást jelent). A híres úszó piac megannyi turista által 
látogatott hely, amely Thaiföld különleges gyümölcseit 
és zöldségeit kínálja az árusok csónakjaiban. Csónakba 
szállunk és a keskeny csatornák labirintusain keresztül, 
magas cölöpökre épített lakóházak és kókuszpálma 
ültetvények között bepillantást nyerünk az úszó piac életébe. 
Délután visszaérkezünk Bangkokba Történelmi városnéző 
sétánk első látnivalója a lenyűgöző Grand Palace, azaz a Királyi 
Palota lesz, amelyen belül ékességét a Smaragd Buddha 
szobrot is megcsodálhatjuk. Ezt követően átsétálunk a világ 
legnagyobb fekvő Buddha szobrához, a Wat Pho-hoz, majd 
megtekintjük a templom együttesben található, legrégebbi 
thai tradicionális masszázs iskolát is. 

3.nap: Bangkoki városnézés II.
Reggeli után találkozás magyar nyelvű idegenvezetőnkkel 
a szálloda recepciójánál. Első állomásként a Jim Thom-
son házat keressük fel, amely egy darabka dzsungelben 
fekszik a főváros szívében. Itt élt Jim Thomson amerikai üz-
letember. Az elképesztő tíkfakomplexumban bepillantást 
nyerünk az ázsiai műkincsek világába, a thai selyemkultúra 
és -építészet megismerésével. Ezt követően a modern vá-
rosnegyeddel, a „Siam” városrésszel ismerkedünk meg. 
Skytrain-ra, azaz magasvasútra szállva utazunk a Lumpini 
parkhoz. Itt láthatunk tai chi-zókat, sportolókat, taoista 
pagodát, mókusokat és akár varánusszal is találkozhatunk egy 
kellemes séta alkalmával  a felhőkarcolók tövében kialakított 
trópusi parkban. Majd egy különleges templomhoz, a Wat 
Hua Lamphong-hoz utazunk. Itt megismerkedünk a budd-
hista kultúrán túl, a hindu istenekkel és szentélyekkel is. Még 
tehenet is etethetünk. Ezt követően a világ legnagyobb (5,5 
tonna) színarany ülő Buddha szobrát csodáljuk meg a Wat 
Traimit-ban. Közlekedés a mai napon BKK metróval, hajóval, 
BTS-vel.

4.nap: Kanchanaburi
Egész napos kirándulás a Bangkoktól kb.140 km-re lévő 
Kanchanaburi városába. Kanchanaburi, Thaiföld nyugati, 
Burmával határos tartománya, mely stratégiailag fontos volt 
a történelem folyamán. Legnagyobb nevezetessége a Kwai 
folyó és a rajta lévő híd, amely főképp a háborús film folytán 
vált híressé, Először a Kwai folyón 45 perces „long tail” hajós 
kirándulást teszünk, majd a legendás hídon gyalogosan 
átkelünk. Ezt követően a második világháborús 
múzeumot keressük fel.Ebéd egy úszóétteremben a Kwai 
folyón. (italfogyasztás külön fizetendő). Ezt követően a 

Wat Tham Sua-hoz, vagyis a tigris barlang templomhoz 
utazunk. Ez a különleges, egyedi thai templom egy hegy 
csúcsán lévő drótkötél pályán jutunk fel, gyönyörű a kilátás, 
fantasztikus épületek, alul pedig megnézzük a sziklába vájt 
barlang templomot. Közlekedés a mai napon privát autóval/
mikrobusszal.

5.nap: Muang Boran
Utazás taxival Dél-Bangkok legfőbb nevezetességéhez, a 
Muang Boranhoz. Ez az ámulatos élő skanzen Bangkoktól 
délre, 45 km-re található. Külföldi turisták előtt nem ismert, 
így még megmaradt hangulatos thai jellege. Az 1963-ban 
alapított és azóta is folyamatosan bővülő skanzen autentikus 
színpada a sziámi építészetnek, történelmi múltnak. Thaiföld 
legtöbb nevezetességének élethű mását vonultatja fel a 
khmer időktől a Rattanakosin korszakig. Olyan érzésünk 
támad, mintha bejártuk volna egész Thaiföldet! A látványos 
thai történelmi túrát, (csaknem 15 km hosszú útvonal) 
biciklivel vagy akár golf kocsival is megtehetjük (utóbbi 
külön fizetendő: 300 THB /óra). 

6.nap: Bangkok – Ayutthaya 
Hosszabbítási lehetőség: Phuket / Pattaya / Koh 
Chang / Krabi
Reggeli után találkozás magyar nyelvű idegenvezetőnkkel a 
szálloda recepciójánál. Privát autóval utazás az Ayutthayai 
Királyság fővárosába, Ayutthayába. A menetidő kb. 1,5 
óra. Ayutthaya (UNESCO) az ázsiai civilizáció központja volt, 
amíg a burmai csapatok le nem igázták sziám birodalmát. A 
jó állapotban lévő romok trópusi környezetben lenyűgöző 
látványa tárul elénk. Lehetőségünk lesz egy elefánt telepre 
ellátogatni, ahol fakultatív program keretében bejárhatjuk 
az ősi városrészt az ormányosok hátán (15 perc). Megnézzük 
a Wat Mahathat, Wat Ratchaburana, Royal Palace Ayutthaya, 
Wat Phra Ram, Elephant Palace, Wat Chai Wattanaram 
vagy Wat Yai Chai Mongkhon templomait. Délután a híres 
Bang Pa In-i Nyári Palotához utazunk. A Nyári Palota 
tulajdonképpen régebbi, mint a Nagy Palota Bangkokban. 
Érthető ez, hiszen Ayutthaya, a régi főváros közelében 
épült. Bár a „nyár” és „tél” viszonya a világnak azon vidékén 
egészen más, mint nálunk, a királyok igényt éreztek arra, 
hogy néha elvonuljanak a nagyvárosból és egy kellemes, 
nyugalmas helyen pihenjenek, vagy éppen ott tartsanak 
fényűző fogadásokat. Erre a célra a Bang Pa-In tökéletesen 
megfelel: könnyed pavilonjai, hagyományos délkelet-ázsiai 
és európai stílusban épült kis palotái a Chao Praya folyó 
mellett gyönyörű természeti környezetben épültek. Délután 
érünk vissza Bangkokba.  

Igény esetén tengerparti nyaralással hosszabbítható 
a körutazás.

Thaiföld

Bangkok
Muang Boran

Ayutthaya
Kanchanaburi

úszópiac

6 nap/ 5 éj

THAI KISKÖRÚT – 5 ÉJ BANGKOKBAN
 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is
 ANGOL NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

15



Sirály Utazási Iroda, Tel: 42/504-524, Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.siralyutazas.hu

THAIFÖLD – KAMBODZSA KÖRUTAZÁS

Fedezze fel velünk Thaiföld és Kambodzsa, e két külön-
leges ország csodáit. Thaiföld az a hely, ahol az utazó 
mindent megtalál, ami egy tartalmas kalandozáshoz 

szükséges. Egzotikus keleti kultúra, gyönyörű építészeti 
emlékek, buddhizmus, északon hegyi túrák a civilizáci-
ótól elzártan elő törzsekhez, délen gyönyörű szigetek. 
Az ország szomszédságában mesés világ tárul elénk, 
mely csak a közelmúltban vált elérhetővé a turizmus 

számára. Kambodzsa szélesre tárt ajtószárnyain belül 
ma olyan ritka kincsekhez „juthat hozzá” az utazó, mint 

a dzsungel fogságából kiszabadított Angkor fenséges 
romjai (Angkor Wat). Bőven van még mit felfedezni 

ebben az országban – rántsuk hát le együtt a leplet az 
ismeretlenről, s induljunk el erre a csodálatos utazásra.

Utazás:
Menetrendszerinti repülőjárattal (Budapest – 
Bangkok – Budapest), belső repülőjárattal és 
privát autóval (a program szerint)

Szállás:
-8 éjszaka 4 csillagos szállodában.
-5 éjszaka Bangkokban (Thaiföld)
-3 éjszaka Siem Reapben (Kambodzsa)

Ellátás:
Reggeli

Részvételi díj :                            419.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 8 éjszakai szállást regge-
livel, felsorolt programokat, magyar nyelvű idegenve-
zetést az egész út alatt, VIP  autót, belső repülőjegyet, 
repülőtéri illetéket, transzfereket, de nem tartalmaz-
za a BBP és storno biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-kambodzsai vízum (50 Usd/fő)
-belépőjegyek (összesen kb: 60 Usd/fő)
-vacsora igény esetén

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Bangkok – Budapest között

1. nap: Bangkoki érkezés (Thaiföld)
Menetrendtől függően érkezés Bangkokba. 
A repülőtéren találkozó partnerünkkel, aki az 
idegenvezető lesz a Thaiföld-Kambodzsa körutazás 
során. A Suvarnabhumi repülőtérről privát transzferrel 
utazunk a szálláshelyre. Bangkok belvárosához közelítve 
már érezhetjük a nyüzsgő város ritmusát. A szálláshely 
elfoglalása után szabad program, hogy kipihenhessük az 
út fáradalmait (5 éj).
 
2. nap: Bangkok városnézés + úszópiac (Thaiföld)
Thaiföld-Kambodzsa körutunk első igazi programokkal 
teli napján a korai reggeli után 7 órakor elindulunk az 
úszópiacra, mely Bangkoktól kb. 100 km-re dél-nyugatra 
helyezkedik el. A híres Damnoen Saduak Floating 
Marketen az árusok csónakjaikról illetve a part szélén 
felállított bódéikból árulják portékáikat. Megkóstolhatjuk 
a különleges gyümölcsöket, zöldségeket, ételeket, 
melyeket frissen az orrunk előtt a csónakban készítenek 
el az asszonyok. Természetesen helyi szuveníreket, 
faragásokat, legyezőket, képeket is vásárolhatunk az úszó 
piacon. A piaci forgatag után visszaindulunk Bangkokba. 
Délután az első állomásunk a Királyi palota lesz, ahol 
megcsodálhatjuk a Smaragd Buddhát. Ezután átsétálunk 
a Wat Pho-hoz ahol megcsodálhatjuk az óriási fekvő 
Buddha szobrát. Wat Pho a legismertebb tradicionális 
masszázs iskola. A templomegyüttes meglátogatása 
után visszatérünk a szállodába. Este szabad program.

3. nap: Ayutthaya + Bang Pa In (Thaiföld)
Reggeli után autóba ülünk és elindulunk Ayutthayába, 
mely az Ayutthayai Királyság idején az ország fővárosa 
volt. Ayutthaya 1991 óta az UNESCO Világörökség része. Ez 
a város évszázadokon keresztül az egyik legjelentősebb 
ázsiai civilizáció központja volt, mígnem a burmaiak 
az 1760-as években kifosztották. Kirándulásunk során 
fakultatív lehetőség nyílik majd elefánt háton bejárni 
az ősi városrészt (400 THB/15perc). Megtekintjük a főbb 
látnivalókat Wat Mahathat, Wat Ratchaburana, Royal 
Palace Ayutthaya, Wat Phra Ram, Elephant Palace, 
Wat Chai Wattanaram templomait. Délután utunkat 
a Nyári Palota, a Bang Pa In felé folytatjuk. A Bang Pa 
In a Chakri dinasztia királyainak nyári rezidenciája volt 
korábban, de már a XVII. században Ayutthaya királyai 
is használták. A palota megtekintése után elindulunk 
vissza Bangkokba, este szabadprogram.

 
MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

4. nap: Kanchanaburi (Thaiföld)
Egész napos kirándulás a Bangkoktól kb.140 km-re 
lévő Kanchanaburi városába. Kanchanaburi, Thaiföld 
nyugati, Burmával határos tartománya, mely stratégiailag 
fontos volt a történelem folyamán. Legnagyobb 
nevezetessége a Kwai folyó és a rajta lévő híd, amely 
főképp a háborús film folytán vált híressé. Először a 
Kwai folyón 45 perces „long tail” hajós kirándulást 
teszünk, majd a legendás hídon gyalagosan átkelünk. 
Ezt követően a második világháborús múzeumot 
keressük fel. Ebéd egy úszóétteremben a Kwai folyón. 
(italfogyasztás külön fizetendő). Ezt követően a Wat 
Tham Sua-hoz, vagyis a tigris barlang templomhoz 
utazunk. Ez a különleges, egyedi thai templom, melyre 
egy hegy csúcsán lévő drótkötél pályán jutunk fel, 
gyönyörű a kilátás, fantasztikus épületek, alul pedig 
megnézzük a sziklába vájt barlang templomot.
 
5. nap: Bangkok (Thaiföld)
Reggeli után találkozás magyar nyelvű idegenvezetőnkkel 
a szálloda recepciójánál. Utazás hajóval a Wat Sakethez, 
melynek fő látványossága az 1800-as években épült 
Aranyhegy, amelynek aranyozott kupolája kiemelkedik 
a szürke belvárosi forgalomból és a Ratchadamnoen 
Avenue-ra néz. Az arany chediben Buddha földi 
maradványait őrzik, a tornyából gyönyörű kilátás 
nyílik Bangkokra. Következő állomásunk az Aranyhegy 
szomszédságában levő Wat Ratchanadda, azaz a “Fém 
Kastély” lesz. Ez a 37 tornyú építmény építészeti stílusát 
illetően egyedülálló a világon. Utunk következő állomása 
a Demokrácia emlékmű. Az emlékművet az 1932-es 
forradalom emlékére emelték 1939-ben. Innen tuktukkal 
az Ananta Samakhon palotához robogunk a Dusit 
negyedben. A nap szabad programmal zárul.

6. nap: Bangkok - Siem Reap (Kambodzsa)
Reggeli után privát autóval utazás Kambodzsába, Siem 
Reapbe. Érkezés kb: 16 óra felé, ezt követően elfoglaljuk 
szállodai szobánkat. Délután szabad program, fürdőzés 
a szálloda medencéjében vagy séta Siem Reapben, 
ellátogathatunk Pub Streetre vagy az éjszakai piacra is (3 éj)

7. nap: Siem Reap (Kambodzsa)
Reggeli után tuk tukra pattanunk és egész napos 
kirándulásra indulunk Angkorba. A Déli Kapun át 
belépve megtekintjük a Bayon templomot, melyet 
VII. Jayavarman építtetett a XII. században, ezt 
követően meglátogatjuk az Elefánt-teraszt, a Phimean 
Akas templomot, egyéb látványosságokat. Túránk a 
khmer építészet gyöngyszemében, Angkor Watban 
folytatódik. Ezután a Banteay Kdeibe, a klasszikus khmer 
építészet gyöngyszemébe, melynek rózsaszín homokkő 
faragásai méltán vetekednek az angkori nagy templomok 
látnivalóival. Megtekintjük Kbal Speant, majd a délután 
folyamán felfedezzük Angkor egyéb műemlékeit, mint a 
híres Ta Phrom dzsungel által benőtt templomait. Este 
svédasztalos vacsorával egybekötött tradicionális apsara 
tánc esten veszünk részt.

8. nap: Siem Reap (Kambodzsa)
Reggeli után Siem Reap közelében található a Tonle Sap 
tó-hoz utazunk le, amely Délkelet-Ázsia legnagyobb 
tava. A tó mentén rengeteg ember él csónakokra 
épített faházakban, viskókban. Egy ilyen úszó faluval 
ismerkedünk délelőtt egy kis hajókirándulás keretében. 
A kikötőből motoros bárkán utazunk a Siem Reap 
folyón egészen a hatalmas Tonle Sap tóra. A vízről 

kiválóan szemügyre vehető egy jellegzetes kambodzsai 
„úszó” falu élete. A halászok otthonai mellett érdekes 
megfigyelni a falu egyéb vízre települt épületeit (iskola, 
rendőrség, pártház stb.) 
A Tonle Sap-tó túra alkalmával más csoporthoz való 
csatlakozással valósul meg a program!
Délután szabadprogram, vagy pihenés a szálloda 
medencéjénél.

9. nap: Siem Reap – Bangkok (Thaiföld)
Reggeli után közös séta Siem Reap város főterére. 
Megnézzük a kolonális épületeket, a városvédő Istenség 
szent szobrát. Felkeressük a khmer stílusú Királyi Palotát, 
sétálhatunk az óváros folyópartjánál és vásárolhatunk 
a helyi piacon. Menetrendtől függően transzfer a siem 
reapi repülőtérre, majd menetrend szerinti repülőjárattal 
visszautazunk Bangkokba. 
 
Igény esetén tengerparti nyaralással hosszabbítható 

a körút (Phuket / Pattaya)

Thaiföld

Kambodzsa

Bangkok

Siem Reap

Ayutthaya
Kanchanaburi

úszópiac

9 nap/8 éj

 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL
Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is
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Egy utazás azoknak, akik Thaiföldnél is tovább 
merészkednének Dél-Kelet Ázsia izgalmas világában! 
Oda, ahol több ezer éves ókori romvárosok, őszinte, 

barátságos emberek, ökörháton utazó gyerekek, 
rizsteraszok, káprázatos naplementék várják. 

Ismerkedjen meg Thaiföld, Kambodzsa, Vietnám, 
e három ország izgalmas, színes mindennapjaival

Utazás:
Menetrendszerinti repülőjárattal (Budapest – 
Bangkok – Budapest), a helyszínen tömegközle-
kedéssel (a program szerint)

Szállás:
13 éjszaka 3 / 4 csillagos szállodában.
-5 éjszaka Bangkokban (Thaiföld)
-3 éjszaka Siem Reapben (Kambodzsa)
-2 éjszaka Phnom Pengben (Kambodzsa)
-3 éjszaka Saigonban (Vietnám)

Ellátás:
Bőséges reggeli és 3 vacsora (többi vacsora fakultatív)

Részvételi díj :                            547.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 13 éjszakai szállást reg-
gelivel, felsorolt programokat,Ayutthaya, Siem Reap, 
Phnom Penh útvonalon privat autóval / riksával törté-
nő közlekedést , magyar idegenvezetést az egész út 
alatt , 1-1 vacsorát Siem Reap, Phnom Penh és Saigon-
ban, privát túrát - privát idegenvezetéssel,  reptéri 
transzfereket (Bangkok, Saigon) , repülőjegyet Saigon 
- Bangkok útvonalra 20 kg/fő feladható poggyásszal, 
1-1 kézipoggyásszal (7kg) , VIP buszjegyet Bangkok 
- Siem Reap - Phnom Penh – Saigon között, de nem 
tartalmazza a BBP és storno biztosítást. 

A helyszínen külön fizetendő: 
-kambodzsai vízum (e-visa 50 Usd/fő) 
-vietnami vízum (helyszínen nem lehet felvenni, utazás 
előtt a Magyar Nagykövetségen igényelni    szükséges!)
-vietnami kilépési illeték (28 Usd/fő – helyszínen 
fizetendő) 
- további vacsora igény esetén
-mosoda, telefonszámla, wellness használat, 
belépőjegyek (összesen kb: 110 Usd/fő) 

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Bangkok – Budapest között

1.nap: Bangkoki érkezés (Thaiföld)
A repülőjárat menetrendjétől függően érkezés a thai 
fővárosba - Bangkok-ba. Szállás elfoglalása (5 éj). 
Szabadprogram. 

2.nap: Bangkoki városnézés I. (Thaiföld)
Reggeli után utazás BTS-sel (Skytrain) és hajóval a 
Rattanakosin-sziget-re, ahol a történelmi belváros 
található. Első látnivalónk a lenyűgöző Grand Palace, 
azaz a Királyi Palota lesz. Ezt követően átsétálunk a világ 
legnagyobb fekvő Buddha szobrához, a Wat Pho-hoz. A 
mai napon interaktív múzeum keretében megismerjünk 
Thaiföld történelmét a Museum of Siam, Discovery Museum 
segítségével. Az ismeretterjesztő tárlat után a Chayo Praya 
folyón átkelve a khmer stílusú Wat Arun-t, azaz a Hajnal-
templomát nézzük meg. 
Fakultatív program: Lehetőség lesz 45 perces fakultatív 
hajókirándulást tenni a klongokon, Bangkok régi folyóparti 
cölöpös házai között, ahol még egy kisebb úszópiacot is 
szerencsénk lehet megtekintenünk. 
A hajókirándulás program ára: 770 THB/fő (kb. 28 USD/
fő, helyszínen fizetendő). Késő délután visszaérkezés a 
szállodába. 

3.nap: Bangkoki városnézés II. (Thaiföld) 
Reggeli után utazás MRT-vel (metróval) a kínai negyedbe. 
Első állomásunk a Lumpini park lesz. Ezt követően a világ 
legnagyobb (5,5 tonna) arany ülő Buddha szobrát nézzük 
meg a Wat Traimit-ban. Majd bepillantást nyerünk egy 
helyi taoista templom és kórház mindennapjaiba. Sétálunk 
Bangkok egyik legrégebbi kereskedelmi utcáján, a Yaowarat 
Road-on. Ezután hajóra szállunk és leutazunk a Banglaphu 
negyed-be, ahol egy helyi pub-ba elfogyasztunk egy jó 
pohár hideg sört vagy üdítőt. A frissítő után a híres Koa San 
Road-ot keressük fel, ahol igen kedvező áron vásárolhatunk 
szuveníreket. 
Továbbá a bangkoki főpolgármesteri hivatal előtt álló Giant 
Swing, azaz a hatalmas kínai hintát is felkeressük, majd a 
Wat Saket, azaz az Aranyhegyen álló Buddhista templomot 
nézzük meg, ahonnan csodás kilátás nyílik a fővárosra. Késő 
délután visszaérkezés a szállodába.

4.nap: Bangkok – Ayutthaya - Bangkok kirándulás 
(Thaiföld)
Reggeli után utazás MRT-vel a bangkoki főpályaudvarra. 
Vonattal továbbutazás az egykori Ayutthayai Királyság 
fővárosába, Ayutthayá-ba. A menetidő kb. 2 óra hossza. 
Ayutthaya (UNESCO) az ázsiai civilizáció központja volt, 
amíg a burmai csapatok le nem igázták sziám birodalmát. 
Lehetőségünk lesz egy elefánt telepre ellátogatnunk, ahol 
fakultatív program keretében bejárhatjuk a városrészt az 
ormányosok hátán. Délután vonattal Bangkokba utazás, 
majd MRT-vel a szállodába. 

5.nap: Bangkok-i szabadnap (Thaiföld)
Szabadprogram a thai fővárosban. 

6.nap: Bangkok – Siem Reap (Kambodzsa)
Reggeli után továbbutazunk Kambodzsába, Siem Reap-be. 
Az autóbusz 9:30-kor indul a thai fővárosból. A menetidő kb. 
6-7 óra hossza (határátlépés gyorsaságától függ). Érkezés 
Siem Reap városába késő délután. Szállás elfoglalása és 
közös khmer táncesttel egybekötött vacsora (3 éj). 

7.nap: Siem Reap - Angkor Wat (Kambodzsa) 
Reggeli után felfedezzük Angkor romjait. Elsőként az 
Angkor Wat-ot és a közelében lévő templomokat keressük 
fel. Kb. 30 km2-es körzetben több mint egy tucat szentély 
található. A IX. századtól az uralkodók építették ezeket a 
templomokat saját temetkezési helynek. A legszebb és 
az egész területnek névadó temploma, az Angkor Wat 
megtekintésével kezdődik délelőtti programunkban. 
A több kilométernyi kődombormű, a díszes oszlopok, 
kőfaragványok felejthetetlen élményt jelentenek. Késő 
délután a Bakheng templomhoz sétálunk fel, és onnan 
tekinthetjük meg a naplementét. 

8.nap: Siem Reap (Kambodzsa)
Egész napos szabadprogram. Lehetőség van egyénileg 
további siem reapi /angkori templomokat bejárni, vagy a 
közeli Tonle Saap tóhoz leutazni. 

9.nap: Siem Reap – Phnom Penh (Kambodzsa)
Reggeli a szállodában, majd utazás menetrendszerinti 
buszjárattal, Phnom Penh-be. Szállás elfoglalása, a 
fővárosban 2 éjszakát töltünk el. Délután szabadprogram. 

10.nap: Phnom Penh (Kambodzsa)
Reggeli után felkeressük a khmer stílusú Királyi Palotát, 
a csodás Ezüst pagodát és a vörös khmerek rémtetteit 
bemutató Tuol Sleng Múzeumot. Délután sétálhatunk a 
főváros folyópartjánál és vásárolhatunk a helyi piacon is. 

11.nap: Phnom Penh – Saigon (Vietnám)
Reggeli a szállodában, majd utazás menetrendszerinti 
busszal Ho Chi Minh Citybe, régi nevén Saigon-ba. A 
menetidő kb. 6 óra hossza. Délután érkezés, szállás 
elfoglalása (3 éj). A régi Saigon, mai nevén Ho Chi Minh City 
volt a fővárosa Dél-Vietnámnak. Vietnám egyesülése után 
Hanoi lett a főváros, de Saigon továbbra is kereskedelmi és 
gazdasági központ maradt. Délután közös városnézés során 
megtekintjük kívülről az egykori elnöki palotát, amely a 
háború idején katonai főhadiszállás volt. 

12.nap: Saigon kirándulás I. Mekong-delta (Vietnám)
Reggeli után indulunk egy egész napos Mekong-delta 
kirándulásra. A Mekong-folyó Kínából ered, és keresztülfolyik 
Délkelet-Ázsián. Az odaút során elmélyülhetünk a 
kambodzsai táj szépségében, érintetlenségében.  A 
kirándulás alatt vietnami kis hajóval járjuk be a delta 
vidéket.  Ökrös szekéren utazunk tovább, aztán sampanon 
evezős csónakkal folytatjuk utunkat a vízipálmák övezte 
csatornákon.

13.nap: Saigoni kirándulás II. Chu Chi alagutak, 
Saigon városnézés (Vietnám)
Reggeli után privát mikrobusszal utazás a város közelében 
található labirintusrendszerhez, ez a Chu Chi labirintusok. 
Délután visszaérkezés a Saigonba, majd közös séta a 
belvárosban. Megnézzük a Binh Tay piacot. Megnézzük az 
Újraegyesítés Palotáját és a vietnámi Notre Dame-ot is. 
Ezt követően szabadprogram következik. 
Este fakultatív program keretein belül, lehetőség van a 

vietnámi tradícionális vízi bábelőadás megtekintésére. 
A jegy ára: 17 USD/fő. 

14.nap: Saigon – Bangkok 
Reggeli után szabadprogram. Menetrendtől függően 
transzfer a Saigoni repülőtérre. Visszautazás Bangkok-ba.

Thaiföld

Kambodzsa

Bangkok

Phnom Penh

Siem Reap

Ayutthaya

Vietnám

Saigon

Chu Chi

14 nap/13 éj

INDOKINAI KÖRUTAZÁS – THAIFÖLD, KAMBODZSA, VIETNÁM
 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is
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Alábbi körutazásunk keretében felfedezheti Dél-Kelet 
Ázsia legfontosabb látnivalóit. Igény esetén egy kis 

pihenéssel az utazás végén bármely tengerparti részen. 
Ellátogatunk a „mosoly országának” fővárosába, 

Bangkokba. Gyönyörködünk Kambodzsa jázmin illatú 
naplementéjében, átérezzük Malajzia színeit, ízeit, han-
gulatát. Megtapasztaljuk Szingapúr, a nagyváros felszín 

alatti szenvedélyes szív dobogását.

Utazás:
Menetrendszerinti repülőjárattal (Budapest – 
Bangkok, Szingapúr - Budapest), a helyszínen 
privát autóval (a program szerint).

Szállás:
10 éjszaka 3 / 4 csillagos szállodában.
-3 éjszaka Bangkokban (Thaiföld)
-3 éjszaka Siem Reap-ben (Kambodzsa)
-3 éjszaka Kuala Lumpur-ban (Malajzia)
-1 éjszaka Szingapúrban

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora, 
20 Usd/fő/étkezés, italokat nem tartalmaz)

Részvételi díj :                            529.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 10 éjszakai 
szállást reggelivel, felsorolt programokat, Siem 
Reap - Bangkok - úszópiac útvonalon privat 
autóval / riksával történő közlekedést,  magyar 
idegenvezetést az egész út alatt , privát túrát  
privát idegenvezetéssel,  reptéri transzfereket 
(Bangkok, Siem Reap, Kuala Lumpur, Szingapúr) 
, repülőjegyet Siem Reap – Kuala Lumpur 
- Szingapúr útvonalra 20 kg/fő feladható 
poggyásszal, 1-1 kézipoggyásszal (7kg) , de nem 
tartalmazza a BBP és storno biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-kambodzsai vízum (e-visa 50 Usd/fő)
-vacsora igény esetén
-mosoda, telefonszámla, wellness használat, 
belépőjegyek (összesen kb: 80 Usd/fő) 
-maláj idegenforgalmi adó (10 MYR/szoba/éjszaka)

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Bangkok, illetve Szingapúr 
- Budapest között

1.nap: Bangkoki érkezés (Thaiföld)
A repülőjárat menetrendjétől függően érkezés a thai 
fővárosba – Bangkok-ba, ahol képviselőnk névre szóló 
táblával várja az érkezési szint „Meeting Point” részénél. 
Találkozást követően csoportkísérőnkkel utazás a szálláshoz 
privát autóval. Szállás elfoglalása Bangkokban (3 éj). 
Szabadprogram. 

2.nap: Bangkoki városnézés I. (Thaiföld)
Reggeli után utazás gyalog és tömegközlekedéssel a 
Rattanakosin-sziget-re, ahol a történelmi belváros 
található. Első látnivalónk a lenyűgöző Grand Palace, azaz 
a Királyi Palota lesz, amelyen belül ékességét a Smaragd 
Buddha szobrot is megcsodálhatjuk. Ezt követően átsétálunk 
a világ legnagyobb fekvő Buddha szobrához, a Wat Pho-
hoz. A templom együttesben található a legrégebbi thai 
tradicionális masszázs iskola is. Majd interaktív múzeum 
keretében megismerjük Thaiföld történelmét a Museum of 
Siam, Discovery Museum segítségével. Az ismeretterjesztő 
tárlat után a Chayo Praya folyón átkelve a khmer stílusú 
Wat Arun-t, azaz a Hajnaltemplomát nézzük meg. Délután 
visszaérkezés a szállodába.
Fakultatív program: Lehetőség lesz 45 perces fakultatív 
hajókirándulást tenni a klongokon, Bangkok régi folyóparti 
cölöpös házai között, ahol még egy kisebb mini úszópiacot 
is szerencsénk lehet megtekintenünk. 
A klong hajókirándulás program ára: 28 USD/fő, vagy 770 
THB/fő (helyszínen fizetendő).

3.nap: Bangkok – Úszópiac (Thaiföld)
Bangkoktól kb. 100 kilométerre, dél-nyugatra található a 
Damnoen Saduak Floating Market. A híres úszó piac 
megannyi turista által látogatott hely, amely Thaiföld 
különleges gyümölcseit és zöldségeit kínálja az árusok 
csónakjaiban. Az utat, keskeny csatornák labirintusain 
keresztül, csónakkal lehet megtenni, magas cölöpökre 
épített lakóházak, kókuszpálma ültetvények. Megtekintésre 
kerül kókusz cukor manufaktúra. Utána csónakra szállunk 
és körbejárjuk a labirintusi úszó piacot. Programunkat egy 
vidéki buddhista templom felfedezése zárja, ahonnan 
csodás kilátás nyílik a fővárosra.

4.nap: Bangkok – Siem Reap (Kambodzsa)
Reggeli után találkozás magyar nyelvű idegenvezetőnkkel a 
szálloda recepciójánál. Utazás privát autóval Kambodzsába, 
Siem Reapbe. A menetidő kb. 6-7 óra hossza (határátlépés 
gyorsaságától függ). Érkezés Siem Reap városába késő 
délután. Szállás elfoglalása (3 éj). 

5.nap: Siem Reap - Angkor Wat (Kambodzsa)
Reggeli után felfedezzük Angkor romjait. Elsőként 
az Angkor Wat-ot és a közelében lévő templomokat 
keressük fel. A kb. 30 km2-es körzetben több mint egy 
tucat szentély található. A IX. századtól az uralkodók 
építették ezeket a templomokat saját temetkezési helynek. 
A több kilométernyi kődombormű, a díszes oszlopok, 
kőfaragványok felejthetetlen élményt jelentenek. 

Késő délután a Bakheng templomhoz sétálunk fel, és onnan 
tekinthetjük meg a naplementét. 

6.nap: Siem Reap (Kambodzsa)
Egész napos szabadprogram. Lehetőség lesz további siem 
reapi /angkori templomokat bejárni, vagy a közeli Tonle Saap 
tóhoz leutazni. 

7.nap: Siem Reap – Kuala Lumpur (Malajzia)
Reggeli után transzfer a siem reap-i repülőtérre. 
Menetrendszerinti járattal utazás Malajzia fővárosába, 
Kuala Lumpur-ba.  Érkezést követően transzfer a kuala 
lumpur-i szállodába. Szállás elfoglalása (3 éj), délután 
gyalogos és MRT-s városnézés. Délutáni városnézésünk 
során a Függetlenségi teret keressük fel először, amely 
Kuala Lumpur történelmi központja. Itt található a Royal 
Selangor Club, az óratornyáról és a mór építészetéről híres 
Abdul Szamad szultán épülete, és a világ egyik legmagasabb 
zászlórúdja (95 m magas). Este kivilágított pompájában 
csodáljuk meg a Petronas ikertornyokat, amelyek Ázsia 
egyik kereskedelmi központjai és Kuala Lumpur jelképei. 
 
8.nap: Kuala Lumpur – Batu Cave (Malajzia)
Reggeli után kirándulást teszünk vonattal a Batu Cave 
barlanghoz. Ezen hindu szentélyt évente több millió hívő 
keresi fel. A barlang bejáratánál Murungan hindu istenség 
42,7 m magas arany szobra látható, amely a világ legnagyobb 
aranyszobra. Ezután a KL Menara toronyba látogatunk, 
amelynek kilátója 270 m magasan található. A világ hetedik 
legmagasabb épülete. Gyönyörű kilátás nyílik innen a maláj 
fővárosra. Délután szabadprogram a városban. Lehetőség 
lesz a híres arab bazárban, ill. a kínai-indiai negyedben, 
vagy a luxus plázákkal tarkított Bukit Bintang negyedben 
vásárolni. 

9.nap: Kuala Lumpur – Melakka (Malajzia)
Reggeli után egész napos buszos kirándulást teszünk az 
egykori portugál / holland / angol gyarmati szultánságba, 
Melakká-ba. Malajzia történelemében egyik leggazdagabb 
városával ismerkedünk meg. Gyalogosan és virágokkal 
feldíszített riksákon járjuk be a várost, miközben holland, 
portugál és angol megszállás alatt itt maradt emlékeket 
keresünk fel: Famosa, Szent Pál templom, Holland tér: 
Stadhuyst és Christ Church, régi szultáni palota, Melaka 
folyó, Jonker Street. 

10.nap: Kuala Lumpur – Szingapúr 
Reggel transzfer a kuala lumpuri nemzetközi repülőtérre. 
Menetrendszerinti járattal utazás Szingapúr-ba. 
Szingapúr gazdasága a legerősebb egész Délkelet-
Ázsiában. Az elmúlt évtizedekben a világ egyik 
legszórakoztatóbb metropoliszává vált. A céltudatos 
városvezetésnek köszönhetően Ázsia egyik legtisztább, 
legbiztonságosabb városállama lett. Egész napos gyalogos 
és MRT-s városnézésünk során megtekintjük a régi, gyarmati 
Szingapúr megmaradt emlékeit, és a futurisztikus modern 
épületeit. Szingapúr jelképét a Merlion szobrot keressük 
fel elsőként. Elsétálunk a Marina Bay-hez és megnézzük a 
Marina Bay Sands komplexumot. Felkeressük a Fullerton 
Hotelt és Sir Raffles Stamford szobrát. Megnézzük a régi és 
új Parlament, Fort Canning, Nemzeti Múzeumot (kivülről), 
Raffles Hotelt és a Singapore Flyert. Szállás elfoglalása (1 éj).

11.nap: Szingapúr 
Reggeli után a kínai és az indiai negyedbe teszünk látogatást. 
Fél napos keresztmetszet Szingapúr kulturális, történeti 
látnivalóiból és életmódjából: séta a „Kis India” nevű 
városrészben. Az üzletek között megpillantjuk a legöregebb 
hindu templomot, Sri Mariamman-t.  A következő megállónk 
a ChinaTown lesz. A kínai városrészi bazárok hangulatát 
is megtapasztalhatjuk. A lenyűgöző szépségű Kwan In 
Thong Templom, és a csodálatos épületekkel szegélyezett 
folyópartot járjuk körbe. Délután kirándulunk a Sentosa-

szigetre (Monorail vagy felvonós átkelés panorámával az 
öbölre). Látogatást teszünk a Pillangó Park-ba. 
Természeti szépségének és mesterséges vonzerejének 
köszönhetően a turisták által kedvelt egyik legnépszerűbb 
úti cél. Itt található a Siloso-erőd, mely az egyetlen 
megmaradt tengerparti erőd, a Lepkék Parkja. A sziget 
legnagyobb látványossága a 350 féle egzotikus tengeri 
élőlényt bemutató Underwater World óceanárium, ahol 
megismerkedhetünk a tengerek élővilágával, cápákat, 
rájákat, teknősöket is láthatunk. A körutazásnak a mai nap 
délutánján van vége Szingapúrban. Igény szerint tranzit 
éjszaka vagy tengerparti hosszabbítás lehetséges pl: 
Phuket / Krabi / Samui / Penang / Langkawi szigetén 

11 nap/10 éj

THAIFÖLD – KAMBODZSA – MALAJZIA – SZINGAPÚR KÖRUTAZÁS
 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

Thaiföld
Bangkok

Szingapur

Siem Reap

Melakka

Vietnám

Kambodzsa

Malajzia
Kuala

Lumpur

 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL
Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is
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Malajzia

Szingapúr

Kuala Lumpur

Penang
Langkawi

Melakka

 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL
Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

Tartson velünk e felejthetetlen utazáson, s legyen részese 
a maláj csodának! E napok során a Maláj félsziget 

legizgalmasabb nevezetességeit ismerheti meg! Közel 
két hét leforgása alatt barangolhat Ázsia legnagyobb 
metropoliszaiban, megcsodálhatja a  világ legidősebb 

őserdejét, Malajzia városaiban magába szívhatja a 
múlt izgalmas évszázadait és végül kipihenheti az út 
fáradalmait az ország egyik legszebb szigetén! Az út 
kulináris különlegesség is, hisz a malájok imádnak 

enni. Ennél fogva ínycsiklandozó maláj, kínai és indiai 
különlegességekkel csillapíthatjuk étvágyunkat a túra 
alatt. Ha valaki egyszer ellátogat Malajziába, s átéli a 

maláj csodát, biztosan vissza fog térni újra és újra.

Utazás:
Menetrendszerinti repülőjárattal (Budapest – 
Kuala Lumpur – Budapest), a helyszínen belső 
járattal a program szerint.

Szállás:
11 éjszaka 3 / 4 csillagos szállodában, + 1 éj a repülőn
-4 éjszaka Kuala Lumpur-ban (Malajzia)
-2 éjszaka Szingapúrban
-2 éjszaka Penang-szigetén (Malajzia)
-3 éjszaka Langkawi-szigetén (Malajzia)

Ellátás:
Bőséges reggeli

Részvételi díj :                            584.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza 11 éjszakai szállást regge-
livel, felsorolt programokat, magyar idegenvezetést 
az egész út alatt, transzfereket, repülőjegyet Kuala 
Lumpur – Szingapúr – Penang – Langkawi – Kuala 
Lumpur útvonalon, de nem tartalmazza a BBP és 
storno biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-vacsora igény szerint
-belépőjegyek ára (összesen kb: 70 Usd/fő)
-maláj idegenforgalmi adó (10 MYR/szoba/éjszaka)

Külön fizetendő:
-repülőjegy repülőjegy Budapest – Kuala Lumpur – 
Budapest között

1.nap: Kuala Lumpur (Malajzia)
Menetrendtől függően érkezés Malajzia fővárosába, 
Kuala Lumpur-ba, ahol magyar nyelvű idegenvezetőnk 
várja Önöket a repülőtéren. Transzfer a szállodába. Szállás 
elfoglalása (4 éj). Este tájékoztatóval egybekötött indiai 
vacsora. Ellátás a mai napon: vacsora. 

2.nap: Kuala Lumpur–Batu Cave (Malajzia)
Reggeli a szállodában, majd délelőtt kirándulás teszünk 
vonattal a Batu Cave barlanghoz. Ezen hindu szentélyt 
évente több millió hívő keresi fel. A barlang bejáratánál 
Murungan hindu istenség 42,7 m magas arany szobra 
látható, amely a világ legnagyobb aranyszobra. Ezután a 
KL Menara toronyba látogatunk, amelynek kilátója 270 m 
magasan található. A világ hetedik legmagasabb épülete. 
Gyönyörű kilátás nyílik innen a maláj fővárosra. Lehetőség 
lesz a híres arab bazárban, ill. a kínai-indiai negyedben, 
vagy a luxus plázákkal tarkított Bukit Bintang negyedben 
vásárolni. Délutáni városnézésünk során a Függetlenségi 
teret keressük fel először, amely Kuala Lumpur történelmi 
központja. Itt található a Royal Selangor Club, az 
óratornyáról és a mór építészetéről híres Abdul Szamad 
szultán épülete, és a világ egyik legmagasabb zászlórúdja 
(95 m magas). Este kivilágított pompájában csodáljuk 
meg a Petronas ikertornyokat, amelyek Ázsia egyik 
kereskedelmi központjai és Kuala Lumpur jelképei. Bukit 
Bintang hangulatos szórakozónegyedének nyüzsgésében 
vacsorázhatunk. 

3.nap: Kuala Lumpur – Melakka - Kuala Lumpur (Malajzia)
Reggeli után egész napos buszos kirándulást teszünk az 
egykori portugál / holland / angol gyarmati szultánságba, 
Melakkába. Malajzia történelemében egyik leggazdagabb 
városával ismerkedünk meg. Az évezredek óta kereskedelmi 
főútvonalként (Malaka-szoros) használt szoros körül számos 
város emelkedett ki időről időre. A Világörökségi védettséget 
élvező Melakkát először a portugál gyarmatosítók, majd a 
holland és brit ellenfeleik kaparintották meg, főként a Kelet-
Indiai fűszerkereskedelem „ellenőrzéséhez”. Gyalogosan 
és virágokkal feldíszített riksákon járjuk be a várost, 
miközben holland, portugál angol megszállás alatt itt 
maradt emlékeket keresünk fel: Famosa, Szent Pál templom, 
Holland tér: Stadhuyst és Christ Church, régi szultáni palota, 
Melaka folyó, Jonker Street. 

4.nap: Kuala Lumpur esőerdő (Malajzia) 
Reggeli után a főváros melletti nemzeti parkba kirándulunk, 
a KL esőerdőbe, és a Kanopy ride parkba. Utazás a 
dzsungelbe! Első megállónk az őslakosok (orang asli) életét 
bemutató múzeum lesz. Az esőerdőhöz érve ismerkedés 

az erdei nomádok fegyvereivel, élelmiszereivel, majd 
„megmártózás” az esőerdő világában, könnyű kirándulás a 
sűrűben. A Kanopy ride felejthetetlen programunk, ugyanis 
a 40 méter magasságban, 450 méter hosszan húzódó „függő 
ösvény” egyedülálló, jelen pillanatban mindössze 4 hasonló 
létezik a világon.  

5.nap: Kuala Lumpur – Szingapúr
Reggel transzfer a kuala lumpuri nemzetközi repülőtérre. 
Menetrendszerinti járattal utazás Szingapúrba. Szingapúr 
gazdasága a legerősebb egész Délkelet-Ázsiában. Az el-
múlt évtizedekben a világ egyik legszórakoztatóbb metro-
poliszává vált. A céltudatos városvezetésnek köszönhetően 
Ázsia egyik legtisztább, legbiztonságosabb városállama lett. 
Egész napos gyalogos és MRT-s városnézésünk során meg-
tekintjük a régi, gyarmati Szingapúr megmaradt emlékeit, 
és a futurisztikus modern épületeit. Szingapúr jelképét a 
Merlion szobrot keressük fel elsőként. Elsétálunk a Marina 
Bay-hez és megnézzük a Marina Bay Sands komplexumot. 
Felkeressük a Fullerton Hotelt és Sir Raffles Stamford szobrát. 
Megnézzük a régi és új Parlament, Fort Canning, Nem-
zeti Múzeumot (kivülről), Raffles Hotelt és a Singapore 
Flyert. Esti programunk a híres Night Show Szafari Szinga-
púrban. Szállás elfoglalása (2 éj).

6.nap: Szingapúr 
Reggeli után a kínai és az indiai negyedbe teszünk látogatást. 
Fél napos keresztmetszet Szingapúr kulturális, történeti 
látnivalóiból és életmódjából: séta a „Kis India” nevű 
városrészben. Az üzletek között megpillantjuk a legöregebb 
hindu templomot, Sri Mariamman-t. A következő megállónk 
a ChinaTown lesz. A kínai városrészi bazárok hangulatát 
is megtapasztalhatjuk. A lenyűgöző szépségű Kwan In 
Thong Templom, és a csodálatos épületekkel szegélyezett 
folyópartot járjuk körbe. Szingapúr legújabb ökoturisztikai 
látványosságához: a Gardens by the Bay parkba látogatunk, 
megcsodáljuk az 50 méter magas, napkollektorokkal 
felszerelt szuperfákat és egyéb futurisztikus üvegházi 
növényeket. Délután kirándulunk a Sentosa-szigetre 
(Monorail vagy felvonós átkelés panorámával az öbölre). 
Látogatást teszünk a Pillangó Parkba. Természeti 
szépségének és mesterséges vonzerejének köszönhetően a 
turisták által kedvelt egyik legnépszerűbb úti cél. Itt található 
a Siloso-erőd, mely az egyetlen megmaradt tengerparti 
erőd, a Lepkék Parkja. A sziget legnagyobb látványossága a 
350 féle egzotikus tengeri élőlényt bemutató Underwater 
World óceanárium, ahol megismerkedhetünk a tengerek 
élővilágával, cápákat, rájákat, teknősöket is láthatunk. 

7.nap: Penang (Maláj-félsziget)
Délelőtt repülés Szingapúrból Penang szigetére. 
Transzfer a szállodába (2 éj). Penang gazdag örökségének 
felfedezése: Georgetown, a főváros a Világörökség 
része, a kínai, maláj, indiai és nyugati kultúra keveréke. 
Penangban gyalogosan betekintünk a 19. század kínai 
kereskedő- (Khoo Kongsi klánház) és a brit gyarmati 
világ mindennapjaiba (Cornwallis erőd, a Főtér koloniális 
épületei), valamint a „Street Arts” műveszetet.

8.nap: Penang (Maláj –félsziget)
Délelőtt kirándulás a szigeten. Utunkat a Kek Lok Si 
templommal kezdjük, amely Malájzia legnagyobb buddhista 
temploma. Ellátogatunk az egyedülálló kínia-maláj „kígyó 
templom”hoz. Megcsodáljuk a világ harmadik legnagyobb 
fekvő Buddha szobrát a thai stílusú Wat Chayamangkalaram 
templomban. A Dhammikarama burmai buddhista 
templomban tett látogatásunk zárja a napunkat. 

9. nap: Penang – Langkawi (Malájzia szigetcsoport)
Reggeli után utazás repülővel a trópusi Langkawi szigetre. 
Szállás elfoglalása (3éj), szabadprogram, pihenés a 
tengerparton. 

10-11.nap: Langkawi-szigetek
Pihenés a trópusi szigeten. 
Fakultatív program: Egész napos programunk során a 
mangróve erdők hatalmas gyökerekkel és legendákkal 
átszőtt világába utazunk, ahol jégmadarakkal, sasokkal 
és ősi történetekkel ismerkedünk. Barlangokon vágunk 
keresztül és kievezünk a türkizkék tengerre is. Egy helyi 
halászfalun ebédelünk, majd délután felfedezzük a sziget 
belsejének vízeséseit és hegycsúcsait. A program ára: 55 
USD/fő (helyszínen fizetendő).

12.nap: Langkawi – Kuala Lumpur – Budapest
Délelőtti tengerparti strandolás után magunk mögött 
hagyjuk Penang szigetét, repülés Kuala Lumpurba. Átszállást 
követően utazás Magyarországra. Éjszaka a repülőn. 

Malajzia

Szingapúr

Kuala Lumpur

Penang
Langkawi

Melakka

13 nap/12 éj

MALAJZIA – SZINGAPÚR – LANGKAWI-SZIGETEK 
 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is
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A város mely sosem alszik, mondhatjuk minden túlzás nélkül, de az kétségtelen, hogy a thai főváros Bang-
kok azon kevés metropolisok közé tartozik ahol éjjel nappal ugyan olyan nyüzsgő élet van. Ázsia Velen-
céjének is nevezett főváros egy thaiföldi nyaralás kötelező és egyben kihagyhatatlan kiinduló állomása 

elképesztő látnivalókkal. 

A Prince Palace Hotel Bangkok óvárosában található, 
közvetlenül a Bo Bae Tower divatáruház felett. A 
Mahanak-csatornára kilátást nyújtó szálloda szabadtéri 
medencét és 8 különböző étkezési lehetőséget kínál.
A Prince Palace tágasan berendezett és jól felszerelt 
szobái légkondicionálóval, hűtővel és kábel TV-vel 
ellátottak. A fürdőszobák modernek, és fürdőkáddal 
rendelkeznek.
A vendégek a 2 pezsgőfürdő-medence mel-
lett pihenhetnek, és a wellness-részlegben 
masszázskezeléseket is igénybe vehetnek. 
A szálloda 4 éttermében kínai, vietnami, thai, japán 
és nemzetközi ételeket szolgálnak fel. A Sky Lounge & 
Karaoke, a Palace bár, a Sunset sörkert és a Piccadilly 
söröző italokkal várja a vendégeket.

A Ramada Plaza Bangkok Menam Riverside épülete 
a Chao Phraya-folyó mentén található. A hotel szobái 
a folyóra és a városra nyújtanak kilátást. Az 5 csillagos 
szálloda pezsgőfürdővel és szabadtéri medencével 
rendelkezik.  9 nemzetközi konyhát kínál. A szálloda 
modern thai díszítéssel ellátott szobáit elegáns 
bútorokkal rendezték be. Minden szobában műholdas 
TV, íróasztal és dohányzóasztal található. A szobákhoz 
tágas, modern fürdőszoba tartozik. A szálloda egész 
területén ingyenes Wi-Fi-hozzáférés biztosított. A hotel 
területén található Massira Wellness & Spa többféle 
masszázst és szépségápolási kezelést kínál, valamint 
szauna és gőzfürdő is rendelkezésre áll. A sportolni 
vágyók a fitneszközpontban edzhetnek a tartózkodásuk 
ideje alatt. A nyitott látványkonyhával rendelkező 
Terrace72 bár-étterem grillezett ételeket és tenger 
gyümölcseiből készült fogásokat kínál. A vendégek 
az étteremből gyönyörködhetnek a városra nyíló 
lélegzetelállító kilátásban. 

A Karon strandtól 10 perces sétára helyezkedik el 
a szálloda. Ingyenes, fél órás transzfert biztosít a 
fehérhomkos, pálmafás tengerpartra. A Princess 
Seaview Resort & Spa tetőtéri szabadtéri medencével 
csábítja vendégeit.
A tágas szobák erkélye a tengerre vagy a Karon 
városára nyújt kilátást. A szobák légkondicionáltak, 
síkképernyős TV, gyorsforraló és ingyenes palackozott 
víz teszi teljessé. Az átlátszó üveggel elválasztott 
fürdőszobákban külön kád és meleg vizes zuhanyzó 
is helyet kapott. A nagy szabadtéri medence körül 
napozóágyakat helyeztek el, ahol a vendégek a 
medence bárja által kínált koktélok és burgerek 
fogyasztása közben lebarnulhatnak. A vendégek 
kényelméről fitneszközpont és mosodai-szolgáltatás 
gondoskodik. A Princess Restaurant & Bar naponta 
svédasztalos reggelivel, valamint a nemzetközi és a thai 
konyha remekeivel és a tenger gyümölcseiből készült 
ételkülönlegességekkel várja az étkezni vágyókat. 
Főszezonban élő előadásokkal és svédasztalos 
barbecue vacsorával szórakoztatják a szálloda 
vendégeit.

Bangkok

THAIFÖLD / szállodák
Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 

magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

„A szabadok országa” hasonlóan találó jelzője az országnak. Megrakott gyümölcsárus csónakok a csatornákon (khlong), felékszerezett táncosok, 
feldíszített elefántok, röpködő sárkányok és a kézművesek, akik remekműveket készítenek tikfából és zománcból. Thaiföld olyan álomvilág, ami 

egyszer izgató, máskor megnyugtató.

Thaiföld legnagyobb szigete. Szép homokos strandjainak kisebb nagyobb öbleinek és zöld trópusi növény-
zetének köszönhetően ideális a pihenni vágyók számára.  A modern szállodák teljes nyugalmat és pihenést 

kínálnak az ide utazó turistáknak. Aki nem csak a pihenésre vágyik és az éjszakai életet is keresi, Patong 
Beachen szintén jó helyen jár.

Phuket

Prince Palace Hotel 4*

Ramada Plaza Riverside 5*

Princess Seaview Spa & Resort 4*+

Phuket

Koh Samui
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Bangkok
Phuket

THAIFÖLD / szállodák

3 perc sétára található Kata Beach Sugar Marina 
Resort - Divat - Kata Beach-től. Butik stílusú szobákat kí-
nál fürdőszobával és egy fitneszközpont. Ingyenes Wi-Fi 
is rendelkezésre áll. 

Színes és modern szobák erkéllyel  fel vannak szerelve. 
DVD lejátszó és elektromos vízforraló. Széf a szobákban. 

The Black Pearl étteremben ízletes nemzetközi fogáso-
kat kínál ebédre és vacsorára. 

A Samui Honey Tara Villa fényűző villákat kínál saját 
medencével és kanapéval rendelkező kerti pavilonnal. 
Ingyenes Wi-Fi elérhető a szállodában.
A villákhoz jól felszerelt konyha és szabadtéri, fedett 
étkezőterasz tartozik. Az üvegtetős fürdőszobában kád 
és külön zuhanyzó található.

A vendégek élvezhetik a pihentető masszázsokat, 
vagy sétálhatnak a kertben. A villákhoz szobaszerviz, 
valamint 24 órás portaszolgálat tartozik. Autó- és 
kerékpárbérlés, valamint mosodai szolgáltatás is várja 
a vendégeket.
A Samui Honey Tara Villa 15 percnyi útra található 
Chaweng szórakozóhelyeitől. A nap folyamán ingyenes 
transzferbuszok szállítják a vendégeket Choeng Mon 
Beach-re.

Koh Samui szigetének buja trópusi növényzetével 
körülvett, thai stílusú Resort&Spa szálláshely 
romantikus élményekkel várja vendégeit. 
A szálláshely Choeng Mon strandjától pár percnyi rövid 
sétára helyezkedik el.
A szálloda tíkfa bútorokkal berendezett, helyi 
művészek festményeivel díszített, tágas szobái 
tradicionális thai berendezéssel rendelkeznek. A 
szobákban műholdas TV, DVD- és CD-lejátszó, valamint 
esőzuhannyal felszerelt fürdőszoba található. Édesvizű 
úszómedence és párnázott nyugágyak kínálnak 
kellemes kikapcsolódást. A szálláshely wellness 
központjában pezsgőfürdő, különböző testkezelések, 
valamint láb- és thai masszázs vehetők igénybe. A 
természet kedvelőit változatos trópusi növény- és 
állatvilágot kínáló kert várja. A szálloda területén 
ingyenes internet-hozzáférés is rendelkezésre áll.
A vendégek az üdülőközpont éttermében a csodálatos 
tengerre néző kilátásban gyönyörködhetnek, a friss, 
grillezett tenger gyümölcseit, illetve thai és nemzetközi 
ételeket tartalmazó vacsora pedig a szabadban is 
elfogyasztható.

Koh Samui főként a zavartalanul pihenni vágyók számára ajánlott nyaralóhely, mivel a sziget szállodái 
korlátozott befogadóképességük által családias hangulatot kölcsönöznek a helynek. Dél kelet Ázsia 

egyik érintetlen trópusi paradicsoma. A sziget számos kókuszpálmája miatt a kókuszpálmák szigetének is 
szokták nevezni. Kristálytiszta víz, hosszú partszakasz finom homokkal, családias hangulatú éttermek és 

bárok, mind felejthetetlen élményt szerezhetnek az idelátogató turistáknak.

Koh Samui

Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 
magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

White House Beach Resort and Spa 4*

Honey Tara Villa 4*

Sugar Marina Resort - Fashion - Kata Beach 4*
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Az ismert üdülőhely, mely már hosszú évek óta Thaiföld leglátogatottabbjai és legkedveltebbjei közé tartozik. 
Pattaya városa a számtalan bárral, éjjeli klubokkal, kabarékkal, éttermekkel az éjjeli nyüzsgő központokat 

kedvelők igényeit elégíti ki, de az éjjeli nyüzsgést kevésbé kedvelők is jól érezhetik magukat. A környező tizenkét 
korallsziget a búvárok paradicsoma, a helyszínen búváriskola is működik (a korallszigetek körüli merülés inkább az 

amatőröknek ajánlott, a látótávolság a vízben akár 12 m is lehet).

Pattaya

THAIFÖLD / szállodák
Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 

magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

A Pattaya Beach strandjától 10 perc sétára helyezkedik 
el a szálloda. Szabadtéri medencével, valamint 
étteremmel várja a vendégeket. A szobaszerviz és a 
portaszolgálat a nap 24 órájában rendelkezésre áll.
A légkondicionált szobából kilátás nyílik a medencére 
vagy a városra, valamint síkképernyős TV-vel, széffel, 
tea- és kávéfőzővel, hűtővel, továbbá minibárral 
felszerelt. A saját fürdőszobában esőzuhany található.
A hoteltől 5 perces sétára számos étterem, bár és 
szórakozóhely található.  A vendégek a gőzfürdőben 
pihenhetnek, vagy a fitneszteremben edzhetnek. A 24 
órás recepción valutaváltó, csomagmegőrző, valamint 
mosoda és tisztító működik. A Glow étterem ázsiai 
és nemzetközi fogásokat kínál egész nap. Az étterem 
beltéri és kültéri asztalokkal is rendelkezik.

Pattaya Beach mentén elhelyezkedő szabadtéri 
medencével felszerelt hotel. A hotel modern szobákat 
kínál ingyenes Wi-Fi-vel. 
A szobák erkéllyel tengeri kilátással a Thai-öböl és 
a trópusi táj, mely körülveszi a hotel. A szobában 
síkképernyős kábel TV, minibár és tea / kávéfőző is 
megtalálható. 
D-Beach Cafeteria reggelit, míg a D-Beach étterem 
hagyományos thai és európai ételeket, valamint a 
tenger gyümölcsei, ebédre és vacsorára kínál.  A 
vendégek lazíthatnak a medence melletti bárban, vagy 
lobby lounge egy ital.
 

A tengerparti szálloda Koh Chang tengerpartjánál 
helyezkedik el. A hotel gyógyfürdővel és szabadtéri 
medencével, gyermekmedencével rendelkezik. 

Egyedi thai stílusú parkettás szobák, TV-vel és 
széffel felszereltek. Minden szoba rendelkezik saját 
erkéllyel, és saját fürdőszobával, forró zuhannyal. 

Thai és nemzetközi ételeket szolgálnak fel a szálloda 
domboldali és tengerparti éttermében. Frissítők 
fogyaszthatók a medence melletti bárban. Maximális 
kényelem a fehérhomokos pálmafás parton!

 

Koh Chang Thaiföld egyik szigete, egykor Elefánt szigetnek nevezték. Több érintetlen trópusi dzsungel 
található itt, különleges növényekkel, állatokkal. Partvidékét több apró sziget, vízesés szegélyezi. 

Találhatók itt röplabdapályák, előkelő vízparti éttermek és stílusos üzletek. Nagyon gyéren lakott a sziget, 
a turisták csak nemrég kezdték megismerni. Koh Chang a legideálisabb hely egy csendes szabadság 

eltöltésére, gyönyörű környezetben.

Koh Chang

Nova Hotel and Spa Resort 4*

Pattaya Discovery Beach Hotel 4*

 Chang Buri Resort & Spa 4*
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Pattaya
BANGKOK VÁROSNÉZÉS
Reggeli után találkozás a magyar nyelvű idegenvezetővel a 
szálloda recepciójánál. Utazás csatorna hajóval a Rattanakosin-
szigetre, ahol a történelmi belváros található.  Első látnivalónk 
az Aranyhegy temploma lesz - Wat Saket. Igazi buddhista 
zarándokhely, mivel itt őrzik Buddha relikviáját. A 80 méter 
magas mesterséges hegy tetején álló templomból lenézve 
hihetetlen panoráma tárul elénk, a Rattanakosin-szigetre és 
a távolban sorakozó bangkoki felhőkarcolókra.  Ezt követően 
a híres bangkoki háromkerekű motoros riksával a “tuk-tuk-
kal” a sziámi királyok egykori rezidenciájához, a lenyűgöző 
Grand Palace-hoz utazunk, amelyen belül ékességét a 
Smaragd Buddha szobrot is megcsodálhatjuk. A Chayo 

THAIFÖLD / fakultatív programok, magyar nyelvű idegenvezetéssel

BANGKOK, VASÚTI- ÉS ÚSZÓPIAC
Reggel indulás a Bangkoktól kb. 120 km-re lévő (kb. 2 
óra utazást jelent), Thaiföld legismertebb úszó piacára. 
A Damnoen Saduakra látogatunk el. A XIX. században 
számtalan úszópiac volt Bangkok és környékén, ám mára 
már csak néhány maradt. A délelőtti órákban éli világát a 
turista paradicsommá lett, vízi labirintus ma is élő piaca. A 
híres úszó piac megannyi turista által látogatott hely, amely 
Thaiföld különleges gyümölcseit és zöldségeit kínálja az 
árusok csónakjaiból. Csónakba szállunk és a keskeny csatornák 
labirintusain keresztül, magas cölöpökre épített lakóházak és 
kókuszpálma ültetvények között bepillantást nyerünk az úszó 
piac életébe (45 perces hajókirándulás, 1 hajóban 4 fő utas fér 
el). Ezt követően szabadprogram, vásárlási lehetőség a piacon. 
Az úszópiac után Samut Songkhram vonatforgalmáról híres 

KANCHANABURI (ellátás: ebéd)
Reggel utazás Bangkokból a híres Kwai-folyóhoz, 
Kanchanaburiba. Egész napos kirándulás a Bangkoktól 
kb.140 km-re lévő Kanchanaburi városába. Thaiföld nyugati, 
Burmával határos tartománya, amely stratégiailag fontos hely-
szín volt a történelem folyamán. Legnépszerűbb nevezetessé-
ge a Kwai folyó és a rajta átívelő híd, amely főképp a háborús 
film folytán vált híressé. Kanchanaburi érintésével a Thaiföldet 
1941-ben elfoglaló japán csapatok, egy stratégiailag fontos, 
kb. 415 km hosszú vasútpálya építkezésébe kezdtek. Munkára 
fogtak 61 ezer szövetséges hadifoglyot is, embertelen körül-
mények között dolgoztatva a híd és pályaépítésen. 1945 feb-
ruárjában a Szövetséges légierő szőnyegbombázása semmisí-

BANGKOK ŐSI VÁROSA
Egész napos kirándulást teszünk Bangkok ősi városába, 
a Muang Boranba, Bangkoktól 40 km-re délre. Az 1963-
ban alapított és azóta is folyamatosan bővülő skanzen 
autentikus színpada a siami építészetnek, amely a thai 
történelmet mutatja be a Khmer időktől a Rattanakosin 
korszakig. A park területén több, mint 100 thai építményt, 
úgy mint templomokat, palotákat, és úszópiacot, csodás 
feng shui stílusban épített parkokat nézhetünk meg. A 

SVÉDASZTALOS VACSORA EST A BAIYOKE SKY 
TOWERBEN
Baiyoke Sky Tower Bangkok legendásan magas 
toronyépülete, amelynek legfelső, forgó emeletéről
páratlan kilátás nyílik a városra. Nemzetközi svédasztalos 
vacsora Thaiföld egyik legmagasabb éttermében.

A program ára Bangkokból: 22.500 /fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű asszisztenciát, 
egyirányú transzfert szálloda – étterem között, vacsorát – 
külön fizetendő az italfogyasztás

Praya folyón átkelve a khmer stílusú Wat Arun-t, azaz a 
Hajnal templomát nézzük meg, amely egykor otthont adott 
a Smaragd Buddhának.  A világ 7 legnagyobb buddhista 
épületegyüttes egyikeként ismert, Wat Pho lesz a programunk 
zárása, ahol a híres fekvő Buddha szobrot, a thai királyi sírokat, 
és az Ayutthayai Királyság időszakából fentmaradt arany 
Buddhát tekintjük meg. A Wat Pho Bangkok egyik legrégebbi 
templomkomplexuma, ahol thai tradicionális masszázs iskola 
is működik. Fakultatív programként 45 perces “long tail boat” 
-os hajókirándulást tehetünk a klongokon, azaz a Chayo Phraya 
folyó  csatornáin, ahol Bangkok régi folyóparti cölöpös házait 
láthatjuk. élután visszaérkezés a szállodába.

piacára, a Maeklong Vasúti Piacra utazunk. A piacot egy 
vasúti sín szeli ketté, melyen naponta többször is elhalad a 
menetrend szerinti járat. A vásárlók a vasút vonalon járhatják be 
a piacot. Hirtelen, amikor a vonatsíp megszólal, a piac átalakul, 
mindent elpakolnak a vonat útjából és szabad utat engednek a 
mozdonynak az árusok. Annyira szűk a hely a standok között és 
olyan sokan látogatnak el ide nap mint nap, hogy a vonat csak 
15 km/h-val halad keresztül a piacon. Amint a vonat elmegy, az 
árukat visszarendezik a helyükre. Ezután a bámulatos piac után 
visszatérünk a bangkoki szállodába. Érkezés kb. 13 órakor, majd 
szabadprogram.

A program ára Bangkokból:
31.000 Ft/fő (1 – 4 fő esetén)
27.500 Ft/fő (5-8 fő esetén)

tette meg a japán tervet. A Kwai folyón 30 perces „long tail” 
hajós kirándulást teszünk, majd  a legendás hídon gyalogosan 
átkelünk. Ezt követően a második világháborús múzeumot 
keressük fel. Svédasztalos ebéd egy úszóétteremben a Kwai 
folyón, ahonnan a hidat is megcsodálhatjuk. (italfogyasztás 
külön fizetendő) . Délután a Wat Tham Sua-hoz, vagyis a tigris 
barlang templomhoz utazunk. Ehhez a különleges, dombte-
tőn álló, egyedi tervezésű thai templomhoz drótkötélpályán 
jutunk fel. A magasból gyönyörű kilátás tárul elénk a rizsföl-
dekre. A fantasztikus épületek között sétálva a thai és a kínai 
kultúra sítlusjegyeit figyelhetjük meg. Esti órákban visszaérke-
zés Bangkokba.

látogatáson Thaiföld leghíresebb műemlékeit láthatjuk 
és ezen keresztül az az érzésünk támad, mintha bejárnánk 
egész Thaiföldet!. A látványos thai történelmi túrát 
(csaknem 15 km hosszú), biciklivel vagy golf autóval 
tehetjük meg. Ezt követően visszautazás a szállodába.

A program ára Bangkokból:
32.500 Ft/fő (1 – 4 fő esetén)
30.500 Ft/fő (5 – 8 fő esetén)

Megjegyzés: programjaink VIP programok, amelyek tartalmazzák a magyar nyelű idegenvezetést! Külön fizetendő a helyszínen a belépőjegyek – az idegenvezető részére is!

A program ára Pattayáról:
44.500 Ft/fő (1-4 fő esetén)
41.000 Ft/fő (5-8 fő esetén)

Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, 
kétirányú privát transzfert, hajójegyet.

AYUTTHAYA, BANG  PA-IN NYÁRI PALOTA
Reggeli után Bangkokban találkozás a magyar nyelvű 
idegenvezetővel a szálloda recepciójánál. Privát autóval 
utazás az Ayutthayai Királyság fővárosába, Ayutthayába. A 
menetidő kb. 1,5 óra. Ayutthaya  az ázsiai civilizáció központja 
volt, amíg a burmai csapatok le nem igázták sziám birodalmát. 
A jó állapotban lévő romok trópusi környezetben lenyűgöző 
látványa tárul elénk.  Elsőnek a híres Bang Pa In-i Nyári 
Palotához utazunk. A Nyári Palota tulajdonképpen régebbi, 
mint a Nagy Palota Bangkokban. Érthető ez, hiszen Ayutthaya 
a régi főváros közelében épült. Bár a „nyár” és „tél” viszonya a 
világnak azon vidékén egészen más, mint nálunk, a királyok 
igényt éreztek arra, hogy néha elvonuljanak a nagyvárosból 
és egy kellemes, nyugalmas helyen pihenjenek, vagy éppen 
ott tartsanak fényűző fogadásokat. Erre a célra a Bang Pa-
In tökéletesen megfelel: könnyed pavilonjai, hagyományos 

délkelet-ázsiai és európai stílusban épült kis palotái a Chao 
Praya folyó mellett gyönyörű természeti környezetben 
épültek. Délután az Ayautthayai Történelmi Parkba 
(UNESCO) kirándulunk. Lehetőségünk lesz elefántolni, ahol 
fakultatív program keretében bejárhatjuk az ősi városrészt az 
ormányosok hátán (15 perc – 500 THB/fő).  Megnézzük a Wat 
Mahathat, Royal Palace Ayutthaya, Wat Mongkhon Bophit, Wat 
Panam Choeng templomait. 

A program ára Bangkokból:
32.500 Ft/fő (1 – 4 fő esetén)
29.900 Ft/fő (5 – 8 fő esetén)

A program ára Pattayáról:
49.500 Ft/fő (1 – 4 fő esetén)
46.000 Ft/fő (5 – 8 fő esetén)

Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, transzfert 
privát autóval.
Külön fizetendő: belépőjegyek kb:250 THB/fő, fakultatív 
elefánt kirándulás.

A program ára Bangkokból:
24.000 Ft/fő + belépőjegy (1-4 fő esetén)
22.500 Ft/fő + belépőjegy (5-8 fő esetén)

A program ára Pattayáról:
41.000 Ft/fő + belépőjegy (1-4 fő esetén)
37.500/fő + belépőjegy (5-8 fő esetén)

Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közleke-
dést, hajójegyet a szálloda és a Rattanakosin sziget között.
Külön fizetendő: belépőjegyek kb. 900 THB/fő, fakultatív 
hajókirándulás a klongon: 500 THB/fő.

A program ára Bangkokból:
44.500 Ft/fő (1 – 4 fő esetén)
41.000 Ft/fő (5 – 8 fő esetén)

A program ára Pattayáról:
61.500 Ft/fő (1 – 4 fő esetén)
56.500 Ft/fő (5 – 8 fő esetén)

Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, svéd-
asztalos ebédet, belépőjegyet, felvonót, VIP transzfert szál-
loda - Kanchanaburi – szálloda útvonalon

A program ára Pattayáról:
49.500 Ft/fő (1 – 4 fő esetén)
46.000 Ft/fő (5 – 8 fő esetén)
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, 
kétirányú transzfert a szálloda és a skanzen között, biciklit 
a parkban

Külön fizetendő: belépőjegy kb. 700 THB/fő, golf autó -250 
THB/óra/golf autó (4fős)

CHAYO PHRAYA VACSORAHAJÓ EST (ÉLŐZENÉS)
A program során egy romantikus sétahajózáson veszünk részt. 
Egyedülálló módon ismerkedünk meg Bangkokkal. Hangulatos 
élő zene mellett fogyasztjuk el svédasztalos thai és nemzetközi  
vacsoránkat, miközben a folyópart élettel teli nyüzsgését 
és a város lenyűgöző látványosságait csodálhatjuk meg. A 
hajókirándulás során látjuk Bangkok leghíresebb templomait.

A program ára Bangkokból: 22.500 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű asszisztenciát, 
egyirányú transzfert szálloda – kikötő között, vacsorát – 
külön fizetendő az italfogyasztás
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Malajzia igazi trópusi ország, színpompás gyümölcsöket 
és fűszereket kínáló piacokkal, hatalmas esőerdőkkel és 
festői szigetekkel. Emellett valóságos olvasztótégelye is 
Ázsia népeinek, hiszen lakosságának alig több mint fele 
maláj, a másik felét vegyesen teszik ki kínaiak, indiaiak 

és az orang asli bennszülöttek. Mecsetekkel és kínai 
pagodákkal, hindu szentélyekkel és ősi törzsi rituálékkal 
egyesíti magában Ázsia különféle vonásait. Ismerje meg 

a Borneó szigetvilág legszebb kulturális és természeti 
kincsit – Kuching város nevezetességeit, a Bako Nemzeti 

Parkot, majd Indonézia legkülönlegesebb látnivalóit, 
ahol magyar nyelvű idegenvezetőnk kalauzol az 

indonéz kultúra ősi emlékei között. Látogatást teszünk 
a páratlan szépségű Prambanani templom együtteshez, 

a yogyakartai szultáni palotába és egyebek mellett 
megtekinthetjük Borobudurt, a világ legnagyobb 

buddhista templomát is.

Utazás:
Menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással 
(Budapest –Kuala Lumpur, Jakarta – Budapest), a 
helyszínen belső repülőjárattal és autóval (a prog-
ram szerint)

Szállás:
9 éjszaka 4 csillagos szállodában.
-2 éjszaka Kuala Lumpur-ban (Malajzia)
-3 éjszaka Kuching-ben (Borneó-sziget)
-3 éjszaka Yogyakartában (Jáva-sziget, Indonézia)
-1 éjszaka Jakartában (Jáva-sziget, Indonézia)

Ellátás:
Bőséges reggeli, 1 ebéd és 2 vacsora

Részvételi díj:                509.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 9 éjszakai szállást 
a megadott ellátással, felsorolt programokat, 
magyar idegenvezetést az egész út alatt, helyszíni 
közlekedést (autót, repülőtéri transzfereket), de 
nem tartalmazza a BBP és stornó biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-belső repülőjegy Kuala Lumpur – Kuching – 
Jogyakarta –Jakarta között: 275 Usd/fő
-belépőjegyek (kb. 165 Usd/fő)
-indonéziai vízum
-maláj idegenforgalmi adó (10 MYR/szoba/éjszaka)

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Kuala Lumpur, Jakarta – 
Budapest között

1.nap: Budapest – Kuala Lumpur (Malajzia)
Utazás menetrendszerinti járattal Kuala Lumpur-ba.

2.nap: Kuala Lumpur (Malajzia)
Érkezést követően találkozás a magyar nyelvű 
idegenvezetővel, majd transzfer a szállodába. Útközben 
megismerkedünk a város nevezetességeivel. Szobák 
átvétele (2 éj). Délután szabadprogram. Este ismerkedős 
vacsora egy helyi indiai étteremben. Ezt követően közös 
séta, ahol kivilágított pompájában csodáljuk meg a 
Petronas ikertornyokat, melyek Ázsia egyik kereskedelmi 
központjai és Kuala Lumpur jelképei.

3.nap: Kuala Lumpur – Batu Cave (Malajzia)
Reggeli után az egész napos program főbb állomásai: Batu 
Caves (barlangok), Royal Selangor Ónedény üzlet, majd 
városnézés Kuala Lumpur-ban. A Batu folyónál található 
sziklákba vájt templomokban csodálatos, Hindi istenségeket 
ábrázoló szobrokat láthatunk. A városnézés során 
ellátogatunk a Thean How Templomhoz, a Királyi Palotához, 
a Nemzeti Emlékműhöz, a Függetlenség Térre, a Központi 
Piachoz és a Petronas Ikertornyokhoz.

4.nap: Kuala Lumpur – Kuching (Borneo-sziget)
Kora reggel transzfer a kuala lumpuri repülőtérre, utazás 
menetrendszerinti járattal Borneo-szigetére, Kuching 
város repülőterére. Érkezést követően transzfer a hotelbe, 
elhelyezés superior óceánra néző szobában (3 éj). 
Gyalogosan ellátogatunk a Kínai Negyedbe, a Macska 
Szoborhoz (Kuching maláj nyelven azt jelenti, hogy 
macska), a színes Tua Pek Kong Kínai Templomhoz és a 
világhíres Sarawak Múzeumhoz. A következő állomás 
az arany kupolás Városi Mecset lesz és innen már gyalog 
folytatjuk utunkat: az öreg városrészben található a Piac. 
Keskeny kis utcák végeláthatatlan hálózatában „bolyongva” 
megismerhetjük a fűszerárusok, textilüzletek és sok egyéb 
üzlet kínálatát. A piaci kavalkád után megismerjük a Fehér 
Fejedelemség idejében emelt épületeket, a Square Tower-t, 
a Bíróságot és a Charles Brooke Emlékművet.

5.nap: Kuching (Borneo-sziget)
Reggeli a szállodában. A mai napon felfedezzük a Bako 
Nemzeti Parkot: ez a kis félsziget egy közel 1 órás autóútra 
található Kuchingtól. A nemzeti park hét különálló, de 
mégis egy ökoszisztémába egybeforrt esőerdőnek ad 
otthont. Ennek köszönhetően elképesztően gazdag és 
különböző állat – valamint növényvilág található a területen 

(nagyorrú majom, hosszúfarkú makákó majom, vaddisznó, 
repülő mókus, varánusz és több száz fajta színes madár). A 
növényzet és a környezet is nagyon változatos: mangrove 
mocsarak, fojtogató fügefa vagy a húsevő virág. Délután 
szabadprogram.

6.nap: Kuching –Semenggoh Wildlife Centre 
– Sarawak foyó (Borneó-sziget)
Utazás autóval a reggeli órákban a Semenggoh Wildlife 
Centre-be. A rezervátumban saját környezetükben, 
az esőerdőben figyelhetjük meg ezeknek a különleges 
majmoknak az életét. Délután 1 órás hajókirándulást 
teszünk a Sarawak folyón, ahol megismerjük a folyó 
környéki vadon élővilágát: szarvas csőrű madár, színes 
tropikus madarak, krokodilok, vidrák, kígyónyakú madár.

7.nap: Kuching – Yogyakarta (Jáva–sziget, Indonézia)
Reggeli a szállodában. Transzfer Kuching repülőterére, 
utazás átszállással Yogyakartába. Érkezést követően 
transzfer a szállodába (3 éj).

8.nap: Yogyakarta (Jáva-sziget, Indonézia)
Reggeli után a Világörökség részét képező, közel 1200 
éves Borobudur buddhista szentély felkeresése lesz 
a programunk. A fő szentély mellett még a Pawon és 
a Mendut templomokat is meglátogatjuk. Visszatérve  
Yogyakartába megtekintjük a hagyományos jávai 
építészet remekét,a Keraton palotát és a Taman Sari 
komplexumot, melyet a holland gyarmati időkben Vízi 
Palotaként emlegettek. Végezetül ellátogatunk egy batik 
–műhelybe is, ahol megismerhetjük az UNESCO Szellemi 
Örökségének részét képező batik-termékeket. Délután egy 
újabb Világörökséghez, a IX. században épült Prambanan 
szentélyhez utazunk, amelynek fő része, a Loro Jonggrang 
komplexum Jáva legelegánsabb és egyben legfélelmetesebb 
temploma. Surakarta-ban megtekintjük a királyi családhoz 
tartozó Mangkunegaran Palotát és a Triwindu bolhapiacot, 
valamint a misztikus, erotikus domborművekkel díszített, 
lapos tetejű, piramis formájú Sukuh templomot. 

9.nap: Yogyakarta (Jáva-sziget, Indonézia)
Pihenés, szabadprogram a szállodánál, felfrissülés a 
medencénél.

10.nap: Yogyakarta – Jakarta (Jáva-sziget, Indonézia)
Reggeli után repülővel utazás Indonézia fővárosába, 
Jakartába. Városnézés, mely során megtekintjük az 
óváros holland gyarmati emlékeit, majd látogatás a 
Miniatűr Indonézia Parkban, ahol az indonéz szigetvilág 
legszebb épületeit csodálhatjuk meg kicsiben, az Indonézia 
Múzeumban pedig a kultúrával, hagyományokkal, 
népművészettel ismerkedhetünk meg. Megnézzük a 
Függetlenségi és a Fatahillah teret az Aranyvárosban. Szállás 
Jakartában (1 éj).

11.nap: Jakarta – Budapest
Reggeli után a repülő menetrendjétől függően transzfer a 
repülőtérre, hazautazás Magyarországra.

A program igény szerint tengerparttal hosszabbítható.

Indonézia

Kuala Lumpur

Yogyakarta
Jakarta

Kuching
Malajzia

11 nap/9 éj

MALAJZIA – INDONÉZIA KÖRUTAZÁS (BORNEO, JÁVA)
 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is
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 MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL
Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

BALI KÖRUTAZÁS – ÍZEK, IMÁK, SZERELMEK

A körutazás három fő helyszíne az északi Menjangan, 
ahol a háborítatlan természet közelségét tapasztalhat-

juk meg; Ubud, a spirituális, az ezotéria, a kultúra és 
művészetek centruma a sziget szívében, illetve Tanjung 

Benoa, a déli luxusszállodák központja – a pihenés, 
shopping és a vízi sportok Mekkája. Eme három fő hely-
színt összekötő program keretén belül Bali majd minden 
szegletét bejárjuk, így 13 nap alatt valóban teljes képet 

kaphatunk az Istenek szigetéről.

Utazás:
Menetrend szerinti repülőjárattal, átszállással 
(Budapest – Bali – Budapest), a helyszínen transz-
ferrel (a program szerint)

Szállás:
12 éjszaka 4 és 5 csillagos szállodában.
-3 éjszaka Mimpi Resort standard szobában
-4 éjszaka Tjampuhan Hotel superior szobában
-5 éjszaka Grand Mirage Resort deluxe szobában

Ellátás:
Bőséges reggeli

Részvételi díj :                            489.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza a 12 éjszakai szállást 
reggelivel, repülőtéri transzfereket, szállodák kö-
zötti transzfereket, repülőtérre érkezéskor a ma-
gyar nyelvű asszisztenciát, 3 db. egész napos ki-
rándulást belépőkkel, belépőket a templomokba, 
sznorkelezést búvároktatóval – motorcsónakkal, 
elefánt szafarit transzferrel és ebéddel, interakciót 
delfinekkel, de nem tartalmazza a BBP és stornó 
biztosítást.

A helyszínen külön fizetendő: 
-magyar idegenvezetés a 3 egész napos kirándulás 
során: 15 Usd/fő
-az esetleges borravalók
-ebédek/vacsorák a kirándulások során
-late check out – utolsó nap

Külön fizetendő:
-repülőjegy Budapest – Bali – Budapest között

1. nap: Budapest - Bali
A repülőjárattól függően érkezés Bali szigetére, majd autózás 
Menjanganba, a Mimpi Resortba. A szálloda hatalmas 
parkszerű kerttel rendelkezik, benne 4 db. termálvizes ill. 
2 úszómedencével. A hotelnek saját mólója van, ahonnan 
a reggeli órákban páratlan panoráma nyílik a közeli Jáva 
szigetének vulkánjaira (3 éj).
 
2. nap: Félnapos sznorkelezés motorcsónakkal a 
közeli sziget körül
Reggeli után, közvetlenül a szálloda kikötőjéből 
indul ez a kb. 4 órás program. Megközelítjük a közeli 
Menjangan szigetét, amely körül hét különböző, 
gazdag és színes élővilággal rendelkező merülő és 
sznorkelező hely található. Mindvégig segítségükre 
lesz készséges, helyszíni búvároktató munkatársunk, 
aki az egész programon kíséri Önöket. Kora 
délután visszaérkezés a hotelbe, szabad program.

3. nap: Nyugat-Bali Nemzeti Park – biciklizés, 
búvárkodás, termálfürdőzési lehetőség
Ezen a napon a közelben lévő, buja növényzetű és festői 
szépségű Nyugat Bali Nemzeti Parkba is érdemes 
ellátogatni. Számos állatfajnak már csak itt élnek egyedei 
Balin ill. Indonéziában. Akár egy kora reggeli madárlesre is 
elmehet, hogy biztosan meglegyenek a saját fotói az egész 
világon csak itt honos, a kihalástól nemrég megmentett Bali 
seregélyekről. A nap további részében szabad program.

4. nap: Észak-Bali kirándulás
Reggeli után Észak-Bali felé indulunk. Utunk első állomása 
a munduki vízesés, ami 200 méter magasból zúdul alá. 
Miközben leereszkedünk a vízesés tövéhez, a környező 
kávé -, kakaó –és szegfűszeg –ültetvények látványában 
legeltethetjük szemünket. Utunk folytatása Bratan 
vulkán krátertavának partján álló, hindu-buddhista 
„úszótemplom”, az Ulun Danu Bratan. A templom köré 
épített gyönyörű parkban sétálgatva nyomon követhetjük, 
ahogy a helyiek nap mint nap hálát adnak a tó istennőjének, 
Dewi Danunak. Ezután kifújjuk magunkat egy kellemes 
ebéd keretében egy csodás rizsföldekre néző kilátó-étterem 
teraszán. Innen az Ubud melletti madár –és hüllőpark 
felé vesszük az irányt. A kéthektárnyi botanikus kertben 
több, mint 250 trópusi madárfaj közel 1000 példányával 
találkozhatunk. Este megérkezés Ubudba, a tradicionális 
stílusban készült, hosszú múltra visszatekintő hotelbe. 
A trópusi folyóvölgyben kialakított és buja dzsungelben 
körülvett szálloda mind a mai napig az ubudi hercegi család 
felügyelete alatt működik (4 éj).
 
5. nap: Elefánt szafari
Reggeli után dzsungeltúrára indulunk. Rövid autózás 
után megkezdődik a 40 perces séta elefántháton egy kb. 2 
kilométeres szakaszon a dzsungelben egy szumátrai elefánt 

 
MAGYAR NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

Bármely időpontban, akár 2 fő együttes utazása esetén is

hátán. Az elefánt parkot rizsföldek, buja esőerdő és az Ayung 
folyó határolja, ez Bali egyik legszebb és legkedveltebb 
természeti látványossága. A séta után „közös fürdőzés” a 
park tavában, majd mi magunk etethetjük meg az elefántot 
és közös fényképet is készíthetünk vele.

6. nap: Közép- Bali kirándulás
Reggeli után Tegallalang teraszosan művelt rizsföldjei felé 
vesszük az irányt, ahol egy magaslati pontról csodálhatjuk 
meg a mára már egyre ritkaságszámba menő hegyoldali 
rizsteraszokat. Következő állomásunk a Kintamani falu 
szélén lévő kilátó, ahonnan még a délutáni, magaslati 
köd leereszkedése előtt vehetjük szemügyre Bali egyik 
legszebb s mind a mai napig aktív vulkánjának, a Baturnak 
az égre meredő kúpját és annak krátertavát. Egy kicsit 
lejjebb ereszkedve a hegyoldalban érkezünk meg a 900-
1200 méteres tengerszint feletti magasságban húzódó 
kávéültetvény tetejéhez és az ott létesített fűszeres 
kerthez. Itt élő, eredeti cserje, bokor vagy fa alakjában 
ismerkedhetünk meg a Balin található kultúrnövényekkel, 
úgymint a szegfűszeggel, vaníliával, kávéval, kakaóval, 
csilipaprikával, stb. Kirándulásunk következő megállója a 
962-ben alapított és 60-as években újjáépített, balinézek 
által varázserejűnek tartott Tirta Empul, szent forrás és 
szakrális fürdőhely. Itt mindennaposak a rítusos fürdőzések, 
hiszen a helyiek szerint a víz gyógyító hatású. A fürdőhely 
melletti dombon felpillantva pedig a néhai diktátor, Sukarno 
elnök egykori rezidenciáját, az Istana Negarát láthatjuk. 
Végül pedig a Gunung Kawi, XI. századból származó 
templom együtteséhez vezet utunk. Ez a sziklafalból kivájt, 
robosztus szentélycsoport a jávai-hindu királyságnak állít 
emléket, s egyértelműen Bali legrégebbi, eredeti formájában 
fennmaradt temploma.

7. nap: Szabad program
Ezen a napon szusszanhat egyet a hotel történelmi falai 
között, felfrissülve a szálloda természetes forrásvizű 
medencéjében vagy feszített víztükrű úszómedencéjében. 
Amennyiben aktív pihenésre vágyik, igénybe veheti a 
szálloda ingyenesen működtetett ingajáratban közlekedő 
buszait, s felfedezheti magának Bali ezoterikus-spirituális 
illetve művészeti központját, Ubudot. Ubudban számos 
érdekes múzeumot és galériát látogathatunk meg, kellemes 
éttermekben és kávézókban kedveskedhetünk magunknak. 
Koraeste pedig a táncoké lesz a főszerep: minden nap 
többféle tradicionális táncelőadás közül választhatunk.

8. nap: Kelet-Bali kirándulás
Reggeli után utunk első állomása az Ubud szívében fekvő 
Monkey forest, azaz Majomerdő, mely híven szimbolizálja 
a balinéz hinduknak a természettel való békés együttélését. 
Innen a sziget anyatemplomához, a Pura Besakihhoz 
vesszük utunkat. Bali legmagasabb hegyének, az istenek 
lakóhelyéül szolgáló Agung vulkánnak (3142 m) az oldalában 
emelték a balnézek a leghatalmasabb és legszentebb 
templom együttesüket, mely összesen 22 templomból áll. 
A hely atmoszférája lélegzetelállító, a magasból letekintve, 
az alattunk elterülő Bali látványtól megszédülve szinte 
érezzük az istenek jelenlétét. Következő állomásunk a 
Mahagiri kilátó, majd a köröskörül rizsföldekkel övezett 
Tirta Gangga, az 1948-ban épített vízi palota. Este érkezés 
a szálláshelyre (5 éj).

9. nap: Szabad program
Ezen a napon szabad program, pihenés. A hotel számos 
kikapcsolódási lehetőséget kínál, továbbá tengeri sportok 
kipróbálására is van lehetőség.

10. nap: Uluwatu – Pura Tanah Lot
Kirándulásunk kora délután kezdődik. Először Uluwatura 
vesszük az irányt.  A 80 méteres tengerparti sziklafal 
fölött meredező, 16. században épült Pura Luhur Uluwatu 
fenséges látványt kínál. Második állomásunk a híres, a sziget 
nyugati partján egy partközeli sziklaszirtre épített templom. 
Este pedig külön kérésre – lehetőség van elutazni Dél-Bali 
egyik legkellemesebb öbléhez, amely a kis halászfaluban, 
Jimbaranban található. A hely Bali leghíresebb vacsorázó 
helye a tenger gyümölcseit kedvelők körében.

11. nap: Szabad program
Ezen a napon szabad program, pihenés. A hotel számos 
kikapcsolódási lehetőséget kínál, továbbá tengeri sportok 
kipróbálására is van lehetőség.

12. nap: Interakció delfinekkel
Fél napos program keretén belül kedvére játszhat a vízben 
az intelligens és barátságos delfinekkel, megsimogathatja 
őket, még akár labdázhat is velük a 40 percnyi interakció 
ideje alatt.

13. nap: Bali – Budapest
Reggeli után szabadprogram, menetrendtől függően 
transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre.

Menjangan

Tanjung Benoa

Ubud
Bali

13 nap/12 éj
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Melasti Beach Resort & Spa tökéletes választás, ha egy 
kicsit el akarunk menekülni a rohanó hétköznapok elől. 
A tengerparton, remek helyen épült szálloda 3 kültéri 
medencével és süllyesztett bárral várja vendégeit. A 
szállodában gyerekklub, étterem és ingyenes parkolási 
lehetőség áll rendelkezésre. A szálloda számtalan 
szabadidős szolgáltatást kínál, így biztosan nem fog 
unatkozni látogatása alatt.
A Beach Resort Melasti légkondicionált szobái klasszikus, 
fából készült bútorokkal berendezettek és balinéz 
szövetekkel díszítettek. A szobákban műholdas TV 
és vasalási lehetőség vehető igénybe. A márvány 
fürdőszobák hideg / meleg zuhanyzóval és hajszárítóval 
felszereltek.
A parkosított szabadtéri medence kellemes felüdülést 
kínál, valamint frissítő koktélok fogyaszthatók. 
Relaxáló masszázsok és kozmetikai kezelések a Melasti 
wellnessközpontjában állnak rendelkezésre.
A tengerparti Melasti étterem 24 órában várja vendégeit. 
Az élő szórakoztató programokat is kínáló étteremben 
ázsiai és nemzetközi ételeket szolgálnak fel.
A Ngurah Rai nemzetközi repülőtér kb. 20 perces autóútra 
található.

A Puri Saron Hotel Seminyak szálláshelye Balin, 
Seminyak városában helyezkedik el. Vendégeit 
wellnessrészleggel, látványos, szabadtéri medencével 
és jól felszerelt szállásokkal várja, mindössze egy rövid 
sétára Seminyak strandjától.
A Ngurah Rai nemzetközi repülőtér mindössze 25 perces 
autóútra, míg a népszerű turisztikai látnivalók, mint a Ku 
De Ta étterem és a Legian strand mindössze egy rövid 
autóútra fekszik.
Az elegánsan berendezett, világos és tágas szobák 
a szálloda tájkertjére néző, privát erkéllyel, valamint 
káddal és hajszárítóval ellátott, luxus fürdőszobával 
rendelkeznek.
A szállodában 2 étterem működik. A Mawar Saron 
étterem helyi finomságokat, míg a tengerparti 
Camplung Sari pizzéria ízletes pizzákat kínál. 
Szobaszerviz szintén rendelkezésre áll.
A vendégek frissítő fürdőt vehetnek az Aranyhomok-
partra néző úszómedencében vagy sétálhatnak 
egyet a szálloda kertjében is. A recepció segítőkész 
személyzete készséggel nyújt információkat 
a turistalátványosságokról, illetve egynapos 
kirándulásokat is szervez.

A Patra Jasa Bali Resort & Villas tökéletes kényelmet nyújt. 
A Kuta / Tuban nevű városrészben helyezkedik el, amely a 
város egyik legfelkapottabb környéke. Innen a pezsgő város 
minden látnivalóját és érdekes programját könnyen elérhetik 
a látogatók. A szépen gondozott kert és a főbb látnivalókhoz 
való közelsége különleges vonzerőt kölcsönöz ennek a 
szállodának. A fehér homokos South Kuta strand mentén 
található Patra Jasa Bali modern balinéz stílusú szobákkal, 
2 étteremmel, teljes körű szolgáltatást nyújtó wellness 
részleggel, nagyméretű lagúnamedencével, tengerparti 
medencével és ingyenes Wi-Fi-vel. Az ingyenes parkolást 
biztosító szálláshelytől az ingyenes transzferrel elérhető 
Kuta tér mindössze 2 km-re, a Ngurah Rai nemzetközi 
repülőtér pedig 5 perc autóútra fekszik. A tágas szobák 
klasszikus belső terekkel, tömörfa berendezési tárgyakkal, 
a trópusi növényzetre néző, saját erkéllyel, kábel-TV-vel, 
széffel, valamint tea- és kávéfőzővel rendelkeznek. A 
személyzet számos szabadidős tevékenységet, például 
vízilabdázást és főzőleckéket is szervez. Az üdülőközpont 
gyerekklubbal és kisbolttal is rendelkezik. A medencére 
néző Teratai Coffee Shop bőséges, svédasztalos reggelit és 
egész napos étkezési lehetőséget kínál.A szálloda magas 
színvonalú szolgáltatásaival és kényelmével biztosítja, hogy 
itt tartózkodása a lehető legkellemesebb legyen. A vendégek 
228 szoba közül választhatnak, amelyek mindegyike 
tökéletes békét és harmóniát áraszt. A szálloda számos 
egyedülálló szabadidős lehetőséget biztosít: gyógyfürdő, 
gyerekklub, saját tengerpart, kert, teniszpályák. 

Indonézia

BALI / szállodák
Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 

magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Bali az „Istenek szigete”, az indonéz szigetvilág turisták által legkedveltebb és leglátogatottabb szigete, gyönyörű természeti környezete, történelmi 
emlékei és a helyiek vendégszeretete, valamint az egész évben egyenletes meleget biztosító trópusi klímája miatt. A sziget mindenki számára nyújt 

valamit: modern turisztikai infrastruktúrát, kiváló vásárlási lehetőségeket, az egyedülálló történelmi és kulturális örökséget, melyet a természet 
szépsége egészít ki. Kellemes klímája kedvelt üdülőhellyé teszi.

Melasti Beach Resort &Spa 3*

Puri Saron Hotel Seminyak 4*

Patra Jasa Bali Resort & Villas 5*
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Indonézia

BALI / fakultatív programok, magyar és angol nyelvű idegenvezetéssel

KIRÁNDULÁS DÉL-BALIRA, KIRÁNDULÁS KÖZÉP-BALIRA, KIRÁNDULÁS NYUGATRÓL ÉSZAK-BALIRA
Mind három kirándulás tartalmazza az egész napos kirándulást, légkondicionált autót, magyar idegenvezetést, de nem 
tartalmazza az étkezéseket, belépőket, a kötelező pénzadományt a templomoknál.   
A program ára: Felnőtt: 24.500 Ft/fő, 12 év alatti gyermek: 18.700 Ft /fő (min. 2 fő esetén)

BEACH CLUB CRUISE HAJÓÚT/ HAJÓÚT A LEMBONGAN SZIGETI BEACH CLUB-BA (ÚSZÓ BÁZIS) 
A program tartalmazza a szállodai transzfert, tea, kávé, üdítőital, péksütemény a hajón, úszómedence és röplabdapálya 
használata, trópusi BBQ ebéd, falutúra a Lembongan szigeten, banánhajózás, pipás búvárkodás, üvegaljú csónak, süly-
lyesztett aljú hajó, túra az igazgyöngy farmra, biztosítás, teljes felszerelés. Helyszínen befizethető programok: parasailing, 
könnyűbúvárkodás, masszázs.  
A program ára: Felnőtt: 43.500 Ft/fő, 13 év alatti gyermek: 32.900 Ft/fő (min. 2 fő esetén) 

BALI SEA WALKER (CLUB AQUA BALI)
Speciális, oxigénnel töltött sisakkal történő búvárkodás. Gazdag séta a korallok és trópusi halak között, 5 – 6 méteres mély-
ségben. A program tartalmazza a fél napos kirándulást belépőkkel, teljes felszerelés, szállodai transzfer, törölköző, öltöző 
használat, széf, oktatás.    
A program ára: Felnőtt: 32.900 Ft/fő, gyermek 28.500 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

EGY NAPOS KIRÁNDULÁS JÁVA SZIGETÉRE, YOGYAKARTÁBA: 
A kirándulás időtartama kb. 18-20 óra. Az ár tartalmazza a reptéri transzfert, légkondicionált járművet a kirándulás során, 
ebédet, angol idegenvezetőt, repülőjegyet – reptéri illetéket -és kerozin adót Bali– Yogyakarta – Bali útvonalon, de nem 
tartalmazza az egyéb személyes kiadásokat.
A program ára: 99.900 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

RAFTING + ELEFÁNT SZAFARI: 
Látogatás a Bali-elefánt parkba, majd egy 2-es erősségű rafting a Melangit folyón (15 perc elefánt szafari + 100 perc raf-
ting). A program tartalmazza az egész napos kirándulást belépőkkel, légkondicionált autóbusz, teljes felszerelés, oktatás, 
biztosítás, transzferek, ebéd. 
A program ára: Felnőtt: 33.900 Ft/fő, 12 év alatti gyermek: 29.500 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

BALI INTERAKCIÓ DELFINEKKEL
Tapasztalja meg Ön is, micsoda élmény barátságos delfinekkel játszani! Egyszerre játék és ismeretterjesztés! Kössön barát-
ságot a delfinekkel, egy életre szóló találkozás!
A program ára: Felnőtt: 37.500 Ft/fő (40 perc), csak szemlélés: 25.500 Ft/fő 
Gyermek (5-12 éves korig): 29.900 Ft/fő (40 perc), csak szemlélés: 23.500 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

BALI SZAFARI ÉS VÍZI PARK LÁTOGATÁS - Rhino – Vip csomag: 
A csomag tartalmazza VIP helyiség használata, korlátlan, egész napos Szafari kirándulás, üdvözlő italok, palackozott ivó víz, 
express szafari busz, fénykép egy Ön által kiválasztott állatkával ( 3alkalom), elefánt lovaglás, elefánt szafari, állat show (ha-
ladás függő), Agung tánc előadás  platina ülőhely (haladás függő), ebéd Tsavo étteremben, vízi park használat (korlátlan), 
vidám park (korlátlan), ajándék, biztosítás, szállodai transzfer.
A program ára: Felnőtt: 52.500 Ft/fő, 12 év alatti gyermek: 39.900 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

BALI SZAFARI ÉS VÍZI PARK LÁTOGATÁS – Leopárd csomag
A csomag tartalmazza az egész napos Szafari kirándulást,  üdvözlő italokat, palackozott ivóvíz, express szafari busz, fény-
kép egy Ön által kiválasztott állatkával (egy alkalom), elefánt lovaglás, állat show (haladás függő), elefánt show ( haladás 
függő), Agung tánc előadás gold ülőhellyel, ebéd az Uma étteremben, vízi park használat (korlátlan), vidám park (korlátlan), 
ajándék, biztosítás, de nem tartalmazza a szállodai transzfereket (az ár alakulás jelentkezési számtól függő).
A program ára: Felnőtt: 41.500 Ft/fő, 12 év alatti gyermek: 37.500 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

BALI SZAFARI ÉS VÍZI PARK LÁTOGATÁS – Dragon csomag
Egész napos Szafari kirándulás, állat show (haladás függő), elefánt show, Agung tánc silver ülőhellyel, ebéd az Uma 
étteremben, vízi park használat (1alkalom), vidám park (1alkalom). Az ár nem tartalmazza a szállodai transzfereket (az ár 
alakulása jelentkezési számtól függ).
A program ára: Felnőtt: 32.500 Ft/fő, 12 év alatti gyermek: 27.900 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

BATUR VULKÁN TÚRA
A hegymászás még sötétben, a kora reggeli órákban kezdődik, hogy reggelre az 1707 méteres csúcsról lehessen csodálni a 
napfelkeltét. A túra vezető teát és a vulkáni gőzben megfőzött tojás kínál fel reggelire, amit a csúcson fogyaszthatunk el, a 
lenyűgöző reggeli panorámával a lábaink alatt. A program tartalmazza a fél napos kirándulást, autóbuszt, helyi idegenve-
zetést, reggelit a vulkán tetején, de nem tartalmazza a pénzadományt a templomoknál.
A program ára: 24.900 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

BALI QUAD
A quadozás a mozgás, a természetjárás és a sport egy különleges és nagyon izgalmas formája. Quadjaink automata váltós, 
felező váltós, nagyméretű, kétszemélyes túra quadok. Ennek megfelelően vezetésük különleges előképzettséget nem 
igényel. Természetesen a túrát minden esetben tapasztalt túravezető, külön quaddal irányítja, aki a túra elején segít elsajá-
títani a biztonságos quad vezetés alapvető fortélyait, és a túrán mindvégig figyel a vendégek biztonságára.
A program ára: 29.500 Ft/fő + ebédek (min. 2 fő esetén)

KOMBINÁLT BALI QUAD + RAFTING
A program tartalmazza az egész napos kirándulást belépőkkel, légkondicionált járművet a kirándulás során, teljes felszere-
lést, oktatást és transzfereket.
A program ára: 39.500 Ft/fő + 100 perc rafting + ebédek (min. 2 fő esetén)

EGÉSZNAPOS VÍZESÉS TÚRA ÉSZAK-BALIN
Kirándulásunk a kora reggeli órákban kezdődik, mely kettő nevezetes Észak-Balin található vízesést ölel magába. A 
program tartalmazza a kirándulást, privát autót, kérés esetén privát megállót, magyar idegenvezetést. Nem tartalmazza a 
belépőket, étkezést.
A program ára: 24.500 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

FEHÉR VÍZ RAFTING
Fehér víz rafting az Agung folyón, dzsungelen és vízeséseken keresztül. A 9 km hosszú szakaszt 130-140 perc alatt tesszük 
meg, napunk pedig egy finom késői ebéddel zárul egy nagyon szép erdei étteremben. A program tartalmazza az egész 
napos kirándulást belépőkkel, légkondicionált járművet, teljes felszerelést, oktatást, transzfereket, ebédet.
A program ára: Felnőtt: 29.500 Ft/fő, 12 év alatti gyermek: 23.500 Ft/fő (min. 2 fő esetén)

NUSA PENIDA DAY CRUISE
Hajóút Nusa Penida szigetére. A kirándulás a következő helyszíneket foglalja magába: T-Rex – Kelingking secret point, 
Pasih Uug – Broken Beach, Angel’s Billabong Beach. További elérhető programok: vízisportok – banánhajókázás, pipás bú-
várkodás, kenu, seawalker búvárkodás. A program tartalmazza az egész napos kirándulást belépőkkel, vízisportokat teljes 
felszereléssel, szállodai transzfert, ebédet, helyi idegenvezetést.
A program ára: Felnőtt: 36.500 Ft/fő, 10 év alatti gyermek: 23.500 Ft/fő (min. 2 fő esetén)
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Idilli környezet jellemzi a szállodát a sziget észak-
keleti partjainál, mely tökéletes helyszíne lehet egy 
felejthetetlen nászútnak. A romantikus kis halászfalu, 
Grand Gaube szívében helyezkedik el, közvetlenül a 
lélegzetelállító tengerparton. Az ízlésesen berendezett, 
népszerű szálloda szobáinak mindegyike tengerre néz.
Szolgáltatások: bár, étterem, ingyenes wifi a közös 
helyiségekben, üzletek, konferenciaterem. 
Sport és szórakozás: 2 úszómedence, spa részleg, vízi 
sportok: kajak, szörf, vitorlázás, vízigimnasztika, felszíni 
búvárkodás, tenisz, üvegfenekű hajó. Térítés ellenében: 
vízisí, katamarán, búvárkodás, wakeboard, kitesurf, 
hidroplán, kerékpár.
Szobák: ízlésesen berendezett szobáinak mindegyikének 
berendezése a helyi stílusjegyeket viseli. Minden szoba 
tengerre néz. (a kilátást a kertben lévő pálmák többé-
kevésbé takarhatják)
Ellátás: Reggeli, felár ellenében félpanzió vagy all inclusive 
ellátás igényelhető.

Az elegáns és modern szálloda az igazi mauritiusi 
vendégszeretettel, exkluzív szolgáltatásokkal várja 
vendégeit a sziget keleti partján. A helyi és a modern 
trendeket tökéletes összhangban ötvöző belsőépítészeti 
megoldások nyugtató és kellemes atmoszférát 
teremtenek, mely szintén a vendégek kikapcsolódását 
hivatott szolgálni. A pár lépésre található festői, 
homokos strand, a szikrázó nap, a zöld hegyek és a 
lagúna a kék és a zöld szín számtalan árnyalatával 
mind-mind egy felejthetetlen trópusi nyaralást ígér! 
Szolgáltatások: bár, étterem, kávézó, recepció, ingyenes 
wifi, mosoda, utazásszervezés, széfbérlés, pénzváltás, 
gyermekfelügyelet, kerékpár- és autóbérlés. Sport és 
szórakozás: úszómedence, gyermekmedence, fitness 
terem, spa részleg, napozóterasz, játszótér, asztalitenisz, 
tenisz, vízi sportok térítés ellenében. Szobák: kétágyas 
superior szobáinak berendezése a mai modern trendet 
követi. Mindegyik fürdőszobával, erkéllyel vagy 
terasszal rendelkezik. Felszereltségük: síkképernyős TV, 
ingyenes wifi. Felár ellenében deluxe szoba (nagyobb 
alapterületű) vagy junior suite (tengerre néző jacuzzi 
a fürdőszobában) foglalható. A szobák maximum 2 
felnőtt + 1 gyermek részére foglalhatók. Pótágy nem 
garantált! Ellátás: reggeli, felár ellenében félpanzió vagy 
all inclusive ellátás.

A pazar luxusszálloda Mauritius nyugati partján, 
a népszerű Flic en Flac településen található. A 9 
hektáros trópusi kertben fekvő szálloda közvetlenül 
a varázslatos óceánparton, a Sofitel lánchoz méltó 
exkluzív szolgáltatásokkal várja vendégeit. Szobáinak 
többsége a közelmúltban került felújításra, kellemes 
hangulatot árasztó ázsiai stílusban, csupa természetes 
anyagot felhasználva. Az aranyló óceánpart, a remek 
konyha és a fantasztikus spa szolgáltatások felejthetetlen 
nyaralást ígérnek. A nemzetközi repülőtér kb. 40 km. 
Szolgáltatások: bár, beach bár, étterem (nemzetközi, 
japán és gourmet), recepció, kerékpárkölcsönzés, 
autóbérlés, programszervezés, wifi térítés ellenében, 
business szolgáltatások, pénzváltás, fodrászat, mosoda. 
Sport és szórakozás: úszómedence, napozóterasz, 
gyermekklub, Spa részleg (masszázs, hammam, jacuzzi), 
fitness terem, tenisz, asztalitenisz, röplabda, vízi sportok 
a tengerparton térítés ellenében: kajak, üvegfenekű hajó, 
vízisí, búvárkodás, felszíni búvárkodás, szörf, mélytengeri 
horgászat, vitorlázás. Szobák: alapterületük 50 m2, 
légkondicionáltak, erkéllyel vagy terasszal rendelkeznek, 
fürdőszobásak, síkképernyős TV-vel, ingyenes wifivel, 
tea- és kávéfőzési lehetőséggel, minibárral és széffel 
felszereltek. Superior szobái a földszinten helyezkednek 
el, részlegesen tengerre nézők, luxury szobái az első vagy 
második emeleten találhatók, óceánra néznek. 
Ellátás: félpanzió

Mauritius

MAURITIUS / szállodák
Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 

magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Ez a sziget óriási ragyogó smaragdnak tűnik a szikrázó napfényben, különlegessége, egyedisége történelmén túl gazdag növény- és állatvilágában is megmutatkozik. Mauritiust 
nevezték már „Ezüst földnek”, a Hattyúk szigetének, majd 1598-ban a holland kereskedők által kapta mai nevét. Mauritiust még nevezhetjük az „Örök nyár” szigetének is, hiszen 
a tengerpart vonulatában az éves átlaghőmérséklet 19-31 Celsius fok körüli. A nyár novembertől áprilisig, a tél pedig májustól októberig tart. A vulkanikus eredetű sziget 160 km 
hosszú, fehér homokos tengerpartján kívül még csodálatos látnivalókat kínál az idelátogató számára. Káprázatos látványt nyújtanak a botanikus kertek, a cukornád- és trópusi 
gyümölcs ültetvények hatalmas területei. A sziget érintetlen erdeiben szarvasok, vaddisznók és makákó majmok élik világukat szabadon. A sziget őshonos nagytestű galambféle 

madara, a DODO madár mára sajnos már a kipusztult fajok egyike. Ennek a madárnak a jelképe sok helyen feltűnik. Mind a pihenni vágyóknak, mind a búvárprogramok 
kedvelőinek csodálatos üdülést, varázslatos élményeket kínál ez az egzotikus világ.

Veranda Paul et Virginie 3*

Hotel Solana Beach 4*

Sofitel L’Imperial Resort Hotel & Spa 5*
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Mauritius

MAURITIUS / fakultatív programok, magyar nyelvű idegenvezetéssel

PORT LOUIS, PAMPLEMOUSSES
RReggeli után utunk a fővárosba vezet. Felsétálunk a Citadella-nak nevezett legmagasabb pontra, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílik az egész városra. Ezt követően az újjáépített szép kikötő – Caudan Waterfront – a programunk. Vásárlási 
lehetőség, majd felkeressük Mauritius bélyeg múzeumát és betekintést nyerünk egy zöldségpiacra is.
Pamplemousses: itt található a cukor múzeum, ahol megismerhetjük az egész sziget történetét és megkóstolhatjuk 
az itt előállított cukor és rum fajtákat is. Ezen a napon utolsó megállónk a világszerte híres Botanikus kert lesz. Este 
visszaérkezés a szálláshelyre.
A program ára: 59.900 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közlekedési költséget, belépőjegyeket.

CUREPIPE, GRAND BASSIN, CHAMAREL
Reggeli után a 700.000 éves kialudt vulkánhoz indulunk, mely Curepipe város legmagasabb pontján helyezkedik el. Ezt 
a helyet magyarul: szarvas-lyuknak nevezik. Ezt követően egy gyémánt csiszolót, majd egy hajó makett gyárat keresünk 
fel (vásárlási lehetőség). Ezután természetileg védett területeken haladunk tovább – Mare Aux Vacoas  víztároló, Pleine 
Champagne, ahol a helyi emberek lekvárnak való gyümölcsöt gyűjtenek, majd a híres Grand Bassin Hindu zarándokhely a 
programunk, ahol a 35 méter magas Siva Istenszobrot tekintjük meg. Tovább haladva eljutunk a Black River Gorges vízesés-
hez – ha szerencsénk van, majmokkal is találkozhatunk. Majd kissé szerpentines úton leérünk a Chamarel faluba, ahol egy 
vízesés és a 7 színű földben gyönyörködhetünk. 
A program ára: 62.500 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közlekedési költséget, belépőjegyeket.

LA VANILLA CROCODIL PARK
Napi programunkat Bois Chery tea ültetvénynél kezdjük, ahol lehetőségünk van megkóstolni az itt készített teákat. Követke-
ző megállónk a Sent Aubin-i rumgyár, vanilia és flamingó virág ültetvény lesz – majd folytatjuk utunkat a Krokodil parkhoz, 
ahol a picitől egészen a nagy krokodilokig, óriás teknősök és 20.000 lepkegyűjtemény, valamint sok fajta iguan és majmok is 
megtalálhatóak. Ezen a napon utolsó megállónk a tengerpart lesz, ahol a tengert a dühös hullámok varázsolják fehérré.
A program ára: 61.500 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közlekedési költséget, belépőjegyeket.

CASELA MADÁR PARK  -  Casela szafari alapár: 55.900 Ft/fő
Az alábbi programok az alapáron felül külön fizetendőek:
- Casela szafari, valamint séta az oroszlánnal (1 óra): 41.500 Ft/fő
- Casela szafari és tigris simogatása: 19.900 Ft/fő
- Ziplines- Tyrolinnes – a tyrolienne a levegőben felfüggesztve és a vízben, az egész Indiai-óceánban itt a leghosszabb, 
400 méter (1 óra): 43.500 Ft/fő
- Canyoning (fél nap): 46.500 Ft/fő
- Via Ferrata hegymászás (fél nap): 47.500 Ft/fő
Gyerekeknek ajánljuk – lehetőség van állatok etetésére és cumiztatására is. Egy kicsi cumisüveg ára: 2 Euro, őzikéknek 
szereál: 2 Euro (helyszínen fizetendő)

ILE AUX CERFS (EBÉDDEL)
Gyors hajóval utazunk. Egész napos napozás, fürdés és ebéd a csodálatos, paradicsomhoz hasonló szigeten. Megtekintünk 
egy gyönyörű vízesést is. A menü: hal, csirke, languszta grillezve, saláta, desszert, az ebédhez sör, bor, rum, üdítő és víz 
igény szerint.
A program ára: 59.500 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közlekedési költséget, ebédet, belépőjegyet

ILE AUX CERFS CATAMARÁN
Ugyancsak ILE AUX CERFS, de Catamaránnal, ahol az ebéd a hajón történik.
A program ára: 79.900 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közlekedési költséget, ebédet, belépőjegyet

CATAMARÁN – DELFINEKKEL
A hajó Rivier Noir-ból indul. Ezen a napon a delfinek játékában gyönyörködhetünk. A hajón elfogyasztjuk ebédünket: hal, 
csirke grillezve, saláta, sör, bor, rum, üdítő, víz. Az ebéd elfogyasztása után a hajó kiköt a Cristál kőnél – megcsodálhatjuk a 
korall szigeteket és a szép színes halakat. Délután visszaérkezés a szálláshelyre.
A program ára: 79.900 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közlekedési költséget, ebédet, belépőjegyet.

BLUE SAFARI – TENGERALATTJÁRÓ
Ezen a napon tengeralattjáróval merülünk le 35 méter mélységbe és innen gyönyörködünk a természet csodálatos tengeri 
világában (halak, korallok), valamint megtekintünk egy 200 éve elsüllyedt hajót is.
A program ára: 92.500 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közlekedési költséget, belépőjegyet.

BLUE SAFARI – SCOOTERS
Az egész világon egyedülálló módon, csak itt, Mauritius szigeten motorozhat 3-5 méter mélységben a tenger alatt.
A program ára: 92.500 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közlekedési költséget, belépőjegyet.

TENGER ALATTI SÉTA SCAPHANDERREL
Ezen a napon kezünkből etethetjük a halakat és sétálhatunk a tenger alatt, 3 méter mélységben (mint a filmekben NEMO 
kapitány). A tenger alatti sétáról filmet készítenek, melyet meg is lehet vásárolni (45 Euro/CD, helyszínen fizetendő).
A program ára: 59.900 Ft/fő
Az ár tartalmazza: magyar nyelvű idegenvezetést, közlekedési költséget, belépőjegyet.
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A szálloda Punta Canan, a sziget keleti részén, közvetlenül a 
fehérhomokos parton helyezkedik el, egy pálmafaligetben. 
A létesítmény több épületre tagolódik, területén recepció, 
lobby és bevásárló galéria található. Nem dohányzó 
központi étteremmel, továbbá 3 élőzenés, specialitásokat 
kínáló étteremmel rendelkezik.
Hal- és tenger gyümölcsei, steakhouse és olasz, 6 bár 
(kettő strand bár) várja a vendégeket. A kertben édesvizű 
medence és swim-up bár. A tengerparton napernyők 
és nyugágyak, a medencénél napernyők, nyugágyak és 
strandtörölközők állnak térítésmentesen rendelkezésre. 
Mosoda, Internet-hozzáférés (térítés ellenében) és fodrász.
A szobákban fürdőszoba/WC, hajszárító, kozmetikai tükör, 
légkondicionáló, mennyezeti ventilátor, telefon, műholdas 
TV, kávéfőző, vasaló, bérelhető széf, minibár.
All inclusive (teljes ellátás). Büféreggeli, kontinentális 
reggeli. Ebéd és vacsora büfé rendszerben. Snack ételek 
a tengerparton. Helyi és nemzetközi alkoholtartalmú és 
alkoholmentes italok (24 órán keresztül), a minibárt naponta 
feltöltik (helyi alkoholmentes italok és sör térítésmentesen, 
más italok térítés ellenében). 
3 teniszpálya, asztalitenisz, boccia, íjászat és 
strandröplabda. Fitness terem, vízi aerobic és szauna. 
Vitorlázás, szörf, katamarán, kajak, vízibicikli és felszerelés 
pipás búvárkodáshoz, búvároktatás a medencében (max. 1 
óra/nap), lovaglás. A spa- és wellness központban masszázs 
és szépségápolási kezelések. 

Közvetlenül a Bavaro partszakasz fehérhomokos strandján 
- egy hatalmas kertben található, csak a csúszdapark 
és a testvérszálloda választja el a tengertől. A reptértől 
kb. 45 percnyire található a 2013. novemberében nyíló 
luxusszálloda. Étterem és bárok, több medence (napágyak 
és törölközők a strandon is ingyenesen). A Splash vízipark 
különféle csúszdákkal, Wi-fi internet, animációs programok 
és esti szórakoztató műsorok, ajándékboltok, diszkó, 
játszótér, miniklub (4-12 éves korú gyermekek részére).
Térítés ellenében: Spa (szauna, gőzfürdő, masszázs, 
szépségszalon), mosoda, kaszinó, orvos, fakultatív 
kirándulások. Sportolási lehetőségek: fitnesz központ, 
asztalitenisz, aerobik, minigolf, strandröplabda, 
kosárlabda, tenisz, sznorkelezés. Térítés ellenében: 
motorizált vízisportok. A szobák elegánsan berendezettek, 
légkondicionáltak, fürdőszobával, hajszárítóval, kávé- és 
teafőzővel, széffel, minibárral, TV- vel, Wi-fi internettel, 
kertre néző erkélyesek vagy teraszosak. 
Az ellátás 24 órás all inclusive.
Minden étkezés büférendszerben, snackek, helyi és 
nemzetközi alkoholos és alkoholmentes italok, animációs 
és szórakoztató programok, sportolási lehetőségek. 
Gyermekklub 2-13 éves korig, tini klub 13-18 éves korig, 
különféle gyermekprogramok, gyermekanimáció, játszótér, 
Splash vízipark, gyermekmedence, gyermekmegőrzés.

A Barcelo Dominican Beach All Inclusive 
üdülőközpont a gyönyörű El Cortecito partszakaszon 
található. A szálláshely számos étteremmel és bárral 
várja a vendégeket. Ezen kívül golfpálya, kaszinó és 
teljes körű szolgáltatásokat nyújtó wellnessközpont is 
rendelkezésre áll.
A Barcelo Dominican Beach modern szobáihoz saját 
erkély, kábel-TV és minibár is tartozik. Hűtőszekrény és 
kávéfőző is biztosított.
A vendégek helyi és nemzetközi ételeket 
fogyaszthatnak a szálláshely 6 a’la carte éttermében, a 
3 svédasztalos étteremben és a 8 bárban.
Az üdülőközpont területén felszerelések bérelhetők 
számos sporthoz, többek között szabadtüdős 
merüléshez és kajakozáshoz is. A felejthetetlen 
üdülésről 3 medence, 2 pezsgőfürdő, valamint 
nappali és éjszakai szórakoztató műsorok és élőzene is 
gondoskodik.
A Manati park kevesebb, mint 6 kilométer távolságra 
fekszik a Barcelo Dominican Beach szálláshelytől. A San 
Juan bevásárlóközpont 8 perc alatt elérhető.

Dominika

DOMINIKA / szállodák
Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 

magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

Dominika kétségkívül a Karib – tenger legszebb strandszakaszait tudhatja magáénak. A vakítóan fehér homok, a hajlongó pálmafák mind azt 
az idilli környezetet nyújtják, mely lehetővé teszi a kellemes kikapcsolódást, nyaralást. Dominika mindemellett ideális a szörfözés és vitorlázás 

szerelmeseinek is, mivel szinte mindig lágy szellő fúj.

Natura Park Beach  Eco Resort 4*+

Memories Splash 5*

Barcelo Dominican Beach 4*
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Dominika

DOMINIKA / fakultatív programok, magyar nyelvű idegenvezetéssel

SAONA KIRÁNDULÁS (EGÉSZ NAPOS)
Reggel transzferrel utazás Bayahibe-be, egy elbűvölő kis 
kikötőfaluba. Az út alatt rengeteg érdekes és izgalmas 
információt tudunk meg az ország történelméről, 
éghajlatáról és a helyiek életéről, magyar nyelvű 
idegenvezetéssel. Megérkezve Bayahibe-be, gyors frissítőt 
kapunk (kávé, üdítő, mosdó) s ezt követően felszállunk egy 
Trimaran hajóra, ami elindít minket életünk legnagyobb 
kalandjára! A hajóút Saona szigetére egy órás, kényelmes 
és biztonságos, fedett trimaran hajóval. Az út önmagában 
óriási élmény: szól a zene, a hajó száguld és úgy érzed tiéd 
az egész világ! Saona szigetén, Mano Juan kis falujában 
kikötünk, hófehér homok, türkizkék  víz és pálmafák 
mindenhol. Itt a helyi személyzet már készíti a languszta 
ebédet a vendégeknek és további frissítőkkel várnak 
minket. Lehetőség nyílik a helyi falut megnézni – igazán 
nem szabad kihagyni! – és a teknősmentő egyesületről 
minden fontos információt meghallgatni. A fürdőzés, 
fényképezkedés és a csodálatos languszta ebéd után 
útra kelünk a túra második programhelyszínére, egy igazi 
lakatlan kis szigetre a Canton de  la Playa-ra.Canton de la 
Playa-n, leesik az állunk! A tudat, hogy a sziget lakatlan és 
látván az elbűvölő környezetet garantáltan nem felejtjük el 
soha ezt a napot! A szigeten rossz kép nem készülhet, igazi 
képeslapok születnek! Igazi strandolós program vár minket, 
helyi gyümölcskóstolási lehetőségekkel, frissítőkkel. A 
program ezen megállója kb. 2 órás, ezután következik a 3. 
rész, a Piscina Natural meglátogatása. A Piscina Natural a 
nyílt tengeren, egy homokpadon található. Itt a trimaran 
csak lehorgonyzik a kb. 1-1,5 méteres vízben, ahol újabb 
lehetőségünk van fürdőzésre. Aki szeretne snorkerezhet, 
de az igazi látványosságot a tengericsillagok jelentik! A 
csillagokat cask a szemünkkel csodáljuk, hogy a következő 
generációnak is lehetősége legyen gyönyörködni ezekben 
a fantasztikus élőlényekben. Miután mindenki kipancsolta 
magát a hajó visszaindul Bayahibe kikötőjébe, az út kb. 50 
perc. Transzferrel visszaérkezés Punta Cana-ra.
A program ára: 48.500 Ft/fő

SAMANA KIRÁNDULÁS (EGÉSZ NAPOS)
Punta Canatól északra, 70 km mélyen nyúlik be a Samana-
félsziget, amelynek szinte érintetlen öblében minden 
év decembere és márciusa között hosszúszárnyú bálnák 
tucatjai gyűlnek ide nászidőszakra. Reggel indulás 
Punta Cana-ból kényelmes transzferbusszal. A program 
hihetetlen élmény gazdag: safari teherautó  hajó, 
dzsungel, vízesés, sziget, – gyakorlatilag minden, ami 
beleférhet egy egész napos túrába. Rengeteg információt 
kapunk a félsziget klímájáról, a növény- és állatvilágáról.
Megérkezünk a samanai öböl déli partján található 
kikötőbe, ahol gyümölcsökkel, kávéval várnak minket. 
Katamaránra szállunk és elindulunk meglesni a bálnákat.
A hosszúszárnyú bálnák januártól áprilisig tartózkodnak 
a samanai öbölben, abból a célból, hogy párosodjanak 
és hogy világra hozzák a kicsinyeiket.Eme csodálatos 
teremtményeket bálnaszezonban láthatjuk. A kikötőben 
felszállunk a nyitott safari teherautókra, majd a városon 
keresztül eljutunk a dzsungel szélére. Egy kellemes 15 
perces séta után a Los Cocos vízesésnél találjuk magunkat, 
ahol alkalmunk nyílik megmártózni a hűsítő vízben. Ebéd 
– megkóstolhatjuk a helyi konyha ízeit, a dominikaiak által 
kedvelt ételekkel ismerkedünk. Az ízletes helyi lakoma 
után hajóra szállunk és irány a következő úticél: a Bacardi 
sziget. Mivel több Bacardi reklámot forgattak itt, így 
ragadt rá ez a becenév, de a becsületes neve a szigetnek: 
Cayo Levantado. Türkizkék víz, hófehér púderhomok, 
pálmafák,. A nap végét pedig megkoronázzuk azzal, hogy 
naplementében hajókázunk át az öböl déli partjára, ahol 
buszra szállunk és visszaérkezünk a szállodába. (Amikor 
nincs bálnaszezon: meglátogatjuk a Los Haitises nemzeti 
parkot, mely egy olyan sajátos geológiai képződmény, 
melyből összesen három található a világon. A közel 10 

km hosszan elhúzódó, barlangrendszerekkel tarkított, 
rendkívül tagolt partszakasz a samanai öböl dél-nyugati 
sarkában található, ahová mangrove dzsungelen keresztül 
hajózunk be).
A program ára: 59.500 Ft/fő
Jan.-Ápr. között: 65.500 Ft/fő Bálnalessel!

DELFIN ÚSZÁS
Életre szóló élmény megtapasztalni ezeknek a csodás 
élőlényeknek a közelségét, játékosságát, intelligenciáját. 
Nálunk lehetőséged nyílik átélni mindezt, megérintheted 
őket és együtt úszhatsz a delfinekkel. Számunkra fontos, 
hogy ezt a csodálatos élményt olyan közegben tapasztald 
meg, ahol az állatokkal is jól bánnak. Éppen ezért kizárólag 
olyan delfináriummal dolgozunk, ahol odafigyelnek a 
delfinekre és a lehető leghumánusabban tartják őket.
A program ára: 50.500 Ft/fő

SANTO DOMINGO ÉS ALTOS DE CHAVON VÁROSNÉZÉS 
(EGÉSZ NAPOS)
Gyere és nézd meg a Dominikai Köztársaság fővárosát, az 
Ozama folyó nyugati partján elterülő Santo Domingo-t, az 
Újvilág legrégebbi városát, ahol betekintést nyerhetünk 
a helyiek nyüzsgő városi életébe is. Bejárjuk Altos de 
Chavont, a korallvárost, amely a Chavon folyó melletti 
fennsíkon, 1983-ban korallkőből épült várost, egy 14. 
századi mediterrán falut elevenít meg. Ellátogattunk 
Colombus fiának, Diegonak a házába, az Alcazar de 
Colon-ba, megnézünk egy Larimar műhelyt, felkeressük 
az amerikai kontinens első, máig működő székesegyházát, 
a Catedral Primada de Américat és az Ozama-folyópartján 
álló Ozama-erődöt (Fortaleza Ozama).
A program ára: 35.500 Ft/fő

MACAO-CAP CANA KIRÁNDULÁS
Első állomásunk, Macao, az egyik legszebb szörfös 
paradicsom a Dominikai Köztársaságban, ahol 
találkozhatsz szörföző kutyákkal, valamint rengeteg 
lazasággal, vidámsággal. Következő állomás Cap Cana. 
Fedezd fel velünk ezt a luxus negyedet, amely annyira 
elvarázsolta többek között Denzel Washington-t, Jack 
Nicholson-t, hogy ingatlant is vásároltak itt. Megnézzük 
a fantasztikus Juanillo partot, amely nem nyílvános part, 
így tömegre nem kell számítani, illetve Cap Cana-n belül 
elviszünk titeket egy meglepetés helyre, ahol lenyűgöző 
látvány tárul a szemünk elé, valamint lehetőségünk van 
a Karib térség egyik legjobb éttermét, a Little John-t is 
meglátogatnunk.
A program ára: 32.500 Ft-tól/fő

SLING SHOT
Fél napot töltünk, az egyik legnépszerűbb programunk 
főszereplőjével, a Polaris Slingshot háromkerekű 
járgánnyal. Elkocsikázunk Macao beach-re, majd 
elszáguldunk megnézni Punta Cana Downtown színes 
világát. Egy igazi sportos, vagány program.
A program ára: 66.900 Ft/kocsi/ 2 fő
 
JETBOAT
A jetboat a térség leggyorsabb csónakja. A kalandos 
kedvűek kipróbálhatják a jetboat programunkat, ahol egy 
félnapos extrém hajótúrán vehetnek részt, ami tartalmaz 
rája- és cápasimogatást is.
A program ára: 28.500 Ft/fő
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Ez a 4 csillagos szálloda a Ras Al Khaimah strand és az Al 
Hamra golfpálya között helyezkedik el. A szálláshelyen 
pálmafákkal körülvett medence és az Arab-öbölre nyíló 
kilátás várja a vendégeket. Masszázsok is igénybe vehetők.
Az Al Hamra Village Golf and Beach Resort otthonos 
szobái antik stílusú fabútorokkal, egyedileg berendezettek. 
Mindegyik légkondicionált lakóegység műholdas TV-vel 
és minibárral rendelkezik.
A Village English angol kocsmában nemzetközi söröket, àla 
carte menüt, élő szórakoztató műsort, valamint minőségi 
borokat és pezsgőket kínálnak. A sportrajongók a sportbár 
nagy képernyőjén nézhetik kedvenc meccseiket.
A szálloda vendégei a szaunában lazíthatnak, vagy igénybe 
vehetik a kardiógépekkel felszerelt fitneszközpontot. 
Az üdülőközpontban 2 tengerparti teniszpálya és a 
gyermekek számára szabadtéri játszótér is rendelkezésre 
áll.
Az Al Hamra Village Golf and Beach Resort épületétől 40 
perces autóútra fekszik Dubai nemzetközi repülőtere. A 
szálloda hetente 2 alkalommal ingyenes transzfert biztosít 
Dubai belvárosába.

A Jumeirah Beach Residence területén, a főúton, 
előkelő elhelyezkedésnek örvendő Hawthorn Suites by 
Wyndham Dubai látványos kilátást nyújt a Perzsa-öbölre 
és különböző, családi szórakoztató tevékenységekkel 
várja vendégeit.
Dubai kozmopolita kialakítású, tágas, légkondicionált 
szállásai műholdas LED TV-vel, szobai kávéfőzővel, 
valamint fürdőköpennyel és papuccsal ellátott, jól 
felszerelt fürdőszobával rendelkeznek.
A Flavors All Day Dining étteremben nemzetközi ételek 
széles választékát kínálják. Mindennap svédasztalos 
reggelit szolgálnak fel. A szobaszerviz a nap 24 órájában 
igénybe vehető.
A helyszínen ingyenes, privát parkolót kínáló szállodától 
a Dubai Marina bevásárlóközpont mindössze 5 perc 
autóútra, Dubai nemzetközi repülőtere pedig 30 perc 
autóútra található.

Az Amwaj Rotana épülete a Jumeirah strand nyüzsgő 
vízparti sétányán található. A szálloda edzőteremmel, 
szaunával és szabadtéri úszómedencével várja vendégeit. 
Minden elegánsan bútorozott szobához erkély tartozik, 
ahonnan a Perzsa-öbölre nyílik kilátás.
A Rotana elegáns, légkondicionált szállást kínál műholdas 
LCD TV-vel és kávékészítési lehetőséggel. A jól felszerelt 
fürdőszobákban fürdőköpeny és papucs áll rendelkezésre. A 
fatüzelésű pizza kemencével rendelkező Rosso tradicionális 
olasz ételeket szolgál fel. A Teppanyaki látványkonyhájáról 
jól ismert Benihana helyiségeiben a japán specialitásokat 
kóstolhatják meg a vendégek.  Sundeck medencebár 
nyugodt, informális környezetet kínál, ahol az ember egész 
nap pihenhet. A jól felszerelt edzőteremben kardiogépeket 
lehet igénybe venni. Az edzés utáni fáradalmakat 
masszázskezeléssel, vagy a pezsgőfürdőben pihenhetik ki 
a vendégek. Az Amwaj Rotana közvetlen kapcsolatban áll 
a The Walk sétálóutcával, mely az egyetlen bevásárlóutca 
a tenger mentén. A Dubai Marina bevásárlóközpont 
mindössze 5 percnyi autóútra található a szállodától. A 
hotel épülete Dubai nemzetközi repülőterétől 30 perc alatt 
érhető el autóval.

Dubai

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK (DUBAI) / szállodák
Egyedi igények szerint megszervezzük utazását bármely időpontban, szállással, repülővel, ellátással, transzferrel, magyar nyelvű helyi idegenvezetéssel, 

magyar nyelvű fakultatív programokkal. Kérje személyre szabott ajánlatunkat!

A kétmilliós és robbanásszerűen növekvő kozmopolita és pezsgő Emírségek betekintést ad az arab világ csodáiba, ahol a hosszan elnyúló homokos 
tengerpart és szikrázó napsütés csak a kezdet… Legyen szó városnézésről, fantasztikus építészeti remekek és legek vagy éppen természeti szépségek 

bemutatásáról, barangolásról, mi az Önök egyedi igényeire válaszolva vezetjük be az Emirátusok egyedülálló világába.

Al HamraVillage Golf & Resort 4*+

Hawthorn Hotel & Suites Jumeriah Beach 4*

Amwaj Rotana Jumeriah Beach 5*
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Dubai
VÁROSNÉZŐ TÚRÁK
Dubai egész napos városnézés: 36.000 Ft/fő
Dubai egész napos városnézés Burj Khalifa belépőjeggyel: 54.500 Ft/fő
Modern Dubai városnézés: 29.900 Ft/fő
Modern Dubai városnézés Burj Khalifa belépőjeggyel: 46.700 Ft/fő
Régi Dubai városnézés: 23.900 Ft/fő
Abu Dhabi városnézés kulturális: 39.000 Ft/fő
Modern Abu Dhabi városnézés: 51.500 Ft/fő
Al Ain kirándulás: 43.900 Ft/fő

VÁROSNÉZÉS LEVEGŐBŐL  (igény esetén transzfer igényelhető, külön ár ellenében)
Helikopteres városnézés Dubaiban (15 perc): 80.500 Ft/fő
Helikopteres városnézés Dubaiban (25 perc): 118.500 Ft/fő
Hidroplános városnézés (20 perc): 101.900 Ft/fő
Hidroplános városnézés (45 perc): 162.900 Ft/fő
Girocopter városnézés: 87.900 Ft/fő

VÁROSNÉZÉS VÍZRŐL  (igény esetén transzfer igényelhető, külön ár ellenében)
Yellow Boat hajókázás Dubaiban (75 perc): 26.900 Ft/fő
Yellow Boat hajókázás Dubaiban (90 perc): 36.000 Ft/fő
Musandam hajókirándulás (Omán): 40.500 Ft/fő
Jet Ski bérlés (1 órás túra): 65.000 Ft/fő
Jet Ski bérlés (2 órás túra): 95.500 Ft/fő

SIVATAGI TÚRÁK
Sivatagi túra vacsorával: 33.000 Ft/fő
Reggeli sivatagi szafari frissítővel: 26.900 Ft/fő
Buggyval a sivatagban: 42.500 Ft/fő
Quaddal a sivatagban: 34.500 Ft/fő

LÁTVÁNYOSSÁGOK, ÉLMÉNYPARKOK (igény esetén transzfer igényelhető, külön ár ellenében)
Burj Khalifa kilátó 124. emelet 13.30-ig: 23.900 Ft/fő
Burj Khalifa kilátó 124. emelet 14.00-tól: 29.900 Ft/fő
Burj Khalifa 148. emelet: 54.500 Ft/fő
Aquarium és vízalatti állatkert: 14.900 Ft/fő
Ketrec búvárkodás a Dubai Mall Aquariumban: 36.000 Ft/fő
Wild Wadi vízipark belépőjegy: 29.900 Ft/fő
Aquaventure + Lost Chambers belépőjegy: 32.900 Ft/fő
Delfin simogatás: 89.500 Ft/fő
Delfinnel úszás: 104.900 Ft/fő
Cápa szafari Dubai Mall Aquarium: 55.900 Ft/fő
Cápa szafari Atlantisban: 46.900 Ft/fő
Laguna waterpark belépő: 19.500 Ft/fő
Ski Dubai: 23.900 Ft/fő

ABU DHABI PROGRAMOK  (igény esetén transzfer igényelhető, külön ár ellenében)

Louvre Abu Dhabi: 9000 Ft/fő

Ferrari World Park Abu Dhabi: 28.500 Ft/fő

Ferrari World Park Abu Dhabi Premium: 43.900 Ft/fő

YAS waterworld: 25.500 Ft/fő

YAS waterworld Premium: 37.500 Ft/fő

VACSORÁS HAJÓUTAK  (transzferrel)

Esti hajókázás vacsorával a Creeken: 28.500 Ft/fő

Esti hajókázás vacsorával a Marinában: 31.500 Ft/fő

Esti hajókázás vacsorával a Dubai Canal-on: 34.500 Ft/fő

Bateaux üvegpanorámás hajós vacsora üdítővel: 39.000 Ft/fő

DUBAI / fakultatív programok, magyar nyelvű idegenvezetéssel
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VÁROSLÁTOGATÁS REPÜLŐVEL: MADRID 

VÁROSLÁTOGATÁS REPÜLŐVEL: BARCELONA 

1. nap: Budapest – Madrid
Elutazás repülővel (menetrend függvényében, várhatóan 
az esti órákban) Madridba. Érkezést követően transzfer a 
szállodába.

2. nap: Madrid
Reggeli után Madridban, egy igazi kozmopolita 
fővárosban egész napos gyalogos és metrós városnézést 
tartunk idegenvezetővel: Királyi Palota (dísztermek, 
fegyverarzenál, stb.); Almadena katedrális, majd 
továbbsétálva a városháza és a piaccsarnok érintésével 
érjük el a Plaza Mayor árkádokkal körbezárt terét. 
Ezt követően Puerto del Sol (Madrid legszebb terei 
és lovasszobrai); Plaza de Espana a híres Cervantes 
emlékművel, Cibeles díszkút, stb. Este visszaérkezés a 
szálláshelyre.

3. nap: Fakultatív lehetőség: 
El Escorial – Elesettek völgye 
Reggeli után egyéni programként ajánljuk: séta az El Retiro 
parkban vagy a Real Madrid múzeum megtekintése.
Fakultatív program: fél napos kirándulást teszünk helyi 
idegenvezetővel az El Escorialban, ahol az azonos nevű 
kolostoregyüttest látogatjuk meg. Ez a hatalmas építmény 
lakóhelyül és a spanyol királyi családok temetkezési 
helyéül is szolgált. II. Fülöp építtette, melyet méretei és 
történelmi jelentősége miatt is, mint a világ 8. csodáját 

emlegetik. Ezt követően felkeressük a közelben, csodálatos 
erdőségek mélyén található Elesettek völgyét: a spanyol 
polgárháború áldozatainak emlékhelye a hatalmas 
barlangtemplom és a sziklatetőn álló emlékmű. 
A fakultatív program ára: 14.500 Ft

4. nap: Fakultatív lehetőség: Aranjuez –Toledo
Ezen a napon önálló séta a fővárosban.
Fakultatív program: a Tajo partján épült nyári 
rezidenciához, Aranjuezbe látogatunk. Itt 
megtekinthetjük a Királyi Palotát és a Casita de Labradort 
is, mely egy kisebb palota. Ezután Toledo felé vesszük 
utunkat, mely egyike azoknak a spanyol városoknak, ahol 
évszázadokig éltek együtt keresztények, zsidók és arabok, 
s az egész város egészében egy szabadtéri múzeum. A 
látogatás helyi idegenvezető segítségével zajlik. 
A fakultatív program ára: 14.900 Ft

5. nap: Madrid – Budapest
Reggeli után (menetrend függvényében) további egyéni 
szabadidő – fakultatív múzeumlátogatási lehetőség: 
Prado gyűjteménye, Amerika múzeum vagy belvárosi 
séta. Ezt követően transzfer a repülőtérre és hazarepülünk 
Budapestre.

1. nap: Budapest – Barcelona 
Repülés Barcelona-ba (menetrendtől függően). 
. Érkezést követően autóbusszal és gyalogosan 
ismerkedünk a város legfontosabb nevezetességeivel, 
idegenvezetővel. A város különböző városrészeivel, 
építészeti érdekességeivel, földrajzi, előnyös tengerparti 
fekvésével csalogat. A Gótikus negyedben található 
a Generalitat palotája, a Városháza és a Szent Eulália 
katedrális. Az Ensanche negyedben olyan modernista 
művészek alkottak, mint Antonio Gaudi, kinek 
főműve, a Sagrada Familia templom is itt található. 
Gauditól lakóházak is láthatók, mint a Casa Mila, vagy 
a Casa Batllo.  Este érkezés a tengerparti szálláshelyre.

2. nap: Barcelona – Montserrat
Egész napos pihenés a tengerparton. Fakultatív 
program: Reggeli után folytatjuk autóbuszos 
városnézésünket Barcelonában idegenvezetővel, majd 
szabad programként ajánljuk a Ramblán történő sétát, 
mely egy kb. 2 km. hosszú sétálóutca, amely a kikötőt 
és a város szívét köti össze. Délután a közeli hegyekben 
felkeressük a híres zarándokhelyet, a Montserrati bencés 
kolostort, mely számos műkincset rejt. Este visszaérkezés 
a szálláshelyre.  A fakultatív program ára: 18.900 Ft

3. nap: Pihenés a tengerparton – további fakultatív 
városnézés Barcelonában
Reggeli után pihenés a tengerparton, séta Tossa de Mar 
műemlékekben gazdag településén. Egyéb fakultatív 
program: utazás Barcelonába, a város felfedezése egyénileg 
(közlekedés költsége a helyszínen külön fizetendő). 

4. nap: Barcelona – Budapest
Menetrend függvényében transzfer a repülőtérre, utazás 
Budapestre.

Kissé olyan, mint a többi világváros; ugyanakkor Madrid 
– amely egy király szeszélyéből, 1561-ben lett főváros 

– titokzatosabb, nehezebben megismerhető. Az elmúlt 
negyedszázad során a demokrácia friss vért öntött a 

város vérkeringésébe, fellendítve a kulturális életet és 
hihetetlen mértékben javítva a turizmuson.

2021. június 02-06.
október 06-10.

5 nap/4 éj
Utazás:
Wizz Air menetrend szerinti repülőjárattal 
Budapestről, 3. és 4. napon légkondicionált autóbusszal

Szállás:
4 éjszaka 3 csillagos metróközeli szállodában, a főváros 
környékén. 
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            115.500 Ft
Repülőtéri illeték:         35.000 Ft
(Indulás előtt 1 hónappal a részvételi díj a repülőjegy és illeték 
árának aktuális függvényében módosulhat!)
A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, 4 éjszakai 
szállást reggelivel, repülőtéri transzfert, idegenvezetést 
Budapestről, helyi idegenvezetést és a felsorolt 
programokat, de nem tartalmazza a BBP és storno 
biztosítást, csomagfeladást a repülőre, elsőbbségi –és fix 
ülőhely felárat, a programok során fizetendő belépődíjakat 
illetve helyi tömegközlekedési díjakat (kb. 30.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (3 vacsora)   19.500 Ft   
Egyágyas felár:                                45.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              8.500 Ft
Figyelem: A programok sorrendje felcserélődhet!

Amellett, hogy ez a Földközi-medence legnagyobb városa, 
a jelenkori európai kultúra fontos centruma is élvonalbeli 
modern építészetével, divatjával és formatervezésével...

2021. június 03-06.
szeptember 02-05. 

4 nap/3 éj
Utazás:
Wizz Air menetrend szerinti repülőjárattal Budapestről, a 
helyszínen légkondicionált autóbusszal

Szállás:
3 éjszaka 3 csillagos szállodában, a tengerparton. 
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli és vacsora

Részvételi díj :                            109.500 Ft
Repülőtéri illeték:               35.000 Ft
(Indulás előtt 1 hónappal a részvételi díj a repülőjegy és illeték 
árának aktuális függvényében módosulhat!)
A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, 3 éjszakai 
szállást félpanzióval, repülőtéri transzfert, idegenvezetést 
Budapestről, helyi idegenvezetést és a felsorolt 
programokat, de nem tartalmazza a BBP és storno 
biztosítást, csomagfeladást a repülőre, elsőbbségi –és fix 
ülőhely felárat, a programok során fizetendő belépődíjakat 
illetve helyi tömegközlekedési díjakat (kb. 25.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Egyágyas felár:                                39.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              7.500 Ft
Figyelem: A programok sorrendje felcserélődhet!
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MADEIRA

Madeirán, az óceánban zöldellő, varázslatosan buja 
növényzetű és valószínűtlen formájú hegyóriásaival a 
látogatót elkápráztató vulkáni szigeten 1419 óta épül 
a portugál világ. A napfényes Funchal-i öbölben mára 
már bájos, hófehér házak ezrei kúsznak fel a meredek 

hegyoldalakra, és trópusi, szubtrópusi növényekkel 
roskadásig telt köztéri parkok, botanikus kertek káp-

ráztatják el a látogatót.  A szálloda zónában a modern 
építészet különleges megoldásai és a portugál tradicio-
nális formavilág, valamint a pazar tömegű és színvilágú 

növényzet fogadja a turisták tízezreit. De picit feljebb, 
a 600 méter körüli felhőzóna fölött már sűrű eukalip-

tusz erdők hullámoznak, és drámai térélményt nyújtó, 
hatalmas lávagerincek, eróziós völgyek tátják ásítva 

szájukat. A sziget Északi partján még az ősi babérlombú 
erdők zöldellnek, és hatalmas, zúgó hullámokkal ostro-
molja az óceán a sziklás partokat, melyekről több száz 

vízesés hullatja fátyolszerű vizét a sós óceánba. A sziget 
változatossága, szépsége, nyugalma, kiváló ételei, az 

óceán élménye életre szóló élményt kínál.

2021. szeptember 15-20.
6 nap/ 5 éj

Utazás:
Menetrend szerinti repülőjárattal (átszállással), a 
helyszínen légkondicionált 9 fős mikrobusszal
A programok lebonyolítási rendje: a leírásban szereplő 
napokon a csoportot „a” és „b” részre osztjuk, az „a” 
rész délelőtt kirándul és délután szabad program 
áll rendelkezésére, a „b” rész számára délelőtt áll 
rendelkezésre szabad program és délután kirándul.
Szállás:
5 éjszaka 4 csillagos szállodában, Funchal szálloda 
zónájában. A szállodában a szobákban fürdőszoba, WC, 
TV, hajszárító található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            249.900 Ft
Repülőtéri illeték:              99.500 Ft
 (Indulás előtt 1 hónappal a részvételi díj a repülőjegy és ille-
ték árának aktuális függvényében módosulhat!)
A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, 5 éjszakai szállást 
reggelivel, helyi mikrobuszt, idegenvezetést Budapestről, 
helyi idegenvezetést és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP és storno biztosítást illetve a programok 
során fizetendő belépődíjakat (kb. 30.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (5 vacsora)   45.900 Ft   
Egyágyas felár:                                79.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              14.900 Ft
Figyelem: a programok sorrendje felcserélődhet!

1.nap: Budapest – Funchal
Elutazás Budapestről menetrend szerint. Érkezés 
Funchalba a délutáni órákban. Transzfer a szállodába, 
útközben kirándulás Eira Do Serrado kilátóponthoz. 
Ismerkedés Madeira vulkáni felépítésével, a magasság 
változásával változó, különleges növényzetével 
(eukaliptuszok, fenyvesek, orchideák, stb…), levadáival 
(öntöző csatorna rendszere). 
A pengeéles lávagerincen kialakított, fantasztikus 
panorámájú kilátópontról a sziget belső területeinek 
(Apácák völgye) megtekintése. Továbbutazás 
Curral das Freiras-ba, ahol Ginja (gesztrenyelikőr) 
kóstoló, gesztenyés süteménnyel, és vásárlási-illetve 
fényképezési lehetőség. 
Továbbutazás a szállodába (5 éj).
    
2.nap: Funchal, a főváros és IV. Károly királyunk emléke
(A két csoportrész együtt mozog, az egész nap gyalogos, 
illetve a szálloda ingyenes shuttle buszát használja 
a csoport). Reggeli után séta Funchalba, a sziget 
fővárosába. Ismerkedés a kellemesen meleg, az év minden 
szakában tavaszi klímával, az igényes közparkokkal, a 
portugál kultúra jellemző, színes elemeivel (fekete-fehér 
járdakő, azulejok, Mánuel-stílus). Fényképezés a kikötőnél, 
majd a felfedező (Zarco) szobránál, ismerkedés a nagy 
földrajzi felfedezések korával, a portugálok különleges 
szerepével. A Mánuel stílusú katedrális megtekintése, 
fényképezés a színes népviseletben virágot áruló 
falusiaknál, a Városháza patiós udvarának megtekintése, 
majd séta és szabad program az egzotikus gyümölcsök 
tömegét és a különleges, mélytengeri halak sokaságát 
felvonultató piacon. Szabad program, fényképezés, 
gyümölcs kóstolás, fakultatív ebéd lehetőség. Rövid 
séta a K-i városrészben a „graffitis” utcákon a hangulatos 
fado éttermek világában a drótkötél felvonóig.  Utazás a 
felvonóval Monte-be, a város fölé magasodó kéttornyú, 
barokk templomhoz, ahol az utolsó magyar király, IV. 
(boldog) Károly szobrát, sírját, koporsóját tekinti meg a 
csoport Funchal lenyűgöző panorámájával. Ismerkedés 
a király visszatérési kísérleteivel, illetve hányattatott 
sorsával. Visszaúton választhatóan vagy drótkötél 
felvonóval, vagy „toboggan-”nal utazik a csoport: a 

Az Atlanti-óceán virágoskertje és az „örök tavasz” szigete

középkorban a borszállításra használt szánkókkal van 
mód „lecsúszni” az aszfaltos utcákon. Délután Madeira 
borkóstoló egy jellegzetes „pincészetben”, ahol a 
csoport megismerkedik a madeira bor készítésével, 
tárolásával, érlelésével és különböző fajtáival. Kóstoló és 
vásárlási lehetőség. Szabad program Funchalban. 
 
3.nap: Szigettúra: történelmi növénykultúrák és a 
vadregényes északi part. 
(Az „a” csoportrész kirándul, a „b” csoportrész számára 
szabad program áll rendelkezésre). 
Reggeli után egész napos kirándulás autóbusszal a 
sziget Ny-i területeire. Utazás banán, cukornád és szőlő 
ültetvények között Camara de Lobos-hoz (Churchill is 
itt festegetett a II. világháború után), majd Cabo Girao-
nál a lenyűgöző panoráma megtekintése az 580 méteres, 
függőleges sziklaszirtről. Továbbutazás Ribeira Brava-ba 
(rövid kávészünet), majd átkelés a sziget központi vulkáni 
gerincén (jó idő esetén a hágón át) az Északi partra. 
Utazás ősi, dús babérlombú erdők között Sao Vicentébe. 
Rövid séta, majd ebéd az óceán partján körben forgó 
panoráma étteremben. Továbbutazás a vadregényes, 
vízesésekkel tagolt északi parton Porto Moniz-ba. Az 
örökké háborgó óceán hullámainak és a természetes 
vulkáni medencéknek megtekintése. Továbbutazás 
lélegzetelállító szerpentinen, majd a sziget magas, 1500 
méter feletti fennsíkján (Paul da Serra). Érkezés Calheta 
érintésével a szállodába délután. Szabad program. 
    
4.nap: Szigettúra: történelmi növénykultúrák és a 
vadregényes északi part. 
(A „b” csoportrész kirándul, az „a” csoportrész számára 
szabad program áll rendelkezésre).
Reggeli után egész napos kirándulás autóbusszal a 
sziget Ny-i területeire. Utazás banán, cukornád és szőlő 
ültetvények között Camara de Lobos-hoz (Churchill is 
itt festegetett a II. világháború után), majd Cabo Girao-
nál a lenyűgöző panoráma megtekintése az 580 méteres, 
függőleges sziklaszirtről. Továbbutazás Ribeira Brava-ba 
(rövid kávészünet), majd átkelés a sziget központi vulkáni 
gerincén (jó idő esetén a hágón át) az Északi partra. 
Utazás ősi, dús babérlombú erdők között Sao Vicentébe. 
Rövid séta, majd ebéd az óceán partján körben forgó 
panoráma étteremben. Továbbutazás a vadregényes, 
vízesésekkel tagolt északi parton Porto Moniz-ba. Az 
örökké háborgó óceán hullámainak és a természetes 
vulkáni medencéknek megtekintése. Továbbutazás 
lélegzetelállító szerpentinen, majd a sziget magas, 1500 
méter feletti fennsíkján (Paul da Serra). Érkezés Calheta 
érintésével a szállodába délután. Szabad program. 

5.nap: A nagy földrajzi felfedezések korának hajózási 
élménye
Reggeli után az „a” csoport számára délelőtt, a „b” 
csoport számára délután Funchalból hajókirándulás a 
Santa Mariával, Kolombusz „vezérhajójával” Madeira 
partvonala előtt. A hajó szinte tökéletes másolat: 
fedélzetén fedélzeti eb, színes ara papagájok, kis harang, 
függőágyak, korhű ruhás matrózok, kibontott vitorlák 
adják meg a felfedezések korának hangulatát. Szerencsés 
esetben delfinraj is megfigyelhető a hajó körül. Délután 
séta a szállodába, szabad program. 
    
6.nap: Funchal –Budapest
Menetrend függvényében hazautazás Budapestre.

További fakultatív lehetőségek: 
(arra a napra, amikor teljes szabadnap áll a csoportrész 
rendelkezésére, tehát a „b” csoportrész számára a 3. nap, 
az „a” csoportrész számára a 4. nap)
-Botanikus kert megtekintése felvonóval (Monte)
-Botanikus kert megtekintése taxival (városi kert, papagáj-
teknős gyűjteménnyel)
-Levada séta (tematikus)
-Egész napos hajókirándulás a szomszédos Porto Santo 
szigetére, strandolás az „arany” homokon, és Kolombusz 
egykori házának megtekintése
-Bálnales program
A fakultatív programok aktuális belépőiről és a hajójegy 
áráról érdeklődjön irodánkban!

Madeira

Calheta

Sao Vicente

Ribeira Brava

Porto Moniz

Funchel
Camara de Lobos

Monte
Curral das Freiras
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ANTIK GÖRÖG KÖRUTAZÁS 

Görögország méltán az egyik legkedveltebb 
utazási cél Európában. Közkedveltségét gyönyörű 
homokos tengerpartjainak, gazdag kultúrájának, 

konyhaművészetének és vendégszeretetének 
köszönheti. Az országot meglátogatva könnyen 

megérthető, hogy vajon miért választotta otthonául 
pont ezt az országot az a nép, amelyik megalapozta az 
európai kultúrát. Görögország kiterjedt kereskedelmet 

folytatott a Földközi-tenger többi országával, 
gazdagsága felülmúlhatatlan kultúrát és ma is csodált 

építészeti emlékeket hagyott hátra

1. nap: Nyíregyháza – Szeged – Belgrád – Nis
Elutazás Nyíregyházáról a hajnali órákban. Egész 
napos utazás rövid pihenőkkel. Útközben pillantás 
a nándorfehérvári csata helyszínén felépült modern 
nagyvárosra, Belgrádra. Este érkezés Nis környékére. 
Szállás elfoglalása (1 éj). 

2. nap: Szófia – Thesszaloniki
Korai reggeli után továbbutazás Thesszalonikibe (rövid 
ismerkedés a várossal). Szállás elfoglalása az Olümposzi 
Riviérán (1 éj).

3. nap: Meteorák – Thermopülai-szoros – Athén
Reggeli után indulás Kalambaka városa felé, mely 
a Meteorák lábánál fekszik. Ellátogatunk a festői 
Meteorákhoz, mely lenyűgöző, egyedül álló központja a 
görög orthodox vallásnak. A kőszirteken épült kolostorok 
a XIV. és a XV. században épültek. Rövid vásárlási lehetőség 
után továbbutazás a Thermopülai–szoroshoz, tisztelgés 
a spártai görög hősök emlékművénél, majd utazás a 
fővárosba, Athénba. Szállás elfoglalása (4 éj).

4. nap: Athén
Reggeli után autóbuszos városnézés keretén belül 
ismerkedünk a görög főváros nevezetességeivel 
(Régi Királyi Palota, Egyetem, Akadémia, Könyvtár 
épülete, Zeusz templom, stb.). Múzeumlátogatás 
az Akropoliszon, majd szabadprogram. Este séta a 
hangulatos tavernáiról és üzleteiről híres városrészben, 
a Plakán, majd a parlament előtt a különleges görög 
őrségváltás megtekintése.

5. nap: Athén
Reggeli után egész napos szabad program Athénban 
(múzeumok megtekintése, bolhapiac, zöldség/halpiac).

6. nap: Korinthoszi-csatorna – Mükéné – Epidaurosz
Reggeli után egész napos kirándulást teszünk a 
Peloponnészoszi–félszigetre. A Korinthoszi–csatornán 
átkelve érkezünk Mükénébe, majd Epidauroszba (ókori 
színház megtekintése).

7. nap: Delphoi – Tempé-völgy – Olümposzi Riviéra
Reggeli után utazás a világhírű ókori jósdába, Delphoi–
ba. A Parnassos–hegy oldalán a szentélyegyüttes, 
színház, stadion és a múzeum megtekintése. Majd 
továbbutazunk az Olümposzi– Riviérára, útközben rövid 
sétát teszünk a Tempé–völgy vadregényes völgyében. 
Este a szállás elfoglalása (2 éj).

8. nap: Olümposz-hegység
Reggeli után tengerparti pihenés. Fél napos kirándulási 
lehetőség az Olümposz–hegyre. Szállás elfoglalása.

9. nap: Rilai–kolostor – Nis
Reggeli után búcsút veszünk Görögországtól. Útközben 
megtekintjük a Világörökség részeként nyilvántartott 
bolgár nemzeti kincset, a Rilai kolostort. Szállás Nis 
környékén (1 éj).

10. nap: Belgrád – Szeged – Nyíregyháza
Rövid pihenőkkel érkezés Nyíregyházára a késő esti 
órákban.

nyíregyházi  indulással 
2021. szeptember 09-18. 

10 nap / 9 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Békéscsaba, 

Hódmezővásárhely, Szeged

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
9 éjszaka 3 csillagos szállodában.
-2 éjszaka tranzitszállás Nis környékén
-3 éjszaka az Olümposzi Riviérán
-4 éjszaka Athénban
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            169.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 9 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről, helyi idegenvezetést és a felsorolt 
programokat, de nem tartalmazza a BBP és storno 
biztosítást, a szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi 
adót,  illetve a programok során fizetendő belépődíjakat 
(kb. 25.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (9 vacsora)   45.500 Ft   
Egyágyas felár:                                59.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              15.500 Ft

Görögország

Athén

Meteorák

Delphoi

Epidaurosz

Thesszaloniki
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Barátságos emberek, azúrkék tenger, keskeny és 
kacskaringós sikátorok, magasban száradó ruhák, 

citromfák, pizza, fergeteges hangulat és
 fülbemászó szicíliai dallamok… 

Kóstoljon bele  a déliek mindennapjaiba!

1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Ljubljana – Trieszt 
– Firenze
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Utazás Szlo-
vénián át, útközben rövid pihenőkkel. Érkezés Firenzébe az 
esti órákban. Szállás elfoglalása a város környékén (1 éj).

2. nap: Róma
Reggeli után továbbutazás Rómába. Ismerkedés az „Örök 
Város” legfontosabb nevezetességeivel (Kolosszeum, 
Forum Romanum, Kapitólium, Piazza Venezia, Pantheon, 
Trevi kút, Spanyol lépcsők). Késő délután továbbutazunk 
Nápoly irányába, Dél-Olaszország fővárosába. Szállás 
elfoglalása Nápoly környékén (3 éj).

3. nap: Amalfi – Pompéji – Sorrento 
Reggeli után a csodálatos fekvésű Salernói-öböl felé 
vesszük utunkat. Végighaladunk a páratlan Kék-szalag 
útvonalon, útközben séta Amalfiban, mely gyönyörű 
fekvésű kikötőváros a sziklás hegyoldalra felkapaszkodó 
házakkal. Majd meglátogatjuk a világ legépebben 
megmaradt ókori romvárosát, Pompéji-t, melyet i.sz. 79-
ben a Vezúv hamuja és lávája pusztított el. 
Az ásatások a mai napig folynak, ennek ellenére a 
városnak csak mintegy a felét tárták fel. Majd ismerkedés 
a félsziget központjának számító Sorrento városával.
Az esti órákban visszautazás a szálláshelyre

4. nap: Capri sziget (egész napos kirándulás)
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: Reggeli után egész napos 
hajókirándulás Capri szigetére, melyet sokan a világ 
legszebb szigetének tartanak. Városnézés a sziget két 
legnagyobb városában, Anacapriban, ill. Capriban. 
Először Anacapri városában a híres svéd orvos Axel 
Munthe villájának a megtekintése a programunk. Ezután 
megkóstoljuk a helyiek kedvenc italát, a limoncellot. Majd 
Capri városában Augustus császár kertjéből fotózhatjuk 
a Faraglioni sziklákat, délután pedig egy felejthetetlen 
sziget körüli sétahajókázásra van lehetőségünk. 
A fakultatív program ára: 15.900 Ft + hajójegy

5. nap: Szicília – Taormina
Reggeli után továbbutazunk Calabria csodálatos 
tájain keresztül a napsütötte Szicíliába, amelyről 
azt mondhatjuk, hogy egy „szivárványszínben játszó 
mesevilág”. Átkelünk a Messinai-szoroson, majd Taormina 
városába utazunk. Városnézés az ókori színházáról híres 
Taorminában, amely Szicília legnépszerűbb kisvárosa 
(panoráma az Etnára). Este a szállás elfoglalása Taormina 
környékén, tengerparton (4 éj).

6. nap: Etna – Siracusa
Szabad program, pihenés a tengerparton.
Fakultatív program: reggeli után Európa legnagyobb 
aktív vulkánjához, az Etnához utazunk (3242 m), ahol 
holdbéli tájak fogadnak minket. Külön díj ellenében 

feljuthatunk a csúcs közelébe, a főkráterek lábához. 
Délután az ókori Nagy-Görögország egyik legfontosabb 
városa, Siracusa következik. Városnézés a legfontosabb 
nevezetességekkel.
A fakultatív program ára: 5.900 Ft + belépők

7. nap: Palermo – Monreale – Cefalú
Reggeli után Szicília fővárosába, Palermóba utazunk. 
Ismerkedés a várossal (Normann palota, Dóm, belváros, 
Kapucinusok kriptája stb.). Majd a Palermo melletti 
Monreale világhírű katedrálisát keressük fel. Délután 
a hangulatos tengerparti kisvárosba, Cefalú-ba 
érkezünk, mely hatalmas sziklatömb tövében fekszik a 
tengerparton. Séta a szűk sikátorok között. Este érkezés 
a szálláshelyre.  

8. nap: Lipari-szigetek – Vulkano
Szabad program, pihenési lehetőség a tengerparton.
Fakultatív program: reggeli után egész napos 
kirándulást teszünk a Lipari-szigeteken. Hajóra 
szállunk, hogy megtekintsük a Szicílától északra lévő  
szigetcsoportot. 
A fakultatív program ára: 11.900 Ft

9. nap: Messina – Paestum
Reggeli után búcsút veszünk Szicíliától, átkelünk a 
Messinai-szoroson és Nápoly felé vesszük utunkat. 
Útközben látogatás Paestum lenyűgöző belvárosában 
(ókori templomok megtekintése). Este érkezés a 
szálláshelyre Nápoly környékén (1 éj).

10. nap: Nápoly – Firenze
Reggeli után ismerkedés Dél-Olaszország fővárosával, 
Nápollyal. Felkeressük a város történelmi központját, 
amely a Világörökség része, műemlékek valóságos 
tárháza. Megtekintjük a Castel Nuovot, a Királyi palotát 
kívülről, majd elsétálunk az Umberto Gallériához és az 
Operaházhoz. Ezután busszal ellátogatunk a Posillipo 
negyedbe, ahonnan lehetőségünk van megtekinteni a 
híres nápolyi öböl panorámáját. Ezután elfogyaszthatunk 
egy igazi nápolyi margherita pizzát. Ezt követően elhagyjuk 
a hangulatos Dél-Olaszországot és észak felé vesszük 
utunkat. Szállás elfoglalása Firenze környékén (1 éj).

11. nap: Firenze – Trieszt - Ljubljana – Budapest - 
Nyíregyháza
Reggeli után ismerkedés Toscana tartomány fővárosával, 
a „Reneszánsz Bölcsőjeként” emlegetett Firenzével 
(Santa Croce templom, Dóm, Ponte Vecchio, séta a festői 
Arno partján). Rövid szabadprogram után (dél körül) 
indulás Magyarországra. Érkezés Nyíregyházára a késő 
éjszakai órákban.

nyíregyházi  indulással 
2021. szeptember 22 - október 02.

11 nap / 10 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
10 éjszaka 2 / 3 csillagos szállodában.
- 2 éjszaka Firenze könyékén
- 4 éjszaka Nápoly környékén
- 4 éjszaka Taorminában
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            215.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 10 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről, helyi idegenvezetést és a felsorolt 
programokat, de nem tartalmazza a BBP és storno 
biztosítást, a szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi 
adót, illetve a programok során fizetendő belépő, 
tömegközlekedési díjakat, hajójegyet (kb. 30.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (10 vacsora)   49.500 Ft   
Egyágyas felár:                                65.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              14.900 Ft

SZICÍLIA, LIPARI-SZIGETEK 
Olaszország „vadul dobogó szíve”

Olaszország

Taormina

Paestum
Amalfi

NápolyRoma
Capri

Sorrento

Firenze

Palermo
Lipari-szigetek

SiracusaMonreale

Cefalú
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Utazás:
Wizz Air menetrendszerinti repülőjárattal Budapestről, a 
Tivoli program napján légkondicionált autóbusszal
Szállás:
3 éjszaka 3 csillagos metró közeli szállodában, Róma 
környékén. A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            109.900 Ft
Repülőtéri illeték:             30.000 Ft
 (Indulás előtt 1 hónappal a részvételi díj a repülőjegy és 
illeték árának aktuális függvényében módosulhat!)
A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, 3 éjszakai 
szállás reggelivel, repülőtéri transzfert, idegenvezetést 
Budapestről, helyi idegenvezetést és a felsorolt 
programokat, de nem tartalmazza a BBP – storno 
biztosítást, csomagfeladást a repülőre, elsőbbségi –és fix 
ülőhely felárat, szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi 
adót, illetve a programok során fizetendő belépő és 
tömegközlekedési díjakat (kb. 30.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (3 vacsora)    18.900 Ft
Egyágyas felár:                                45.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              8.500 Ft
Figyelem: A programok sorrendje felcserélődhet!

VÁROSLÁTOGATÁS REPÜLŐVEL: NÁPOLY  

VÁROSLÁTOGATÁS REPÜLŐVEL: RÓMA  

1. nap: Budapest – Nápoly - Sorrento
Elutazás Budapestről, érkezés Nápolyba (a menetrendtől 
függően). A repülőtérről transzfer a szállodába 
(Sorrentoban). Szobák elfoglalása (4 éj).

2. nap: Pompéji – Vezúv (borkóstoló program)
Egész napos pihenés.
Fakultatív program: Reggeli után a világ legrégebben 
megmaradt ókori romvárosába, Pompéjibe látogatunk, 
melyet a Vezúv hamuja és lávája pusztított el i.sz. 79-ben 
és konzerválta az utókor számára. Az ásatások a mai napig 
folynak, ennek ellenére a városnak csak mintegy a felét tárták 
fel. Ezután ellátogatunk a Vezúv Nemzeti Parkban található 
híres családi borgazdaságba, amely a Vezúv tenger felé eső 
oldalán gyönyörű panorámával rendelkezik. Természetesen 
nem indulhatunk vissza borkóstoló nélkül, kicsit lubickolunk 
az olasz házigazda vendégszeretetében. Ezt követően 
kirándulás a “gyilkos” tűzhányóhoz, a Vezúvhoz, a világ 
egyik leghíresebb, ma is aktív vulkánjához. A tűzhányó 
megmászása során fantasztikus kilátás nyílik a nápolyi- ill. a 
sorrentói öbölre. Este vacsora a szállodában.
A fakultatív program ára:  9.500 Ft

3. nap: Capri sziget (egész napos kirándulás)
Egész napos pihenés.
Fakultatív program: Reggeli után egész napos 
hajókirándulás Capri szigetére, melyet sokan a világ 
legszebb szigetének tartanak. Városnézés a sziget két 
legnagyobb városában, Anacapriban, ill. Capriban. 
Először Anacapri városában a híres svéd orvos Axel 
Munthe villájának a megtekintése a programunk. Ezután 

megkóstoljuk a helyiek kedvenc italát, a limoncellot. Majd 
Capri városában Augustus császár kertjéből fotózhatjuk 
a Faraglioni sziklákat, délután pedig egy felejthetetlen 
sziget körüli sétahajókázásra van lehetőségünk. Este 
vacsora a szállodában.
A fakultatív program ára: 25.900 Ft + hajójegy

4. nap: Positano – Amalfi -  Ravello
Egész napos pihenés.
Fakultatív program: Reggeli után kirándulás Campania 
legelbűvölőbb és leglátogatottabb területére, az Amalfi-
partra. Utunk Európa legszebb tengerparti útjának tartott 
Amalfi-parton vezet, amely a Világörökség része. Először 
Positano panorámájában gyönyörködünk, majd hajóval 
körbejárjuk a Smaragd barlangot és úgy érkezünk Amalfiba, 
az egykori független tengeri nagyhatalom központjába. Séta 
az elbűvölő kisvárosban, dóm megtekintése. Ezt követően 
ismerkedés az Amalfi felett 350 méterrel található Ravello 
városával. A város nagy nevezetessége a középkori Rufolo-
palota, gyönyörű mediterrán kerttel. Este visszaérkezés a 
szálláshelyre, vacsora.
A fakultatív program ára: 15.900 Ft

5. nap Nápoly – Budapest 
Reggeli után ismerkedés Dél-Olaszország fővárosával, 
Nápollyal. Felkeressük a város történelmi központját, 
amely a Világörökség része, műemlékek valóságos tárháza. 
Megtekintjük a Castel Nuovot, a Királyi palotát kívülről, 
majd elsétálunk az 
Umberto Gallériához és 
az Operaházhoz. Ezután 
busszal ellátogatunk 
a Posillipo negyedbe, 
ahonnan lehetőségünk 
van megtekinteni a 
hires nápolyi öböl 
panorámáját. Ezután 
elfogyaszthatunk egy igazi 
nápolyi margherita pizzát. 
Menetrend függvényében 
transzfer a repülőtérre, 
hazautazás Budapestre.

1. nap: Budapest – Róma
Elutazás repülővel (menetrend függvényében) Rómába. 
Érkezést követően transzfer a szállodába.

2. nap: Róma
Reggeli után városnézés Rómában egyénileg.
Fakultatív program: egész napos kulturális 
városnézés az „Örök Városban” helyi idegenvezetéssel 
(Kolosszeum, Forum Romanum, Kapitólium, Piazza 
Venezia, Minerva, Pantheon, Trevi kút, Spanyol lépcsők, 
stb.). Délután rövid szabadprogram. 
A fakultatív program ára: 5.900 Ft

3. nap: Róma – Vatikán
Reggeli után városnézés Rómában egyénileg.
Fakultatív program: fél napos látogatást teszünk a 
Vatikánban. Vatikáni múzeumok megtekintése helyi, 
magyar nyelvű tárlatvezetéssel, fülhallgatóval (Sixtusi 
kápolna – Michelangelo alkotása) – Szent Péter tér és 
Bazilika. 
A fakultatív program ára: 12.500 Ft
A nap további részében szabadprogram Róma 
belvárosában, vásárlási lehetőség. Este visszaérkezés a 
szálláshelyre.

4. nap: Tivoli – Róma - Budapest
Reggeli után autóbuszos fakultatív barangolásra 
invitáljuk Önöket a Rómához közeli Tivoliba, ahol az 
UNESCO által Világörökség részévé nyilvánított Villa 
d’Este csodálatos kertjeiben gyönyörködhetünk, kísérő 
idegenvezetővel. 
A fakultatív program ára:  15.900 Ft.  
Ezt követően transzfer a repülőtérre, utazás Budapestre.

Zajos, zsúfolt, de izgalmas – Nápolyban mindent 
magtalál az ember: szép épületeket, világhíres 

múzeumokat és kozmopolita könnyedséget.

2021. május 18-22.
szeptember 07-11.

5 nap/4 éj
Utazás:
Wizz Air menetrendszerinti repülőjárattal Budapestről, 
Olaszországban légkondicionált autóbusszal

Szállás:
4 éjszaka 3 csillagos szállodában, Sorrentoban.
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Félpanzió (reggeli - vacsora)

Részvételi díj :                            114.500 Ft
Repülőtéri illeték:                30.000 Ft
 (Indulás előtt 1 hónappal a részvételi díj a repülőjegy és illeték 
árának aktuális függvényében módosulhat!)
A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, 4 éjszakai 
szállást félpanzióval, repülőtéri transzfert, idegenvezetést 
Budapestről, helyi idegenvezetést és a felsorolt 
programokat, de nem tartalmazza a BBP – storno 
biztosítást, csomagfeladást a repülőre, elsőbbségi –és fix 
ülőhely felárat, szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi 
adót, illetve a programok során fizetendő belépődíjakat, 
hajójegyet (kb. 30.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Egyágyas felár:                                45.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              9.900 Ft
Figyelem: A programok sorrendje felcserélődhet!

Kövessék a császárok és a szentek lába nyomát, 
fedezzék fel a lenyűgöző műemlékeket és templomokat, 
melyek Rómát, a mai Olaszország fővárosát valaha az 

ókori világ központjává tették.

2021. június 03-06.
szeptember 02-05. 

4 nap/3 éj

Capri, Poméji, Amalfi, Ravello, Positano

Olaszország

Ravello
Amalfi

Pompéji

Nápoly

Capri
Sorrento
Positano
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VÁROSLÁTOGATÁS REPÜLŐVEL: RÓMA  

Lármásan, hangosan, mozgalmasan,
zűrzavarosan zajlik az élet a festői

Nápolyi-öbölben. A Vezúv lábánál semmi sem lehetet-
len. A dél napsütéses fővárosában világhírű műkincsek 
rejtőznek. Aki Pompéji utcáin sétál, látja Herculaneum 
házait. Aki Sorrentót vagy Amalfit látogatja meg, földi 

paradicsomban érezheti magát. Élvezze a kultúra és 
természet keverékét, az ókori szobrokat és álomszép 

tengeri öblöket a citrom hazájában!

1. nap: Nyíregyháza – Budapest- Ljubljana- Trieszt 
– Lido di Jesolo
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Utazás 
Szlovénián át, útközben rövid pihenőkkel. Délután 
érkezés a Trieszt-től 7 km-re található Miramare 
kastélyhoz. Séta a 22 hektáros, csodálatos parkban 
vagy fakultatív kastélylátogatás. Továbbutazás Lido di 
Jesoloba, szállás elfoglalása az esti órákban (1 éj).

2. nap: Orvieto - Róma
Reggeli után elindulunk Dél-Olaszország felé. Útközben 
„Itália csodáját”, a sziklatőre épült várost, Orvietót 
csodáljuk meg (Gótikus katedrális, Dóm megtekintése). 
Este érkezés Rómába, szálláshely elfoglalása a főváros 
környékén (2 éj).

3. nap: Róma
Reggeli után egész napos városnézés az „Örök 
Városban” helyi idegenvezetéssel (Kolosszeum, 
Forum Romanum, Kapitólium, Piazza Venezia, Minerva, 
Pantheon, Trevi kút, Spanyol lépcsők, stb.). Délután séta 
a belvárosban. Este visszaérkezés a szálláshelyre.

4. nap: Róma – Vatikán - Sorrento
Reggeli után látogatást teszünk a Vatikánban. Vatikáni 
Múzeumok megtekintése helyi idegenvezetéssel. 
(Sixtus-i kápolna)-Szent Péter tér és Bazilika. 
Szabadprogram után autóbuszba szállunk és a 
csodálatos fekvésű Salernói-öböl felé vesszük utunkat. 
Este érkezés a szálláshelyre, Sorrento-ba (3 éj).

5. nap: Amalfi –  Pompéji   
Reggeli után a kirándulás Campania legelbűvölőbb 
és leglátogatottabb területére, az Amalfi-partra. Séta 
Amalfiban, mely gyönyörű fekvésű kikötőváros a 
sziklás hegyoldalra felkapaszkodó házakkal. Majd 
meglátogatjuk a világ legépebben megmaradt ókori 
romvárosát, Pompéji-t, melyet i.sz. 79-ben a Vezúv 
hamuja és lávája pusztított el. Az ásatások a mai napig 
folynak, ennek ellenére a városnak csak mintegy a felét 
tárták fel. Késő délután visszaérkezés a szálláshelyre.

6. nap: Capri sziget (egész napos kirándulás)
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: Reggeli után egész napos 
hajókirándulás Capri szigetére, melyet sokan a világ 
legszebb szigetének tartanak. Városnézés a sziget két 
legnagyobb városában, Anacapriban, ill. Capriban. 
Először Anacapri városában a híres svéd orvos Axel 
Munthe villájának a megtekintése a programunk. Ezután 
megkóstoljuk a helyiek kedvenc italát, a limoncellot. Majd 
Capri városában Augustus császár kertjéből fotózhatjuk 
a Faraglioni sziklákat, délután pedig egy felejthetetlen 
sziget körüli sétahajókázásra van lehetőségünk. 
A fakultatív program ára: 15.900 Ft + hajójegy

7. nap: Nápoly – Firenze
Reggeli után ismerkedés Dél-Olaszország fővárosával, 
Nápollyal. Felkeressük a város történelmi központját, 
amely a Világörökség része, műemlékek valóságos 
tárháza. Megtekintjük a Castel Nuovot, a Királyi palotát 
kívülről, majd elsétálunk az Umberto Gallériához és az 
Operaházhoz. Ezután busszal ellátogatunk a Posillipo 
negyedbe, ahonnan lehetőségünk van megtekinteni a 
híres nápolyi öböl panorámáját. Ezután elfogyaszthatunk 
egy igazi nápolyi margherita pizzát. Ezt követően 
elhagyjuk a hangulatos Dél-Olaszországot és észak felé 
vesszük utunkat. Szállás elfoglalása Firenze környékén (1 éj).

8. nap: Firenze – Trieszt - Ljubljana – Budapest 
– Nyíregyháza
Reggeli után ismerkedés Toscana tartomány fővárosával, 
a „Reneszánsz Bölcsőjeként” emlegetett Firenzével 
(Santa Croce templom, Dóm, Ponte Vecchio, séta a festői 
Arno partján). Rövid szabadprogram után (dél körül) 
indulás Magyarországra. Érkezés Nyíregyházára a késő 
éjszakai órákban.

nyíregyházi  indulással 
2021.  szeptember 18 -25.

8 nap / 7 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
7 éjszaka 3 csillagos szállodában.
- 1 éjszaka Lido di Jesoloban
- 2 éjszaka Róma külvárosában (metróközeli szállodában)
- 3 éjszaka Sorrentoban
- 1 éjszaka Firenze környékén
A  szobákban fürdőszoba, WC, TV  található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            154.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 7 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről, helyi idegenvezetést és a felsorolt 
programokat, de nem tartalmazza  a BBP – storno 
biztosítást, a szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi 
adót illetve a programok során fizetendő  belépő, 
tömegközlekedési díjakat, hajójegyet (kb. 30.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (7 vacsora)   32.500 Ft   
Egyágyas felár:                                39.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              11.500 Ft

RÓMA, NÁPOLY, CAPRI, POMPÉJI
Boldog zűrzavar a Vezúv lábánál

Olaszország
Lido di Jesolo

Orvieto

Amalfi
Pompéji

NápolyRóma
Capri

Sorrento

Firenze
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Minden út Rómába vezet, tartja a régi szólás
 a „Világ Fejének” nevezett város nagyságának és 

fontosságának magasztalásaképpen. Ezen a körúton 
megcsodálhatjuk az ókori Római Birodalom, a 

középkori Egyházi Állam fővárosát, mely a Tiberis 
folyó két partján, a legendás hét dombon fekszik. Ami 
a legjellemzőbb: a majd három évezredes történelmi 

múlt folyamatos emlékanyaga, az építészet, szobrászat 
és festészet  világhírű alkotásainak szinte minden  

korszakból fennmaradt gazdagsága.

1.nap: Nyíregyháza – Budapest – Ljubljana- Trieszt 
– Bologna
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. 
Utazás Szlovénián át, rövid pihenőkkel. Este érkezés 
Emilia Romagna tartomány fővárosába, Bolognába. 
Tranzitszállás a város környékén (1 éj).

2. nap: Orvieto – Róma
Reggeli után elindulunk Dél-Olaszország felé. Útközben 
„Itália csodáját”, a sziklatőre épült várost, Orvietót 
csodáljuk meg (Gótikus katedrális, Dóm megtekintése). 
Este érkezés Rómába, szálláshely elfoglalása a főváros 
környékén (3 éj).

3. nap: Róma 
Reggeli után egész napos városnézés az „Örök 
Városban” helyi idegenvezetéssel (Kolosszeum, 
Forum Romanum, Kapitólium, Piazza Venezia, Minerva, 
Pantheon, Trevi kút, Spanyol lépcsők, stb.). Délután séta 
a belvárosban. Este visszaérkezés a szálláshelyre.

4. nap: Róma – Vatikán
Reggeli után látogatást teszünk a Vatikánban. Vatikáni 
múzeumok megtekintése helyi idegenvezetéssel. 
(Sixtus-i kápolna) - Szent Péter tér és Bazilika. 
Délután szabadprogram Róma belvárosában, vásárlási 
lehetőség. Visszaérkezés a szálláshelyre.

5. nap: Firenze – Trieszt- Ljubljana – Budapest 
– Nyíregyháza
Reggeli után Toscana tartománya, a „reneszánsz 
bölcsőjeként” emlegetett Firenzébe indulunk. 
Városnézés helyi idegenvezetéssel (Santa Croce 
templom, Dóm, Ponte Vecchio, séta a festői Arno partján). 
Rövid szabad program után indulás Magyarországra. 
Érkezés Nyíregyházára a késő éjszakai órákban.

nyíregyházi  indulással 
2021. június 16-20. 

október 20-24. 
5 nap/4 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
4 éjszaka 3 csillagos szállodában.
- 1 éjszaka Bologna környékén
- 3 éjszaka Róma külvárosában (metróközeli szállodában)
A szobákban fürdőszoba, WC, TV  található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            103.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 4 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről, helyi idegenvezetést és a felsorolt 
programokat, de nem tartalmazza a BBP – storno 
biztosítást, a szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi 
adót illetve a programok során fizetendő belépő és 
tömegközlekedési díjakat (kb. 30.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (4 vacsora)   19.500 Ft   
Egyágyas felár:                                22.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              9.900 Ft

TAVASZI PIRKADAT ÉS NYÁRUTÓ RÓMÁBAN
Vatikáni és Firenzei látogatással

Olaszország
Bologna

Roma

OrvietoFirenze
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Itália gazdag múltjában a századok alatt civilizációk 
kereszteződtek, olvadtak össze és alakultak át. Mintha egy 
nagy nyitott történelemkönyv lenne, amelynek lapjain az 
olvasható, hogyan folyt itt az élet több ezer éven át. Itália 
mindenki szemében sajátosan élénk és különös ország, 

azzá teszik hagyományai és sokszínű népi kultúrája. 
Ez a kultúra azonban nem régészet, hanem eleven élet, 
amely mindmáig kifejezi az olaszok lelkületének egyik 

leggazdagabb és leginkább átélt oldalát.

1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Ljubljana – Trieszt 
– Lido di Jesolo  
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Utazás 
Szlovénián át, útközben rövid pihenőkkel. Délután 
érkezés a Trieszt-től 7 km-re található Miramare 
kastélyhoz. Séta a 22 hektáros, csodálatos parkban 
vagy fakultatív kastélylátogatás. Továbbutazás Lido di 
Jesoloba, szállás elfoglalása az esti órákban (3 éj).

2.nap: Lagúna-szigetek / Murano – Burano 
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: Reggeli után elutazás Punta 
Sabbioni kikötőből vaporettóval a „lagúna-szigetekre”. 
Buranon a csipke illetve üvegárus üzletek sokaságában 
gyönyörködhetünk. Muranon pedig betekintést 
nyerhetünk az üvegkészítés folyamatába. A szigeteken 
vásárlási lehetőség. 
A fakultatív program ára: 3.500 Ft

3. nap: Velence
Reggeli után elutazás az „Úszó Városba” vaporettóval. 
Velence egy meseváros, a házak lábát a tenger vize mossa, 
ahol szinte minden épületre ki lehet írni, hogy műemlék. 
Városnézés idegenvezetéssel (Szent Márk tér és Bazilika, 
Sóhajok hídja, Dózse Palota kívülről, Frari templom, Rialtó, 
stb.). Séta a hangulatos szűk sikátorok és csatornák 
között. 

4. nap: Orvieto – Frascati
Reggeli után elindulunk Dél-Olaszország felé. 
Útközben „Itália csodáját”, a sziklatetőre épült várost, 
Orvietót csodálhatjuk meg. Olaszország talán 
legszebb építményeit találhatjuk itt. Este érkezés a 
dombos vidékéről és fehérboráról nevezetes Frascati 
városkába, majd a szálláshely elfoglalása (3 éj).

5. nap: Róma
Reggeli után egész napos városnézés az „Örök 
Városban” helyi idegenvezetéssel  (Kolosszeum,  
Forum Romanum, Kapitólium, Piazza Venezia, Minerva, 
Pantheon, Trevi kút, Spanyol lépcsők, stb.). Délután séta 
a belvárosban.

6. nap: Róma – Vatikán
Reggeli után látogatást teszünk a Vatikánban. Vatikáni 
Múzeumok megtekintése helyi idegenvezetéssel. (Sixtus-i 
kápolna)-Szent Péter tér és Bazilika. Délután szabadprogram 
Róma belvárosában, vásárlási lehetőség. 

7. nap: Firenze – Trieszt- Ljubljana – Budapest 
– Nyíregyháza
Reggeli után Toscana tartományba, a „reneszánsz 
bölcsőjeként” emlegetett Firenzébe indulunk. 

Városnézés helyi idegenvezetéssel (Santa Croce 
templom, Dóm, Ponte Vecchio, séta a festői Arno partján). 
Rövid szabad program után indulás Magyarországra. 
Érkezés Nyíregyházára a késő éjszakai órákban.

nyíregyházi  indulással 
2021. szeptember 11-17.

7 nap / 6 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)
Szállás:
6 éjszaka 3 csillagos szállodában
-3 éjszaka Lido di Jesoloban
-3 éjszaka Róma külvárosában (metróközeli szállodában)
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            129.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 6 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről, helyi idegenvezetést és a felsorolt 
programokat, de nem tartalmazza a BBP – storno 
biztosítást, a szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi 
adót illetve a programok során fizetendő belépő és 
tömegközlekedési díjakat (kb. 30.000 Ft).  
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (6 vacsora)   35.500 Ft   
Egyágyas felár:                                25.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              14.500 Ft

OLASZORSZÁGI NAGYKÖRÚT
Az európai kultúra fellegvára

Olaszország

Velence

Roma

Orvieto
Firenze

Trieszt
Murano Burano

Frascati

Lido di Jesolo
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FIRENZE, A RENESZÁNSZ GYÖNGYSZEM 

GARDA TÓ ÉS GARDALAND 

1.nap: Nyíregyháza – Budapest – Ljubljana – Trieszt 
– Padova
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Utazás 
Szlovénián át, útközben rövid pihenőkkel. Este érkezés 
Padovába, Szent Antal városába. Tranzitszállás Padova 
környékén (1 éj).

2. nap: Padova – Firenze
Reggeli után Padova városának felfedezése (Szent 
Antal katedrális, Főtér, az Egyetem ősi épülete, melyben 
megtekintjük az itt tanult híres családok címereit). 
Délután továbbutazás a „Reneszánsz Bölcsőjeként” 
emlegetett Firenzébe. Felmegyünk a Michelangelo 

kilátóba, ahonnan gyönyörű panoráma nyílik a 
Mediciek  városára. Séta a Világörökség listáján szereplő 
történelmi városközpontban (Santa Croce templom, 
XIII. századi dóm, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, stb.). 
Séta a festői Arno partján. Szállás  elfoglalása (2 éj).

3. nap: A Pitti palota és az Uffizi múzeum
Reggeli után az aranyművesekről híres Ponte Vecchion 
át érkezünk a monumentális Pitti palotába, amely Fi-
renze egyik legjelentősebb gyűjteményével büszkél-
kedhet. Délután a világhírű Uffizi múzeumot tekintjük 
meg (Michelangelo, Botticelli, Raffaello műveivel), majd 
a Mediciek végső nyughelyét, a San Lorenzo templomot 
a Medici-kápolnával keressük fel. Szabadidőben egyéni 
programként ajánljuk még az Akadémia megtekintését 
(Michelangelo: Dávid szobrával).

4.nap: Toscanai barangolás: Siena – Pisa
Reggeli után elutazunk Siena-ba. 
Ismerkedés a Világörökség listán szereplő 
történelmi városközponttal (Főtér, a XIII.sz-i
Katedrális, Fontana Gaia, Palazzo Pubblico)majd 
továbbutazás Pisa-ba (Dóm, Ferdetorony, Keresztelő 
kápol-na). Szabad program után este indulás 
Magyarországra.

5. nap: Trieszt - Ljubljana – Budapest - Nyíregyháza
Rövid pihenőkkel érkezés Nyíregyházára a kora délutáni 
órákban.

1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Ljubljana - Padova 
– Garda-tó
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. 
Folyamatos utazás Szlovénián keresztül, rövid 
pihenőkkel. Délután érkezés Padovába, Szent Antal 
városába. Gyalogos séta keretén belül ismerkedünk a 
város legfontosabb nevezetességeivel, idegenvezető 
segítségével (Szent Antal katedrális, Főtér, az Egyetem 
ősi épülete). Rövid szabadprogram után továbbutazás, 
érkezés a Garda-tó környéki szállásra az esti órákban (3 éj).

2. nap: Sirmione – Verona
Ezen a napon pihenés a Garda-tónál.
Fakultatív program: Reggeli után ellátogatunk a Garda-
tó festői kisvárosába, Sirmionéba. Séta, szabadidő. Ezt 
követően egy belvárosi séta keretében ismerkedünk 
Rómeó és Júlia romantikus városával, Veronával (Aréna, 
ahol minden évben ünnepi játékokat tartanak, Dóm, 
Júlia erkélye, Adige folyó partja). Este visszaérkezés a 
szálláshelyre. 
A fakultatív program ára: 6.900 Ft + belépőjegy

3. nap: Garda-tó vagy Gardaland
Ezen a napon pihenés a Garda-tónál.
Fakultatív program: Reggeli után a Monte Baldo 
csúcsáról gyönyörködhetünk a Garda tóra nyíló páratlan 
kilátásban, majd délután Bardolino városába utazunk. 
Fakultatív kóstoló a helyi borokból, szabadprogram, 
vásárlási lehetőség. 
A fakultatív program ára: 5. 900 Ft 

Egyéb lehetőség ezen a napon: Gardaland – látogatás 
Olaszország legnagyobb szórakoztató parkjában, 
egyénileg (Ár: kb. 40 Euro/fő). Este visszaérkezés a 
szálláshelyre.

4. nap: Trieszt – Ljubljana - Maribor – Budapest 
– Nyíregyháza
Reggeli után búcsú a Garda-tótól. A Trieszt-től 7 km-re 
található Miramare-kastélyhoz utazunk. Habsburg 
Miksa, Ferenc József császár 1856-1860 között építette 
ezt a hófehér, elbűvölő kastélyt, ami hűen megőrizte a 
XIX. sz. második felének hangulatát, elektikus stílusát. 
Séta a 22 hektáros, csodálatos parkban vagy fakultatív 
kastélylátogatás. Ezt követően rövid séta Triesztben, 
az egykori Osztrák-Magyar Monarchia legnagyobb 
kikötővárosában. Hazautazás Szlovénián keresztül. 
Érkezés Nyíregyházára a késő esti órákban.

A világ egyik legnagyobb, remekművektől roskadozó 
művészeti központja. A reneszánsz festészet és építészet 

tanulmányozói nem hagyhatják ki ezt a várost.

nyíregyházi  indulással
2021. június 16-20.
szeptember 15-19.

5 nap/3 éj
Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)
Szállás:
3 éjszaka 3 csillagos szállodában.
-1 éjszaka Padova környékén
-2 éjszaka Firenzében vagy környékén
Mindkét szállodában a szobákban fürdőszoba, WC, TV  
található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            95.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 3 éjszakai 
szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést Budapestről, 
helyi idegenvezetést és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, a szálláshelyen 
fizetendő idegenforgalmi adót illetve a programok során 
fizetendő belépődíjakat (kb. 20.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (3vacsora)   18.900 Ft  
Egyágyas felár:                                24.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              9.900 Ft

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

A tóvidék: noha közel vannak az Alpokhoz, az olasz 
tavak környékén hűvösek a nyarak és enyhék a telek. 

Mindez ideális terepet teremt a túrázók, szörfözők 
és bárki más számára, aki szép tájakban szeretne 

gyönyörködni.

Barangolás toszkán tájakon

Padova, Verona, Sirmione, Trieszt

nyíregyházi  indulással
2021. június 17-20.

augusztus 19-22.
4 nap/3 éj

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)
Szállás:
3 éjszaka 2/3 csillagos szállodában, a Garda-tó környékén.
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            94.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 3 éjszakai 
szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést Budapestről és a 
felsorolt programokat, de nem tartalmazza a BBP – storno 
biztosítást, a szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi adót 
illetve a programok során fizetendő belépődíjakat (kb. 
25.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (3vacsora)   18.900 Ft  
Egyágyas felár:                                25.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              8.500 Ft

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Olaszország

Padova

Pisa Siena
Firenze

Olaszország
Padova

Sirmione
Trieszt

Verona
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VELENCEI HÉTVÉGE

1. nap: Nyíregyháza – Budapest- Ljubljana – Trieszt 
–Lido di Jesolo
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Utazás 
Szlovénián át, útközben rövid pihenőkkel. A délutáni 
órákban megérkezünk az Adriai-tenger partján 
fekvő városba, Lido di Jesolo-ba. Szállás elfoglalása, 
fürdőzés és pihenés a tengerparton. Esti séta a nyüzsgő 
tengerparti város sétányán (2 éj).

2. nap: Velence
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség a 
tengerparton.
Fakultatív program: Reggeli után Punta Sabbioni 
kikötőből behajózunk vaporettóval az „Úszó 
Városba”. A világ egyik legszebb és hangulatában is a 
legkülönlegesebb vízre épült városa és lagúnája 1987. 
óta az UNESCO Világörökség részét képezi. Gyalogos 
városnézés keretén belül a város legfontosabb látnivalóit 
keressük fel (Szent Márk tér, Bazilika, Dózse Palota 
kívülről, Harangtorony), ezt követően elsétálunk a Canal 
Grande (Nagy Csatorna) 1558-1592-ben megépített 
legrégebbi hídjához, a Rialto-hoz, ahonnan páratlan 
kilátás nyílik a vízre épült házakra. Esti visszaindulásig 
szabadidőnkben további felfedezéseket tehetünk a szűk 
sikátoros utcákon, piacokon és igényes üzletekben. Este 
visszaindulás a szálláshelyünkre.
A fakultatív program ára: 4.900 Ft + hajójegy

3. nap: Trieszt – Ljubljana – Budapest – Nyíregyháza
Reggeli után hazaindulunk. Útközben megtekintjük a 
Trieszt-től 7 km-re található Miramare kastélyt. Habs-
burg Miksa, Ferenc Józseg császár 1856-1860 között 
építette ezt a hófehér, elbűvölő kastélyt, ami hűen 
megőrizte a XIX. század második felének hangulatát, 

eklektikus stílusát. Séta a 
22 hektáros, csodálatos 
parkban vagy fakultatív 
kastélylátogatás.Ezt kö-
vetően hazautazás Szlo-
vénián keresztül. Érkezés 
Nyíregyházára az esti 
órákban.

1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Rábafüzes – Graz 
–  Dolomitok
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Folya-
matos utazás rövid pihenőkkel Ausztrián át Olaszor-
szágba, a Rábafüzes – Graz – Wörthi-tó – Lienz útvona-
lon (útközben rövid fotószünet az autópálya mentén a 
Wörthi-tónál). Este érkezés a Dolomitok 2-3000 méteres 
hegyei között lévő szállodához (3 éj).

2. nap: Dolomitok – Misurina-tó – Cortina d’Ampezzo
Reggeli után egész napos program és túrázási lehe-
tőség a Dolomitokban. Elutazunk a Misurina-tóhoz, 
mely tengerszem a Dolomitok egyik legszebb kirán-
dulóhelye. A tó körül sétálva gyönyörködhetünk a Tre 
Cime di Lavaredo híres sziklaormokra nyíló fantaszti-
kus panorámában is. Ezt követően ellátogatunk Veneto 
tartomány egyik legnépszerűbb kisvárosába, Cortina 
d’Ampezzoba. A Dolomitok királynőjeként emlegetett 
kisváros rendezte 1956-ban a téli olimpiát, ma pedig 
Olaszország egyik legnépszerűbb síparadicsoma. Rövid 
szabadprogram után visszautazunk a szálláshelyre.

3.nap: Fakultatív program: Velence
Ezen a napon egész napos pihenés a Dolomitokban, 
2-3000 méteres hegyek között.
Fakultatív program: Reggeli után (kb. 2 órás 
utazás) Velencébe utazunk. Városnézés az „Úszó 
Városban” idegenvezetéssel (Szent Márk tér és 
Bazilika, Sóhajok hídja, Harangtorony, Dózse 
Palota kívülről, Rialto, Frari templom), majd séta 
a hangulatos szűk sikátorok és csatonák között, 
ismerkedés a város különös hangulatával. A program 
zárásaként közös hajózás a város főútvonalán, a Canal 

Grandén. Este visszaérkezés a szálláshelyre.
A fakultatív program ára: 6.900 Ft 
+ belépő –és vaporettójegy

4.nap: Trieszt – Ljubljana – Budapest – Nyíregyháza
Reggeli után búcsút veszünk a Dolomitoktól. Utazás 
a Trieszt-től 7 km-re található Miramare-kastélyhoz. 
Habsburg Miksa, Ferenc József császár 1856-1860 
között építette ezt a hófehér, elbűvölő kastélyt, ami 
hűen megőrizte a XIX. sz. második felének hangulatát, 
elektikus stílusát. Séta a 22 hektáros, csodálatos 
parkban vagy fakultatív kastélylátogatás. 
Hazautazás Szlovénián keresztül. Érkezés Nyíregyházára 
a késő esti órákban.

“A város - mintegy varázspálca suhintására enelkedik ki 
a habokból”

A Dolomitok mészkőcsúcsai kastélyokkal, tavakkal 
és ókori fürdővárosokkal tarkított vidéket fognak 

közre, amely az olasz és német hatás sajátos keverékét 
mutatja.

„Az úszó város” csodája

A DOLOMITOK VARÁZSA
Velencei városnézéssel

nyíregyházi  indulással
2021. május 21-23. (Pünkösd)

szeptember 17-19.
3 nap/ 2 éj

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)
Szállás:
2 éjszaka 3 csillagos szállodában, Lido di Jesoloban. A 
szobákban fürdőszoba, WC, TV található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            59.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 2 éjszakai 
szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést Budapestről és a 
felsorolt programokat, de nem tartalmazza a BBP – storno 
biztosítást, a szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi adót 
illetve a programok során fizetendő belépődíjakat és 
hajójegyet (kb. 15.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (2 vacsora)   8.900 Ft  
Egyágyas felár:                                15.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              3.900 Ft

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

nyíregyházi  indulással
2021. május 27-30. 

 augusztus 19-22.
4 nap/ 3 éjUtazás:

Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
3 éjszaka a Keleti-Dolomitok 2-3000 méter magas hegyei 
között fekvő, 3 csillagos szállodában.
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            89.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 3 éjszakai 
szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést Budapestről és a 
felsorolt programokat, de nem tartalmazza a BBP – storno 
biztosítást, a szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi adót 
illetve a programok során fizetendő belépődíjakat és 
hajójegyet (kb. 25.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (3 vacsora)   15.000 Ft  
Egyágyas felár:                                25.000 Ft
Gyerekkedvezmény:              9.500 Ft

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Olaszország
Velence

Cortina d’Ampezzo

Trieszt

Olaszország
Velence

Lido di Jesolo
Trieszt
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1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Ljubljana – Trieszt
– Rimini
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Utazás 
Szlovénián át, útközben rövid pihenőkkel. Érkezés 
Riminibe az esti órákban, szállás elfoglalása (7 éj). 

2. nap: Rimini – Riccione (delfinárium-vidámpark)
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség a homokos 
tengerparton. Pizzériák, bolondos fagylaltozók, homokos 
strandok várják a látogatókat a tenger mellett. Délután  
lehetőség van részt venni egy látványos delfin-show-n, 
este pedig egy szórakoztató vidámparkba látogatunk.

3. nap: Ravenna – San Marino
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: reggeli után ellátogatunk a 
mozaikok városába, Ravennába. A város virágkorát a 
késő ókorban élte, amikor a Nyugat-Római Birodalom 
fővárosa volt. A legfontosabb nevezetességek  
megtekintése után San Marino mini államba utazunk, 
mely a világ legrégebbi és legkisebb köztársasága. A 
mini állam központja a Monte Titano, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílik az Appeninek vonulatára és az Adriai-
tengerre. A fakultatív program ára: 5.300 Ft

4. nap: Perugia – Assisi zarándokváros
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: ezen a napon reggeli után először 
Umbria fővárosába, Perugia-ba utazunk. Sétát teszünk 
a csodálatos belvárosban, majd utunkat folytatva 
megállunk a Perugiától keletre fekvő Assisiben, Szent 
Ferenc városában, ahol Szt. Ferenc nyugszik.
A fakultatív program ára: 6.300 Ft

5. nap: Parma – Modena
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség. 
Fakultatív program: Reggeli után Emilia Romagna 
tartomány legszebb városaiba utazunk. Először 
ellátogatunk Parmába, a parmezán sajt és parmai 
sonka hazájába, ahol egy elegáns kisváros hangulata 
vár ránk. Majd Modena következik, mely már messziről 
megismerhető 88 méter magas harangtornyáról. 
A fakultatív program ára: 6.900 Ft

6. nap: Rimini
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.

7. nap: Firenze
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: Reggeli után Toscana tartományba, 
a „Reneszánsz Bölcsőjeként” emlegetett Firenzébe 
látogatunk. Belvárosi séta helyi idegenvezetővel 
(Santa Croce templom, Dóm, Ponte Vecchio, séta a 
festői Arno partján). Kilátás a Michelangelo térről.
A fakultatív program ára: 10.500 Ft

8. nap:Trieszt – Ljubljana – Budapest – Nyíregyháza
Reggeli után indulás Magyarországra. Rövid pihenőkkel 
érkezés Nyíregyházára a késő esti órákban.

Olaszország

Parma
Modena

Bologna

AssisiPerugia

Ravenna
Rimini
San MarinoFirenze

nyíregyházi  indulással 

2021. július 03-10.
8 nap/7 éj

TENGERPARTI NYARALÁS RIMINIBEN
Ravenna, San Marino, Perugia, Assisi, Parma, Modena, Firenze

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
7 éjszaka 2 csillagos, tengerpart közeli szállodában, Riminiben. 
A  szobákban fürdőszoba, WC, TV  található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            129.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 7 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, a szálláshelyen 
fizetendő idegenforgalmi adót illetve a programok 
során fizetendő belépődíjakat (kb. 30.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (7 vacsora)   25.900 Ft  
Egyágyas felár:                                39.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              13.500 Ft

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Rimini Európa egyik leghíresebb és legnagyobb 
tengerparti üdülőhelye, „Európa Miamija” néven is 

emlegetik. Tengerpartja homokos, kék zászlós, lassan 
mélyülő, kisgyerekes családok számára is ideális. 
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Olaszország

Padova Trieszt
Verona

Velence

Murano 
Burano

Lido di Jesolo
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nyíregyházi  indulással 
2021. június 21-26.

július 19-24. 
6 nap/ 5 éj

TENGERPARTI NYARALÁS JESOLOBAN
Velence a lagúna-szigetekkel, Padova, Verona, Garda-tó

1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Ljubljana – Trieszt 
– Lido di Jesolo  
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órák-
ban. Utazás Szlovénián át, útközben rövid 
pihenőkkel. Délután érkezés a Trieszt-től 
7 km-re található Miramare kastélyhoz. Séta a 
22 hektáros, csodálatos parkban vagy fakultatív 
kastélylátogatás. Továbbutazás Lido di Jesoloba, szállás 
elfoglalása az esti órákban (5 éj).

2. nap: Velence
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség Fakultatív 
program: reggeli után elutazás az „Úszó Városba” 
vaporettóval. Velence egy meseváros, a házak lábát a 
tenger vize mossa, ahol szinte minden épületre ki lehet 
írni, hogy műemlék. Városnézés idegenvezetéssel (Szent 
Márk tér és Bazilika, Sóhajok hídja, Harangtorony, Dózse 
Palota kívülről, Rialtó, stb.).  Séta a hangulatos szűk 
sikátorok és csatornák között. A fakultatív program ára: 
7.500 Ft + hajójegy

3. nap: Padova – Verona – Garda-tó
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: Reggeli után Padovába, Szent 
Antal városába utazunk (Szent Antal katedrális, Főtér, 
az Egyetem ősi épülete). Szabadidő, majd tovább 
indulunk Veronába. Ismerkedés a romantikus várossal 

(Aréna, ahol minden évben ünnepi játékokat tartanak, 
Dóm, Júlia erkélye, Adige folyó partja). Ezután utunkat 
Olaszország legnagyobb tava, a Garda-tó felé vesszük. 
Hegyektől körülvéve fekvése gyönyörű, partjain gazdag 
növényzetet, citrom– és narancsfákat is találunk. Este 
visszaérkezés Lido di Jesoloba, a szálláshelyre. (A 
városnézések sorrendje felcserélődhet!)
A fakultatív program  ára: 8.500 Ft

4. nap: Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség a 
homokos tengerparton.
(Ellátás: reggeli, fakultatív vacsora)

5. nap: Lagúna-szigetek / Murano – Burano
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség.
Fakultatív program: Reggeli után elutazás Punta 
Sabbioni kikötőbőll vaporettóval a „lagúna–szigetekre”. 
Buranon a csipke illetve üvegárus üzletek sokaságában 
gyönyörködhetünk. Muranon pedig betekintést 
nyerhetünk az üvegkészítés folyamatába. A szigeteken 
vásárlási lehetőség. Este visszaérkezés a szálláshelyre.
A fakultatív program  ára: 5.500 Ft+ hajójegy

6. nap: Trieszt – Ljubljana – Budapest – Nyíregyháza
Reggeli után hazaindulás, útközben megállunk a Bled-i 
tónál. Érkezés Nyíregyházára az esti órákban. 

Az észak-olaszországi városok megtudták őrizni 
középkori virágkoruk ragyogását. Utunk során 

megcsodálhatjuk a világon egyedülálló „vízen úszó” 
műemlék várost, amely méltán világhírű idegenforgalmi 

és képzőművészeti látványosság.  A csatornák mentén 
sétálva, átkelve a számtalan kis hídon, megízlelhetjük 
a páratlan víziváros elbűvölő hangulatát. A lagúnák 

szigetvilágán keresztül Rómeó és Júlia hazájáig, Szent 
Antal városán át a gyönyörű Garda-tóig felejthetetlen 

élményekben lesz részük.

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)
Szállás:
5 éjszaka 3 csillagos szállodában. A szobákban 
fürdőszoba, WC, TV, telefon található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            95.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 5 éjszakai 
szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést Budapestről és a 
felsorolt programokat, de nem tartalmazza a BBP – storno 
biztosítást, a szálláshelyen fizetendő idegenforgalmi adót 
illetve a programok során fizetendő belépődíjakat és 
hajójegyet (kb. 30.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (5 vacsora)   25.500 Ft  
Egyágyas felár:                                35.000 Ft
Gyerekkedvezmény:              8.900 Ft

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest
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1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Letenye – Opatija
Elutazás Nyíregyházáról a hajnali órákban. Utazás 
Letenyén keresztül az Isztriai-félszigetre, Opatijába. 
Az opatijai riviéra több mint 40 km hosszúságban 
húzódik a Kvarner-öböl partján. A város Abbázia néven 
a monarchia idejében honfitársainknak is kedvenc 
üdülőhelye volt. Egyedülálló mikroklímája miatt egész 
évben balzsamosan langyos itt a levegő és örökzöld a 
növényzet. Szállás mind a 4 éjszaka az Isztriai-félszigeten.

2. nap: Kirándulás az Isztriai-félszigeten: Pula – Rovinj 
– Porecs – Limski fjord
Reggeli után egész napos kirándulást teszünk az 
Isztriai- félszigeten. Első állomásunk Pula, melynek 
minden kövén a római örökség érződik.  Az amfiteátrum 
megtekintése után továbbutazunk Rovinjba. A 
hangulatos óvárosban megtekintjük a Szent Euphemia  
templomot, melynek velencei mintára készült 
harangtornya uralja a város látképét. Porecs felé 
folytatjuk utunkat (útközben rövid megálló a Limski 
fjordnál). Séta a hangulatos óvárosban, majd este 
visszaérkezés a szálláshelyre.

3. nap: Plitvicei Nemzeti Park
Ezen a napon a Plitvicei-tavak csodálatos vidékére uta-
zunk. Nevezhetjük smaragdzöldnek vagy türkizzöldnek 
a Plitvicei- tavak vizét, tény és való, hogy a 16, sűrű erdő-
vel benőtt tó füzére döbbenetesen szép. A védett nem-
zeti park 1979-től a Világörökség része. 
Barangolás gyalog, kisbuszokkal és hajóval. 
A fakultatív program ára: 5.900 Ft + belépőjegy.

nyíregyházi  indulással 
2021. július 06-10.
augusztus 03-07.

5 nap/ 4 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
4 éjszaka 3 csillagos szállodában, az Isztriai félszigeten. 
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            89.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 4 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, illetve a 
programok során fizetendő belépődíjakat (kb. 20.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (4 vacsora)   18.500 Ft   
Egyágyas felár:                                25.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              9.500 Ft

Horvátország
Zágráb

Plitvicei tavak

Rijeka

KrkRovinj

Opatija

Pula

Porec
Limski

4. nap: Rijeka (Fiume) – Krk-sziget
Reggeli után rövid városnézés Rijeka belvárosában 
(vár), majd ellátogatunk a Kvarner-öböl legnagyobb 
szigetére. A szigetek közül ez a legkönnyebben 
megközelíthető, mivel egyszerűen egy hídon 
áthajthatunk a szárazföldről. Ismerkedés a sziget 
központjával, Krk várossal. Délután szabadprogram,  
séta a tengerparton. 

5. nap: Zágráb – Letenye – Budapest– Nyíregyháza
Reggeli után Zágráb felé vesszük utunkat. Rövid belvá-
rosi séta után indulunk Magyarországra, érkezés Nyír-
egyházára a késő esti órákban.

HORVÁTORSZÁG- ISZTRIA
Plitvicei tavak, Krk-sziget

Horvátország festői kis ország, amelyet mérhetetlen 
gazdagsággal áldott meg a természet. Öblökkel 

tagolt tengerpartok, több mint ezer sziget, napfényes 
strandok, magas hegyek, szilaj hegyi folyók ejtik a 

turistákat újra és újra ámulatba. A fél Magyarországnyi 
területen 7 nemzeti park van, de szinte bárhova 

megyünk, mindenhol az áttetsző tenger, az érintetlen 
dús növényzet vagy az ember által lakatlan, kopár 

mészkőhegyek fogadnak minket.
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1.nap: Nyíregyháza – Budapest – Letenye – Zágráb 
– Opatija
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Utazás 
Letenyén keresztül, útközben megállunk a horvát fővá-
rosban, Zágrábban, ahol közös városnéző sétát teszünk. 
Megtekintjük a legfőbb nevezetességeket (főtér, csodá-
latos katedrális, stb.), majd továbbutazunk az Isztriai-
félszigetre, Opatijába. Ismerkedünk ezzel a gyönyörű, 
Osztrák-Magyar Monarchia hangulatát idéző várossal.  
Csodálatos parkjai, impozáns szállodasorai, pálmafás 
sétányai lenyűgözik az idelátogatót. Egy finom horvát 
kávét kóstolgatva meg lehet csodálni a sok szép palota, 
a kék tenger és a csodálatos zöld parkok egységét. Este 
érkezés a szálláshelyre (2 éj).

2.nap: Plitvicei Nemzeti Park
Ezen a napon a Világörökség részét képező, méltán hí-
res Plitvicei Nemzeti Park vidékére utazunk. A termé-
szeti ritkaság 200 km 2 nagyságú területen található. A 
tórendszer 16 kristálytiszta tavat és 92 kisebb-nagyobb 
vízesést foglal magába. A legfelsőbb tó és a legalsóbb 
tó közötti szintkülönbség kb. 500 m. E vízi csodát, va-
lamint a páratlan szépségű növény és állatvilágot 
számtalan fából készült, a tavak felszíne felett átvezető 
hidakon sétálva csodálhatjuk meg. Barangolás gyalog, 
kisbuszokkal és hajóval.

nyíregyházi  indulással 
2021. július 09-11.
augusztus 20-22.

szeptember 24-26.
3 nap/ 2 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
2 éjszaka 2/3 csillagos szállodában, a Plitvicei-tavak 
környékén.

A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            42.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 2 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP - storno biztosítást, illetve a programok 
során fizetendő belépődíjakat (kb. 15.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (2 vacsora)   7.900 Ft   
Egyágyas felár:                                12.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              4.500 Ft

Horvátország
Zágráb

Rijeka
Plitvice

Opatija

3. nap: Rijeka (Fiume) – Letenye – Budapest 
– Nyíregyháza
Reggeli után hazaindulás. Útközben megállunk Rije-
kában, megtekintjük Trsat várát, ahonnan gyönyörű 
panoráma nyílik a városra és a tengerre. Majd a Korzón 
sétálva ismerkedünk a város történelmével, magyar vo-
natkozásaival a barokk épületek között.  Majd hazafelé 
vesszük az irányt. Rövid pihenőkkel érkezés Nyíregyhá-
zára a késő esti órákban.

HORVÁTORSZÁG – HÉTVÉGE A PLITVICEI-TAVAKNÁL
Rijeka, Opatija, Zágráb városnézéssel

Horvátország 7 Nemzeti Parkja közül a legjelentősebb 
a Plitvicei- tavak vidéke. A Plitvicei -tavak egy 

vadregényes, zöldellő erdőben fekszik. 1949-ben 
nyilvánították nemzeti parkká, 1979-től pedig az 

UNESCO természeti világörökség részét képezi. 
A Plitvicei-tavak Horvátország egyik jelképe és 

leghíresebb természeti értéke.
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1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Letenye – Zágráb 
–Opatija
Elutazás Nyíregyházáról a hajnali órákban. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Letenyén 
keresztül az Isztriai-félszigetre. Útközben megállunk 
Horvátország fővárosában, Zágrábban. Belvárosi 
séta idegenvezetővel, a legfontosabb nevezetességek 
érintésével. Ezt követően továbbutazunk Opatijába. 
A város Abbázia néven a monarchia idejében 
honfitársainknak is kedvenc üdülőhelye volt. Érkezés a 
szálláshelyre az esti órákban (4 éj – Pula környékén).

2. nap: Pula – Brijoni Nemzeti Park 
– Rovinj
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség a 
tengerparton.
Fakultatív program: Ezen a napon egész napos 
kirándulást teszünk az Isztrián. Első állomásunk Pula, 
melynek minden kövén a római örökség érződik (Aréna, 
Sergius diadalíve, Augustus diadalíve). Továbbutazás, 
majd hajókirándulás keretében a Brijoni Nemzeti 
Park lenyűgöző világát keressük fel, mely egykor Tito 
rezidenciaként funkcionált. Programunkat Rovinj 
hangulatos óvárosának megtekintésével zárjuk (Szent 
Euphemia templom, belvárosi séta). Este visszaérkezés 
a szálláshelyre. 
A fakultatív program ára: 4.900 Ft

3. nap: Piran (szlovén tengerpart) 
– Trieszt (Miramare kastély – Olaszország)
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség a 
tengerparton.
Fakultatív program: Ezen a napon egész napos 
kirándulást teszünk a szomszédos országokban. 

nyíregyházi  indulással 
2021. június 22-26.

augusztus 24-28.
5 nap/ 4 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
4 éjszaka 2/3 csillagos szállodában. A szobákban fürdő-
szoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            85.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 4 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, illetve a 
programok során fizetendő belépődíjakat és hajójegyet 
(kb. 25.000 Ft).  
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (4 vacsora)    15.900 Ft   
Egyágyas felár:                                25.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              7.500 Ft

Horvátország
Zágráb

Opatija

Pula
Brijoni

Rovinj

Ljubljana

Velence
Trieszt

Szlovénia

Először Piran tengerparti településsel ismerkedünk, 
mely méltán kiérdemelte a „szlovén tengerpart 
ékköve” címet. A hangulatos séta után továbbutazunk 
Olaszországba, ahol az egyik legismertebb 
kikötővárossal – Trieszt-tel ismerkedünk. Városnézés 
idegenvezetéssel, majd a várostól 7 km-re lévő 
Miramare kastélyt látogatjuk meg. Séta a 22 hektáros, 
csodálatos parkban vagy fakultatív kastélylátogatás. 
Este visszaérkezés a szálláshelyre. 
A fakultatív program ára: 5.900 Ft

4. nap: Hajókirándulás Velencébe (Olaszország)
Egész napos pihenés, fürdőzési lehetőség a 
tengerparton.
Fakultatív program: Ezen a napon egy hangulatos 
hajókirándulás keretén belül közelítjük meg a „lagúnák 
városát”, Velencét – mely egy meseváros. Városnézés 
idegenvezetéssel (Szent Márk tér és Bazilika, Sóhajok 
hídja, Harangtorony, Dózse Palota kívülről, Rialtó, Frari 
templom, stb.). Este visszahajózás a szálláshelyre. 
A fakultatív program ára: 15.900 Ft

NYARALÓPROGRAM A HORVÁT ISZTRIÁN
Olaszország és Szlovénia érintésével

5. nap: Ljubljana (Szlovénia) – Budapest – Nyíregyháza
Elfogyasztjuk reggelinket, majd Szlovénia felé 
vesszük utunkat. Útközben az ország fiatal, energikus 
fővárosával, Ljubljanával ismerkedünk. Belvárosi 
sétát teszünk idegenvezetővel és ismerkedünk 
nevezetességeivel. A városlátogatást követően 
folyamatos utazás hazafelé, érkezés Nyíregyházára a 
késő esti órákban.

Az Isztiai-félsziget, amely 
Horvátország nyugati részén 

található, már a régmúltban sok 
csodálóra tett szert. Egyik oka az, 
hogy az ország többi részétől az 
Učke hegység választja el, kissé 
elszigetelt. A terület a múltban 
idegen fennhatóság alatt állt, 

ennek ellenére a lakosság 
nagy részét mindig is horvátok 

alkották. Másfelől más nemzetek 
is éltek itt együtt, mint pl. 

szlovének, románok és germánok. 
Az épületeken gyakran fellelhető 
a velencei oroszlán szimbólum, 
ami annak jelképe, hogy Isztria 

sokáig velencei fennhatóság alá 
tartozott. 
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1.nap: Nyíregyháza – Budapest  – Graz (Ausztria) 
– Celje 
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. 
Folyamatos utazás Budapesten, Rábafüzesen keresztül 
Graz-ba. A városnézés során ismerkedünk a steier 
fővárossal. Megtekintjük a Dómot, Mauzóleumot, 
főhercegi palotát és a Jezsuita rendházat. Séta a 
belváros hangulatos utcácskáin és a főtéren, majd 
felvonóval felmegyünk a Schlossbergre (felvonódíj). 
Késő délután továbbutazás Szlovéniába. Érkezés a 
szálláshelyre az esti órákban (3 éj).

2.nap: Bohinj és a Bledi-tó – Skofja Loka  
Reggeli után Bohinj-ba utazunk. A Vogel hegyre 
emelkedve a Triglav Nemzeti Parkban lévő csúcsok 
és tavak megtekintése (felvonódíj). Utunk következő 
állomása Szlovénia ékszere, Bled. Csodálatos fekvése, 
enyhe éghajlata miatt turisták ezrei keresik fel. A 
Bled-tó-ban fekvő kis szigeten Szűz Mária zarándok 
temploma található, melyet kishajóval lehet látogatni 
(hajójegy), majd a tó túlsó partján a várat keressük fel. 
A délután folyamán Szlovénia műemlékekben gazdag 
városkájába, Skofja Loka-ba utazunk tovább. Sétálunk 
az óváros hangulatos utcácskáin, festett nemesi házai 
között. Láthatjuk az öreg városházát, a XIII. századi 
kőhidat (Közép-Európa legöregebb hídja). 
A főutca végén pillantást vethetünk a város 
fölé emelkedő kastélyra. Estére visszatérünk 
szálláshelyünkre.

3.nap: Ljubljana – Predjama vára  – Postojna 
A mai napon Szlovénia fiatal, energikus városát, 
Ljubljanát keressük fel. Sétálunk a belvárosban és 
ismerkedünk nevezetességeivel. A hármas hídon 
átmenve siklóval megyünk fel a folyó túlpartján lévő 

nyíregyházi  indulással 
2021. június 23-26.

augusztus 04-07.
október 27-30.

4 nap/ 3 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
3 éjszaka szlovén besorolásnak megfelelő 
3 csillagos szállodában, Celje mellett. 
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            84.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 3 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, illetve a programok 
során fizetendő belépődíjakat (kb. 25.000 Ft).  
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (3 vacsora)   14.900 Ft   
Egyágyas felár:                                24.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              6.900 Ft

Szlovénia

Graz

Ljubljana Varazdin

Maribor

Predjama
Postojna

Bled

Skofja Loka

Bohinj

– Ljubljana jelképeként is ismert – várba. E várban 
raboskodott Batthyány Lajos is 1849-ben. A toronyból 
jó időben az Alpok csúcsai is látszanak. Postojnába 
folytatjuk utunkat. Rövid kitérővel felkeressük 
Predjamát, Szlovénia festői lovagvárát, mely a 
sziklák között egy barlang bejáratában épült.  A várat 
belülről belépődíj ellenében lehet megnézni. Postojna 
világhírű természeti értéke a Pinka-folyó által kialakított 
kétszintes barlangrendszer. Vonattal és gyalogosan 
járjuk be a területet (belépődíj). Este visszaérkezés a  
szálláshelyre.         

4.nap: Maribor – Varasd – Budapest – Nyíregyháza  
Elfogyasztjuk reggelinket, majd a délelőtti órákban 
Horvátország felé vesszük utunkat. Útközben 
megállunk Mariborban, Szlovénia második 
legnagyobb városában. (idegenvezetős séta + rövid 
szabadidő), ezt követően séta Varasd műemlékekben 
gazdag belvárosában, melyet Horvátország „barokk 
fővárosának” is neveznek (Draskovics, Patacsics 
paloták, Cillei-Erdődy várkastély, barokk templomok 
megtekintése kívülről). Majd hazafelé vesszük utunkat, 
Letenyén keresztül érkezés Nyíregyházára a késő esti 
órákban.

SZLOVÉNIA
Körutazás Európa „zöld tüdejében”, az Alpok és a tenger országában

Szlovénia  Európa zöld gyöngyszeme, ahol az erdők 
mély sötétzöldje, a legelők és szántók esőáztatta 

élénkzöldje, a mindezeket visszatükröző csodálatos 
tavak csillogó vagy tompa zöldje állandó smaragd 

ragyogást kínál. Utunk során felkeressük a világhírű 
Postojnai cseppkőbarlangot, megtekintjük a szlovén 

főváros nevezetességeit, barangolunk a Bledi-tónál és 
túrát  teszünk a vadregényes Savica-vízeséshez. 



Sirály Utazási Iroda, Tel: 42/504-524, Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.siralyutazas.hu

Albánia mindig egy különleges területe volt Európának, kul-
túrtörténeti és történelmi szempontból egyaránt. Már hódító 
Nagy Sándor idején megjelent az ókori hellén kultúra, majd 

ezt a római császárkor hagyatéka színesítette. A kereszténysé-
get több évszázados török hódoltság követte, ez ellen harcolt 
Kasztrióta György, azaz Szkander bég. A kommunizmus újabb 
évtizedekre zárta el Albániát a nagyvilágtól. Ki tudja, nem ép-
pen a török idők elzártsága és elmaradottsága járult-e hozzá 
Albánia rendkívül gazdag kulturális és történelmi emlékeinek 
a fennmaradásához. A szkipetárok földjének vad hegyvidékei 

és hívogató tengerparti fövenyei ma európai nyitottsággal 
várják az idegent, hogy megismerkedjenek a Balkán felfede-

zetlen gyöngyszemének érdekes titkaival.

1.nap: Debrecen – Nyíregyháza – Budapest 
– Kecskemét – Szeged – Belgrád – Szkopje
(Szerbia – Macedónia)
Rövid megállókkal folyamatos utazás Macedónia fővárosába, 
Szkopjéba. Este szállás elfoglalása, vacsora (1 éj). 

2. nap: Szkopje – Ohrid – Elbasan – Tirana – Durrës   
(Macedónia - Albánia)
Reggeli után az Ohridi-tó partján fekvő Ohrid városba 
indulunk, mely történelmi épületei révén az UNESCO 
Világörökség része lett. „Fénykorában „szláv Jeruzsálem-ként” 
emlegették. Ebből a korból napjainkra, számos figyelemre 
méltó, bizánci stílusú templom maradt fenn. Városnézés után 
határátlépés Albániába, majd tovább az Elbasan – Tirana 
útvonalon érkezés, Durrësbe. Szállás elfoglalása, vacsora (3 éj).

3. nap: Berat – Fier: Appolonia (Albánia)
Durrës, pihenés a tengerparton. 
Fakultatív program: Berat, az ezer ablak városa és Appolonia. 
Megtekintjük az UNESCO kulturális világörökség részét 
képező, a Kr. e. 4. században alapított Berat óvárosát, Albánia 
legnagyobb és leghíresebb ikonmúzeumát, az Onurfi 
múzeumot. Beratot követően a Fier melletti Appolonia ókori 
város feltárt romjait látogatjuk meg. 
Fakultatív program ára:  30 €/fő + belépők

4. nap: Durrës: Konyakgyár – Amfiteátrum 
– Sétálóutca (Albánia)
Durrës, pihenés a tengerparton. Fakultatív program:  Durrës 
városnézés és a Szkander bég konyakgyár    meglátogatása. 
A program során megtekintjük Durrës óvárosát, az ókori 
amfiteátrummal, a híres sétálóutcájával és a középkori 
romokkal. A program végén meglátogatjuk a híres Szkander 
bég konyakgyárat, ahol lehetőségünk lesz a kóstolásra is. 
Fakultatív program ára:  25 €/fő + belépők

5. nap: Tirana – Kruja – Skodra (Albánia)  
Reggeli után utazás busszal Tirana – Kruja – Skodra útvonalon. 
Tirana meglátogatása. Gyalogos városnézést teszünk 
Albánia fővárosában. Sétánkat a Szkander bég téren kezdjük, 
ahol a legtöbb látnivaló található. Szkander bég szobor, 
Kormányzati épületek, templomok, Ethem Bég mecset, albán 
belügyminisztérium bunkere, Opera, Óratorony, stb. Tovább 
utazunk Szkander bég szülővárosába. Megtekintjük Kruja 
hangulatos óvárosát a 17. századi bazárral és a Szkander bég 
múzeummal. Kruja után Skodrába érkezünk (1 éj). 
Este hangulatos halvacsora a Skodrai-tó partján fekvő 
étteremben.

6. nap: Skodra – Podgorica – Szarajevó 
(Albánia – Bosznia-Hercegovina)
Reggeli után Rozafa várának meglátogatása, séta Skodra 
belvárosában és a tóparton. Továbbutazunk a Skodra – 
Podgorica – Nikšić – Vucevo – Foca – Szarajevó útvonalon. 
Csodálatos panorámás utazás Albánián, Montenegrón és 
Bosznia-Hercegovinán keresztül. Fakultatív séta Szarajevó 
óvárosában, a török bazár, a Baščaršija megtekintése. 
Szállás: Szarajevó (1 éj). 

7. nap: Szarajevó – Újvidék – Szeged – Kecskemét 
– Budapest – Nyíregyháza – Debrecen 
(Szerbia)
Reggeli után hazautazás Szarajevó – Újvidék – Szeged – 
Kecskemét – Budapest – Nyíregyháza – Debrecen útvonalon. 
Rövid pihenőkkel érkezés Budapestre az esti,  Nyíregyházára 
és Debrecenbe az éjszakai órákban.

nyíregyházi  indulással 
2021. október  01-07.

7 nap/6 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, M3 autópálya pihenői, 

Miskolc, Gyöngyös, Budapest, 
Kecskemét, Szeged

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)
Szállás:
- 6 éjszaka 3 csillagos szállodában, 2 ágyas tusoló/
WC-s szobákban
Ellátás:
reggeli

Részvételi díj :                            119.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 6 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP- storno biztosítást, illetve a programok 
során fizetendő belépő és járulékos költségeket (kb. 70 
Euro).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényé-
ben módosulhat!

Félpanziós felár: (6   vacsora)             24.000 Ft

Egyágyas felár:                                35.000 Ft

ALBÁNIA, A BALKÁN FELFEDEZETLEN GYÖNGYSZEME

Podgorica

Durrës

Szkopje
Kruja

Belgrád

Szerbia

Ohrid

Fier

Szarajevó

Macedónia

Montenegró

Albánia

Niš

Berat

Skodra

Elbasan

Tirana
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Szerbia – Macedónia – Albánia – Montenegró – Bosznia
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1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Ljubljana – 
Trieszt – Padova
Elutazás Nyíregyházáról a hajnali órákban. Utazás 
Szlovénián át, útközben rövid pihenőkkel. Este érkezés 
Padovába, tranzitszállás elfoglalása a város környékén (1 éj). 

2. nap: Bologna – Firenze – Pisa - Genova – Bastia (Korzika)
Reggeli után továbbutazás, érkezés Pisa városába kora 
délután. Az autóbusz terminálról helyi busszal utazás 
a híres ferde tornyú Dóm, Battistero, és szent földből 
épített temető épületkomplexumához.  Ismerkedés a 
levantei kereskedelmi rendszerrel, Pisa városállamával, 
az Arno folyó Pisa életében betöltött szerepével, Pisa 
Korzikai ambícióival és történelemformáló szerepével. 
Fényképezés a kora középkor meghatározó épületénél, 
a fantasztikusan ferde campanilénél és a jellegzetes, 
stílusteremtő Dóm épületénél. Szabad program, majd 
továbbutazás Genova kikötőjébe. Behajózás Korzika 
felé. A hajón a kabinok átvétele, fakultatív vacsora a 
hajó éttermében. Éjszakai átkelés a Tirrén-tengeren. 
A hajón éjszakai bár, tánclehetőség; a szállás 2-4 fős, 
fürdőszobás kabinokban áll rendelkezésre. A hajó indul 
22:00-kor, érkezik Korzikára 08:00-kor (1 éj a hajón).

3. nap: Bastia – Patrimonio – St. Florent – 
Ghisonaccia (Korzika)
Fakultatív reggeli a hajó éttermében, majd kihajózás 
Bastiában, Korzikán. Városnéző séta Korzika 
legolaszosabb hangulatú nagy kikötő városában. Séta a 
pálmafákkal szegélyezett, impozáns főtéren Napoleon 
szobra és a II. világháborús „renegát” tengeralattjáró 
kiállított tornya mellett az óvárosba (borgo), ahol a Szt. 
Jean katedrális megtekintése, majd séta a festői régi 
kikötő (ma yacht kikötő) peremén ódon házak, száradó 
ruhák között a masszív sziklatömbön emelkedő egykori 
genovai citadellába, melyet mai formájában XVI. Lajos 
francia király időszakában építettek. Fényképezés az 
igényesen felújított, középkori genovai kormányzó 
palotánál (bastiglia – a város névadó bástyája), majd 
séta a sikátoros utcákon a felsővárosi templomig 
és Victor Hugo egykori, gyerekkori lakóházáig 
(emléktábla).  Ezt követően továbbutazunk, átkelés  a 
Bastia fölé magasodó Col de Teghine hágón, ahonnan 
egyszerre látszik a Tirrén-tenger a szigetekkel 
(Montecristo, Elba Capraia, Gorgona) és a Ligur-
tenger, valamint térképszerűen terül el alattunk a táj, 
Biguglia tengertől lefűzött hatalmas öble és homokos 
partvonala. Elhaladunk Korzika egyik leglátványosabb 
mikro táján, Patrimonio faluján keresztül, mely 

nyíregyházi  indulással 
2021. június 14-20.

7 nap/ 6 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)
Szállás:
-1 éj tranzitszállás Padova környékén (reggelivel)
-1 éj tranzitszállás Bologna környékén (reggelivel)
-1 éj a hajón
-3 éj Korzikán
Ellátás:
2 reggeli a tranzitszállásokon - a továbbiakban önel-
látás (a hajón és a korzikai apartmanokban fakultatív 
reggeli és vacsora kérhető) Az apartmanok Korzikán 
jól felszerelt konyhával rendelkeznek.

Részvételi díj :                            165.900 Ft
Kikötői adó:                     6.900 Ft   
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 6 
éjszakai szállást, kompjáratokat, útdíjat, idegenveze-
tést Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP-storno biztosítást, a szálláshelyen 
fizetendő idegenforgalmi adót, illetve a programok 
során fizetendő belépődíjakat és a hajókirándulás árát 
(kb. 40.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam 
függvényében módosulhat!

Egyágyas felár:                                45.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              11.900 Ft

Olaszország

Piana
Ajaccio

Pisa

Calacuccia

Bonifacio

Bastia
St. Floren

Patrimonio

a minőségi bortermelés központja. Látogatás és 
borkóstoló egy jellegzetes helyi pincészetben. A 
kóstoló után városnézés St. Florent-ben, a XV. századi 
genovai alapítású kisvárosban, mely mára elegáns 
yachtkikötőjéről vált híressé. Séta, fényképezés, 
fakultatív ebéd lehetőség. Továbbutazás jellegzetes 
korzikai hegyvidéki tájakon a partmenti főútra, majd 
utazás Ghisonacciába, este a szállás elfoglalása, 
fakultatív vacsora (3 éj).

4. nap: Bonifacio – Sta Giulia öböl – Favone (Korzika)
Reggeli az apartmanokban (önellátó), majd utazás 
Korzika D-i partvidékére. Útközben ismerkedés Korzika 
vadregényes, fordulatokban gazdag történelmével, 
majd érkezés Bonifacioba. A csoport fakultatív 
hajókiránduláson vesz részt (kis hajóval, kb. 1 
óra), mely során a hajó elhalad a fantasztikus szín- 
és formavilágú meszes homokkő sziklaszirtek és 
formációk és az ezekre épült óriási genovai citadella és 
óváros mellett, majd a nyílt tengerre kiérve Szardínia 
panorámája mellett a „kalóz öböl” valószínűtlenül kék 
vizét tekintjük meg, kedvező tengerjárás esetén a  „kék 
barlang”-ba is behajózunk, melynek a beszakadt teteje 
Korzika térképét formázza, megtekintjük a tenger 
felé túlhajló lejtésű sziklaszirtbe vágott  Aragón Király 
lépcsőjét, a Napoleon sapkája barlangot valamint a 
város jelképeiül szolgáló, tengerbe szakadt irdatlan 
méretű sziklákat („nagy homokszem”) és „Navarone 
ágyúit”.  Érkezés után gyalogos séta a fellegvár által 
védett óváros sikátoros, jellegzetes utcáin, a kora 
középkori házak, templomok megtekintése. Délután 
visszaindulás Bonifacióból. Hazaúton utazás látványos 
paratölgy ligeteken át Sta Giulia öblébe. Fényképezés 
(jó idő esetén 1 óra fürdési lehetőség) Európa 
egyik legszebb, hófehér homokos tengeröblében 
(útközben rövid fényképezés Favone közelében). Este 
visszaérkezés a szálláshelyre. Fakultatív vacsora.

5. nap: Corte – Calacuccia – Ajaccio (Korzika)
Reggeli az apartmanokban (önellátó) majd utazás 
a Tavignano folyó völgyében, Corte érintésével a 
Golo folyó vadregényes szurdokvölgyébe- áthaladás 
a Scala di Santa Reginán, az egykori szamárösvény 
megtekintése, fényképezés a szoros egy festői pontján. 
Rövid kávé-és WC-szünet a szoroson túl, Calacuccia-
ban. Továbbutazás Korzika legmagasabb közúti hágója 
felé (fényképezési lehetőség a Col de Verhio-n). Érkezés 
Bonaparte Napoleon szülővárosába, Ajaccioba.  
Városnéző séta az óvárosban, Napoleon keresztelő 
temploma, szülőháza, szobrainak megtekintése, a 
genovai citadella és a yacht-valamint tengeri kikötő 
megtekintése, rövid szabad program. Visszaúton 
átkelés a Gustave Eiffel társasága által tervezett és 
épített vasútvonallal párhuzamosan futó, jellegzetes 
korzikai hegyi falvakat és klimatikus magashegyi 
üdülőket érintő útján a Monte D’Oru (2300 méter) 
csúcsa mellett. Este érkezés a szálláshelyre. Fakultatív 
vacsora.

6. nap: Bastia – Livorno - Bologna
Reggeli az apartmanokban (önellátó). A szállás 
elhagyása, indulás Bastiába. Behajózás Livorno felé, a 
hajó indul 14:00-kor, nappali átkelés (látó távolságban 
Capraia, Gorgona, Elba szigetei), érkezés Livornoba 
18 órakor. Kihajózás, majd utazás a tranzitszállásra, 
Bologna térségébe (1 éj). 
Fakultatív vacsora autópálya melletti pihenőben.

KORZIKA, A SZÉPSÉG SZIGETE

Korzika igazi kis paradicsom, „karnyújtásnyira” a 
Földközi-tenger szívében, egy mindössze Dunántúlnyi 

területen. Egy sziget, mely dúskál a fényben, az ízekben 
és az illatokban... Az ezerarcú sziget szintén találó 
jelző Korzikáról szólva, mert olyan, mint egy nagy 

könyv, melyben lapozgatva egymás után fedezzük 
fel titkait. A fellegvárak és falvak szigorú és büszke 

arculatát, barokk templomainak népies kedélyességét, 
a genovai őrtornyok füzérét, de mindenekelőtt 

természeti szépségeit, a kristálytiszta, türkizkék öblöket, 
1000 km hosszú magas hegyeket, a köztük megbúvó 

tengerszemeket, a vadregényes folyóvölgyeket, a 
szédítően meredek sziklafalakat...

7. nap: Bologna – Trieszt – Ljubljana – Budapest 
– Nyíregyháza
Reggeli után indulás Magyarországra. Rövid pihenőkkel 
érkezés Nyíregyházára a késő esti órákban.

Figyelem! A programok sorrendje a hajó menetrendjének 
függvényében felcserélődhet!
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1. nap: Nyíregyháza – Budapest– Hegyeshalom 
– Németország (Fekete-erdő)
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban, folyamatos 
utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Németországba (Fekete-
erdő), a tranzitszállásra az esti órákban. Szállás elfoglalása 
(1 éj).

2. nap: Strassburg – Reims – Párizs
Reggeli után utazás a francia fővárosba. Útközben rövid 
megállót tartunk Reims-ben  (Székesegyház megtekin-
tése). 
Érkezés Párizsba a délutáni órákban. Szállás elfoglalása 
(4 éj). 
Vacsora után éjszakai városnézésre indulunk. Az esti 
program keretében meglátogatjuk a város fölé maga-
sodó Sacre Coeur Bazilikát, majd sétát teszünk a Mont-
martre-on.

3. nap: Párizs
Reggeli után egész napos városnézés a 
„Fények Városában” autóbusszal és gyalogosan, 
idegenvezetéssel (Eiffel-torony, Notre Dame, Concorde 
tér, Champs Elysées, Diadalív, stb.). Fakultatív: egy 
romatikus esti hajókirándulásra invitáljuk Önöket 
a Szajnán, ahonnan a kivilágított nevezetességekben 
gyönyörködhetünk.

4. nap: Párizs – Versailles 
fakultatív program: Disneyland
Reggeli után folytatjuk városnézésünket: meglátogatjuk 
Napoleon síremlékét az Invalidusok Dómjában, 
majd fakultatív múzeumlátogatás (Musée d’Orsay 

nyíregyházi  indulással 
2021. augusztus 07-13.

október 23-29. (Őszi szünet) 
7 nap/ 6 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata) 

Szállás:
6 éjszaka 3 csillagos szállodában.
- 2 éjszaka tranzitszállás Németországban
- 4 éjszaka Párizs külvárosában
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi     díj:                                               159.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 6 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, a sétahajózás 
árát, illetve a programok során fizetendő belépő –és 
tömegközlekedési díjakat (kb. 40.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (6  vacsora)                     39.900 Ft   
Egyágyas  felár :                                59.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              14.500 Ft

Figyelem: A programok sorrendje felcserélődhet!

Franciaország

Chambord

Reims
Párizs

Versailles
Blois

Chenonceaux

impresszionista gyűjteménye, Rodin Múzeum). Ezt 
követően szabadprogram, vásárlási lehetőség. Délután 
utazás Versailles-ba, a Napkirály palotájába, ahol 
lehetőség nyílik a történelemből már jól ismert Trianon-
paloták meglátogatására is. Vacsora után séta  a  Latin 
negyedben.
Egyéb fakultatív lehetőség: egésznapos EuroDisney 
látogatás, egyénileg. 

5. nap: Párizs – Loire-völgye
Szabad program Párizsban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulást teszünk 
Loire-völgybe. Ellátogatunk Blois-ba, majd az egyik 
legszebb kastély, a Chenonceaux-i vízikastély 
és parkjának megtekintése következik, végül a 
Chambord-i kastélyt látogatjuk meg (kívülről).
A fakultatív program ára: 9.500 Ft+belépők.

6. nap: Párizs – német tranzitszállás
Reggeli után a Defense negyedben a modern építészet 
sajátos remekeiben gyönyörködhetünk. Délután indu-
lás hazafelé, szállás  Németországban (1 éj).

7. nap: Hegyeshalom – Budapest – Nyíregyháza
Reggeli után hazautazás. Érkezés Nyíregyházára a késő 
esti órákban. 

PÁRIZS, A FÉNYEK VÁROSA
Versailles, Loire-völgyi kastélyok, Disneyland

Feltehetjük a kérdést: mit veszítene az emberiség, ha Pá-
rizs hangja egyetlen napra elnémulna? Senki sem tudja 
elképzelni, hogy milyen is lenne a világ Párizs, álmaink 

és vágyaink városa nélkül. Életünkben legalább egyszer 
látnunk kell ezt a ragyogó, szépségéből mindenkinek 

bőkezűen osztogató várost, a legendás öröklétű „Fény 
Városát”. Ez a város sohasem fukarkodott, ha történelmi 

hírnevének megörökítéséről volt szó. Engedjük hát, 
hogy elbűvöljön és átöleljen minket áradó szépségével.
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1.nap: Budapest – (Debrecen ) – Párizs
Elutazás repülővel (menetrend függvényében) Párizs-
ba. Érkezést követően transzfer a szállodába. Ezt köve-
tően városnézés a „Fények városában”  idegenvezetés-
sel  (Eiffel – torony 3.szint, Notre Dame, Concorde tér, 
Champs Elysées, Diadalív, stb.). Az esti program kereté-
ben meglátogatjuk a város fölé magasodó Sacre Coeur 
Bazilikát, majd sétát teszünk a Montmartre-on.

2.nap: Párizs – fakultatív program: Versailles
Reggeli után folytatjuk városnézésünket: meglátogat-
juk Napoleon síremlékét az Invalidusok Dómjában, 
majd fakultatív, egyéni múzeumlátogatás (Museé 
d’Orsay impresszionista gyűjteménye, Rodin Múzeum, 
Louvre Múzeum). Ezt követően szabadprogram.
Fakultatív program: Délután utazás Versailles-ba, a 
Napkirály palotájába, ahol lehetőség nyílik a történe-
lemből már jól ismert Trianon-paloták meglátogatására 
is. Vacsora után séta a Latin negyedben. 
A fakultatív program ára: 24.500 Ft + belépőjegy

3.nap: Párizs – fakultatív program: Disneyland
Reggeli után szabad program keretein belül kóstolha-
tunk bele Párizsba, ahol egyénileg fedezhetjük fel a 
finom borokat, sajtokat, andaloghatunk a csodás par-
kokban. Vásárlási lehetőség Párizs híres szecessziós 
stílusú áruházában, az elegáns La Fayette-ben, vagy 
Fragonard parfümmúzeum meglátogatása.
Fakultatív program lehetőség: egész napos EuroDisney 
látogatás, egyénileg.

Debrecenből: 2021. augusztus 16-20. 
október  18-22. 

Budapestről: 2021. október 13-17.
5 nap/ 4 éj

Utazás:
Wizzair menetrend szerinti repülőjárattal Budapestről/
vagy Debrecenből

Szállás:
4 éjszaka 2/3 csillagos szállodában, Párizs külvárosában. 
A szobákban fürdőszoba, WC található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi     díj:                                                            109.900 Ft
Repülőtéri   illeték (Bp.):                    35.000 Ft
Repülőtéri   illeték (Debr.):                    30.000 Ft
(Indulás előtt 1 hónappal a részvételi díj a repülőjegy és 
illeték árának aktuális függvényében módosulhat!)

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, 4 éjszakai 
szállást reggelivel, repülőtéri transzfert, idegenvezetést 
és a felsorolt programokat, de nem tartalmazza a BBP - 
storno biztosítást, csomagfeladást a repülőre, elsőbbségi 
–és fix ülőhely felárat, a sétahajózás árát, illetve a 
programok során fizetendő belépő –és tömegközlekedési 
díjakat (kb. 45.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (4 vacsora)         24.900 Ft   
Egyágyas  felár:                                45.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              7.500 Ft

Figyelem: A városnéző programok sorrendje felcserélődhet

Franciaország

Párizs
Versailles

4.nap: Párizs 
Reggeli után a Defense negyedben a modern építészet 
sajátos remekeit tekintjük meg.  
Fakultatív: egy romantikus esti hajókirándulásra 
invitáljük Önöket a Szajnán, ahonnan a kivilágított ne-
vezetességekben gyönyörködhetünk. 

5.nap Párizs – Budapest (Debrecen)
Ezen a napon véget ér az elegáns és romantikus Párizs 
felfedezése. Menetrend függvényében - további egyéni 
barangolási lehetőség, majd transzfer a repülőtérre .

VÁROSLÁTOGATÁS REPÜLŐVEL: PÁRIZS

Párizs a világ egyik leglátogatottabb és rengeteg utazó 
szerint a világ legszebb városa. Rengeteg jelzőt találha-
tunk még erre az ékszerdobozra: a fények, a szabadság, 
a divat, vagy a szerelem városa, de minden szó kevés rá, 

hogy Párizst bemutassuk. Párizs leírhatatlan, aki még 
nem járt ott, el se tudja képzelni, hogy milyen.
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1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Hegyeshalom 
– Németország
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. Rövid 
pihenőket tartva érkezés a német tranzitszállásra az 
esti órákban (1 éj).

2. nap: Amszterdam – virágpiac, gyémántcsiszoló 
műhely, fakultatív hajókirándulás
Reggeli után Amszterdamba, Hollandia fővárosába 
utazunk. Megtekintjük a virágpiacot (vásárlási 
lehetőséggel: tulipánok, virághagymák, stb.), majd 
fakultatív hajókirándulási lehetőség Amszterdam 
híres grachtjain (a várost körutakként átszelő 
csatornáin). Ismerkedés a város történelmével, a sok 
száz apró hídjával. Délután látogatás egy jellegzetes 
gyémántcsiszoló műhelyben, ahol a gyémánt 
bányászatával, feldolgozásával, csiszolási technikáival 
ismerkedünk. Vásárlási lehetőség. Ezt kövezően 
szabadprogram, fakultatív múzeumlátogatási 
lehetőség: Rijksmúzeum, Van Gogh gyűjtemény, 
Anna Frank ház, Rembrandt-ház (választhatóan). Kora 
este elfoglaljuk szálláshelyünket (2 éj), majd további 
gyalogos városnéző sétára van lehetőség: a kivilágított 
Amszterdamban gyönyörködünk. Séta a város híres 
mulatónegyedében, a piroslámpás negyedben. 

3. nap: Volendam (sajt-és fapapucs üzem) 
– Hága - Scheveningen
Reggeli után Volendamba kirándulunk. 
Útközben ismerkedés a „mélyföld” fogalmával és 
jellegzetességeivel (gátak, csatornák, szélmalmok). 
Átkelünk Monnickendam felhúzható hídján, majd 
fényképezés a Katwoude szélmalomnál, mely egy 
tökéletesen, működőképes állapotában restaurált 
eredeti XVII. századi szélmalom. Továbbutazás 
Volendam halászfalvába, a színes halászkikötőben 
frissen fogott és helyben sütött hal, füstölt hering 
vásárlási – és kóstolási lehetőség. Ezt követően 
látogatás egy holland családi farmon, ahol a 
jellegzetes holland sajtok készítésével ismerkedik 
a csoport, majd a holland fapapucs „gyártásának” 
megtekintése, kipróbálása személyesen. Délután 
utazás Hágába. Rövid városnéző séta a Binnenhof 
udvarán át a székesegyházig, majd a vásárlóutcán a 
Királyi Palotáig. Utazás autóbusszal a Békepalotához 
(fotószünet), majd a Hágával egybenőtt elegáns, 
Északi-tengeri, homokdűnés tengerparti fürdőhelyre, 
Scheveningenbe látogatunk. Szabad program a 
több kilométeres, igényesen kiépített, elegáns parton 
a homokdűnék és luxusszállodák között (kávézás, 
séta a nagy tengeri mólóra, stb.). Este visszaérkezés a 
szálláshelyre.

4. nap: Antwerpen – Brüsszel
Reggeli után Antwerpen, a stratégiai fontosságú 

nyíregyházi  indulással 
2021. április 24-30. (tulipánvirágzás)

július 17-23.                 
7 nap/ 6 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
6 éjszaka 3 csillagos szállodákban.
- 2 éjszaka tranzitszállás Németországban
- 2 éjszaka Amszterdam környékén 
- 2 éjszaka Brüsszel környékén
A szobákban fürdőszoba, WC található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív kétfogásos vacsora)

Részvételi díj :                            179.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 6 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, illetve a programok 
során fizetendő belépődíjakat és a sétahajózások árát 
(kb. 35.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (6 vacsora)   46.500 Ft   
Egyágyas felár:                                65.500 Ft
(Háromágyas elhelyezés nem lehetséges, a szállodai szo-
bák méretezése miatt)

Belgium

Volendam
Amsterdam

Gent

Luxembourg

Brügge Antwerpen
Brüsszel
Waterloo

Scheveningen

Hága Hollandia

Luxemburg

kikötő felé vesszük utunkat. Ismerkedés a 
dúsgazdag flamand kereskedőváros történetével, 
majd séta a színpompás óvárosban. A világ egyik 
legkülönlegesebb, 7 hajós gótikus katedrálisának 
megtekintése, majd fényképezés a tengerparti erődnél 
és Németalföld egyetlen reneszánsz városházájánál. 
Ismerkedés a festőfejedelem, Rubens emlékével, 
majd szabadprogram a Pazar polgárházak övezte 
középkori tereken. Továbbutazás Brüsszelbe, érkezés 
kora délután. Városnéző séta a St. Gudule katedrálistól 
a Főtéren át a Manneken-Pis-ig, majd séta a fedett 
galériákban és a francia-belga konyha minden ízét 
és legjavát felvonultató „ízek utcáiban”. Fakultatív 
lehetőség: belga sör és csokoládé praliné kóstoló. 
Este érkezés a szálláshelyre (2 éj). 

5. nap: Gent- Brügge 
Reggeli után önálló séta, városnézés Brüsszelben.
Fakultatív program: Ezen a napon egész napos belga 
kirándulásra indulunk flamand földre: az egykoron 
Európa legnagyobb és legerősebb kereskedővárosainak 
megtekintése. Először látogatás teszünk Gent-be. A 
középkori belváros egy sor nyitott terület, amelyet 
két gyönyörű templom és egy harangtorony köt 
össze. A legfontosabb nevezetességek megtekintése 
után Brügge legendás városába utazunk, amely 
vitathatatlanul a turisták paradicsoma. Nem 
lehet más szavakat használni, minthogy Brügge-
ben tényleg megállt az idő. Szinte egyetlen nagy 
múzeumnak, történelmi díszletnek tűnik. Csatornái, 
folyóvize akárcsak Velence lagúnái, melyek mentén 
haladva éppúgy végigjárhatjuk a várost, min déli 
testvérénél. Fakultatív sétahajózásra is lehetőség 
van a csatornákon, amely bemutatja a Begina-házakat 
(egykori csipkeverő apácák), Brügge legrégibb 
kórházát, legkisebb ablakát, virágpompás csatornáit, 
képtárait, legszebb körtereit. Szabadprogram után 
visszaindulunk Brüsszelbe, a szálláshelyünkre. 
A fakultatív program ára: 6.500 Ft

6. nap: Waterloo- Luxembourg
Reggeli után utazás Waterloo csatamezejére, 
ahol 1815-ben Európa sorsa dőlt el. Látogatás 
a diaporámában, ahol a csatáról készült filmet 
tekinti meg a csoport, majd fakultatív lehetőség: 
feljutás az „oroszlános dombra”, amely Wellington 
herceg, a győztes hadvezér egykori pozícióján 
emeltetett. Ezt követően továbbutazás Luxembourg 
Nagyhercegségbe. Városnéző séta a parányi 
óvárosban, melyet egykoron Észak Gibraltárjának 
neveztek hatalmas erődrendszere miatt. Az egykori 
falak maradványainak és helyenként lenyűgöző 
panorámájának megtekintése. Rövid szabadprogram 
után érkezés Németországba, a tranzitszállásra az esti 
órákban (1 éj).  

BENELUX KÖRUTAZÁS
Belgium, Hollandia, Luxembourg

Ezen a körutazáson Utasaink betekintést kapnak 
Európa egyik sarkának varázslatos világába. 

Mindhárom ország gyönyörű, könnyű mindegyikbe 
életreszólóan beleszeretni!  Amszterdam, Gent, a 
luxemburgi Ardennek, virágpiac, fapapucsfaragó 

és gyémántcsiszoló, hajózó csatornák és sajtkészítő 
üzem… Mindegyik látnivaló olyan elbűvölő élmény 

lesz, hogy vissza-visszavágynak majd erre a csodálatos 
vidékre.  

7. nap: Németország- Hegyeshalom – Budapest 
– Nyíregyháza
Reggeli után indulunk Magyarország felé. Rövid 
pihenőket tartva érkezés Nyíregyházára a késő esti 
órákban.
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1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Győr – Hegyeshalom 
– Nürnberg
Elutazás Nyíregyházáról a hajnali órákban. Rövid pihe-
nőket tartva érkezés a németországi tranzitszállásra az 
esti órákban (1 éj).

2. nap:  Brüsszel – Dover fehér sziklái –  Canterbury 
–  London
Reggeli után továbbutazunk és átkelünk a La Manche 
csatornán. A szigetországban Dover fehér sziklái kö-
szöntenek bennünket. Délután sétát teszünk Anglia 
egyik legmesésebb kisvárosában, Canterbury-ben, 
amely az anglikán egyház központja. Az ország egyik 
legszebb katedrálisának megtekintése után este érke-
zés a London környéki szálláshelyre ( 4 éj). 

3. nap: London
Reggeli után egész napos városnézés Londonban he-
lyi idegenvezetéssel (Parlament, Westminster-apátság, 
Tower-híd, Buckingham palota, Piccadilly, Trafalgar tér, 
Szent Pál Székesegyház, stb.). 

4. nap: Windsor – London
Reggeli után látogatást teszünk az angol királyi család 
nyári rezidenciájához, Windsorba. Megtekintjük a cso-
dás lakosztályokat, majd délután visszatérünk London-
ba, ahol mindenkinek lehetősége van tartalmasan el-
tölteni szabadidejét (National Gallery, British Museum, 
Madame Tussaud panoptikum). 

nyíregyházi  indulással 
2021. július 10-16.

7 nap/ 6 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata) 

Szállás:
6 éjszaka 2 / 3 csillagos szállodában.
- 2 éjszaka tranzitszállás Németországban
- 4 éjszaka London külvárosában
A szobákban  fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges  reggeli  (fakultatív  vacsora)

Részvételi     díj:                                                          175.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, a 
kompátkelést Angliában és a visszautazást a Csatorna 
Alagúton; 6 éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, 
idegenvezetést Budapestről, helyi idegenvezetést és a 
felsorolt programokat, de nem tartalmazza a BBP – storno 
biztosítást, illetve a programok során fizetendő belépő –
és tömegközlekedési díjakat (kb. 45.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (6 vacsora)     45.500 Ft   
Egyágyas  felár:                                64.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              15.500 Ft
Figyelem: A programok sorrendje felcserélődhet!

Olaszország

Leeds

London
Windsor

Oxford

Dover

Canterbury

5. nap: Oxford – Stonehenge
Reggeli után a világ legismertebb történelem előt-
ti időkből származó műemlékét keressük fel, ez a 
Stonehenge. Majd továbbutazunk Oxfordba, a híres 
egyetemi városba. Szabadprogram, séta a hangulatos 
belvárosban.  Esti programként búcsút veszünk Lon-
dontól: séta a kivilágított fővárosban és a Soho-ban, 
mely London híres szórakoztató központja. Lehetőség 
van egy igazi  „angol kiskocsma” látogatásra  is.

6. nap: Leeds kastély – Csalagút 
Reggeli után elhagyjuk Londont. Meglátogatjuk 
a csodálatos Leeds várkastélyt és parkját, majd 
átkelünk a Csatorna Alagúton és rövid pihenőket 
tartva utazunk a  német tranzitszállásunkig (1 éj).

7. nap: Nürnberg – Hegyeshalom – Budapest 
– Nyíregyháza
Reggeli után indulás haza. Érkezés Nyíregyházára a késő 
esti órákban.

LONDON, OXFORD, STONEHENGE
Körutazás Dél-Angliában

„Az az ember, aki Londontól fáradt, az élettől fáradt, 
mivel Londonban mind az megtalálható, amit az élet 

nyújthat”.  Míg a múltban London a hatalom, a katonai 
és pénzügyi fölény, a birodalmi terjeszkedés jelképe volt, 

a XX. századra az Egyesült Királyság fővárosa a szívük 
mélyén „békére és szabadságra” áhítozók mentsvára 
lett. Tanúja volt nagy eszményeknek, a divat lázadá-
sának és a sajátos zenei stílus megszületésének. Húsz 

évszázaddal a városalapítás után, London változatlan 
erővel vonzza magához a testben vagy lélekben ifjakat. 
Még mindig megszab viselkedési szokást, zenét, divatot. 

És helyet talál mindazok szívében, akik életükben leg-
alább egyszer beszippantották füstös levegőjét…
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VÁROSLÁTOGATÁS REPÜLŐVEL: LONDON
1. nap: Budapest (Debrecen) – London 
Elutazás repülővel (menetrend függvényében,) 
Londonba. Érkezést követően transzfer a szállodába. Ezt 
követően városnézés Londonban, idegenvezetéssel: 
Parlament (kívülről), Big Ben, Westminster-apátság, 
Trafalgar Square, St. James’s Palace (kívülről), Covent 
Garden, stb.

2. nap: London – fakultatív hajós városnézés
Reggeli után folytatjuk városnézésünket 
idegenvezetővel: Tower, üzleti negyed, Szent Pál 
katedrális, stb. Délután fakultatív hajós városnézés 
a Temzéről (ára: 4.900 Ft). Este séta a kivilágított 
fővárosban: a Picadilly Circus esti fényeiben és a 
Soho-ban gyönyörködhetünk, mely London híres 
szórakoztató központja. Vacsora egy központi tipikus 
angol pub-ban. 

3. nap: London – fakultatív kirándulás: Oxford, 
Stonehenge
Ezen a napon további egyéni városnézésre, 
múzeumlátogatásra van lehetőség (National Gallery, 
British múzeum, Madame Tussaud panoptikum, 
őrségváltás megtekintése a Buckingham Palota előtt).
Fakultatív program: Reggeli után a világ legismertebb 
történelem előtti időkből származó műemlékét 
keressük fel, ez a Stonehenge. Majd továbbutazunk 
Oxfordba, a híres egyetemi városba. Szabadprogram, 
séta a hangulatos belvárosban, majd visszautazás a 
szálláshelyre. 
A fakultatív program ára: 18.500 Ft

4. nap: London – Budapest (Debrecen)
Reggeli után egész napos egyéni barangolás 
Londonban (pl. Kensington Palace felfedezése). 
Fakultatív program: Hampton Court – VIII. Henrik 
korabeli palotaegyüttes – és kertjének megtekintése 
idegenvezetővel. A fakultatív program ára: 8.500 Ft
Késő délután transzfer a repülőtérre, menetrendtől 
függően hazautazás Debrecenbe / vagy Budapestre.

1. nap: Budapest - Berlin
Elutazás repülővel (menetrend függvényében) 
Berlinbe. Érkezést követően transzfer a szállodába.

2. nap: Berlin, az új főváros
Reggeli után egész napos metrós és gyalogos 
városnézés keretén belül ismerkedünk az újraegyesített 
Berlinnel. Potsdamer Platz – Berlin új központja, a 
Reichstag új épülete (kívülről), a berlini fal maradványai, 
Brandenburgi-kapu - Berlin jelképe, Múzeum-sziget, 
Operaház és az Unter den Linden épületei, Checkpoint 
Charlie, a Megemlékezés helye (a fasizmus áldozatainak 
nemzeti emlékhelye), stb.  
Fakultatív program: hajókirándulás a Spree-folyón. 
Élményteli vízi úton, a berlini csatornákon utazva 
ismerkedünk a német fővárossal. 
A fakultatív program ára: 5.900 Ft.

3. nap: Berlin – Potsdam
Reggeli után folytatjuk városnézésünket Berlinben, 
séta a történelmi városrészben, idegenvezetéssel. 
Délután további alternatívák (egyénileg): Múzeumok, 
Székesegyház, Berlin Állatkert, vásárlási lehetőség a 
híres KADEWE-ben, a világ egyik legnagyobb bevásárló 
központjában.
Fakultatív program: Délután elutazás Potsdamba. Ez 
a város királyi székhely, az európai határokat rögzítő 

VÁROSLÁTOGATÁS REPÜLŐVEL: BERLIN
2021. július 01-04. 

 4 nap/3 éj

Utazás:
Wizz Air  repülőjárattal Budapestről, 3. napon légkondici-
onált autóbusszal

Szállás:
3 éjszaka 2/3 csillagos szállodában. A szobákban fürdő-
szoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            109.500 Ft
Repülőtéri illeték:            35.000 Ft
(Indulás előtt 1 hónappal a részvételi díj a repülőjegy és illeték 
árának aktuális függvényében módosulhat!)

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, 3 
éjszakai szállást reggelivel, repülőtéri transzfert, 
idegenvezetést Budapestről és a felsorolt programokat, 
de nem tartalmazza a BBP és storno biztosítást, 
csomagfeladást a repülőre, elsőbbségi –és fix ülőhely 
felárat, a programok során fizetendő belépődíjakat 
illetve helyi tömegközlekedési díjakat (kb. 30.000 Ft).

A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (2 vacsora)   15.500 Ft   
Egyágyas felár:                                45.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              7.500 Ft
Figyelem: A városnéző programok sorrendje felcserélődhet!

Lassan már azok sem emlékeznek rá, hol húzódott a 
hírhedt berlini fal, akik annak idején a nyugati oldalról 

többször is átnéztek a keleti oldalra, a direkt erre a célra 
épített emelvényekről. Berlinnek már egyetlen része sem 

amerikai vagy szovjet. Berlin minden ízében, minden 
részletében újra berlini. Tele múzeumokkal, építészeti 

csodákkal, remek éttermekkel, gazdag áruházakkal és 
európai szinten meghatározó kulturális élettel.

Debrecenből: 2021. augusztus 19-22.
október 07-10.

Budapestről: 2021. szeptember 23-26.
4 nap/3 éj

Utazás:
Wizz Air menetrend szerinti repülőjárattal Budapestről/
vagy Debrecenből, 3. napon légkondicionált autóbusszal
Szállás:
3 éjszaka színvonalas 3 csillagos szállodában, London 
elővárosában (25 percre a belvárostól).
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            119.900 Ft
Repülőtéri    illeték    (Bp.):                      30.000 Ft
Repülőtéri       illeték  (Debr.):                                  28.000 Ft
 (Indulás előtt 1 hónappal a részvételi díj a repülőjegy és illeték 
árának aktuális függvényében módosulhat!)

A részvételi díj tartalmazza a repülőjegyet, 3 éjszakai 
szállást reggelivel, repülőtéri transzfert, idegenvezetést és a 
felsorolt programokat, de nem tartalmazza a BBP és storno 
biztosítást, csomagfeladást a repülőre, elsőbbségi –és fix 
ülőhely felárat, a programok során fizetendő belépődíjakat 
illetve helyi tömegközlekedési díjakat (kb. 45.000 Ft).

A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (3 vacsora)   22.500 Ft   
Egyágyas felár:                                55.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              9.500 Ft
Figyelem: A városnéző programok sorrendje felcserélődhet!

1945-ös potsdami egyezmény színtere. Történelmi 
belváros megtekintése: Régi és Új Piactér, Régi 
Városháza, Luisenplatz, Sanssouci kastély és a park 
megtekintése.
A fakultatív program ára: 18.500 Ft

4. nap: Berlin - Budapest
Reggeli után (menetrend függvényében) transzfer a 
repülőtérre, hazautazás Budapestre.

London a világ egyik legnépszerűbb, legmozgalmasabb 
városa; több, mint 29 millió látogatója van évente. Ért-

hető, hiszen maga a múlt és a jelen ötvözete, hangulata 
egyik városéhoz sem hasonlítható, békésen megfér itt 
egymás mellett a modern és ódon. A látványosságok 

megtekintésekor könnyedén érezhetjük magunkat egy 
rég elfeledett korban és engedjék is Londonnak, hogy 

kicsit elbűvölje Önöket!
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TIROL ÉS A BAJOR KASTÉLYOK

nyíregyházi  indulással 
2021. július 06-10.

október 19-23.              
    5 nap/ 4 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata) 

Szállás:
4 éjszaka Innsbruck környékén, 2/3 csillagos 
tiroli szállodában.                                                      
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            95.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 4 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, illetve a programok 
során fizetendő belépődíjakat (kb. 30.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (4 vacsora)   25.500 Ft   
Egyágyas felár:                                24.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              9.500 Ft

Figyelem: a napok sorrendje az időjárás függvényében 
felcserélődhet!

1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Győr – Hegyeshalom
– Berchtesgaden – Innsbruck
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Délután látogatás 
a hírhedt Berchtesgadenbe, a hitleri sasfészekbe. Az 
épület egy olyan hegycsúcson található, melyet csak a 
hegy belsejében közlekedő liften lehet megközelíteni, 
ahonnan csodálatos körpanoráma nyílik a környező 
alpesi hegyvilágra. Késő délután továbbutazás a 
szállásunkhoz (Innsbruck környékén, 4 éj).

2. nap: Innsbruck – Rattenberg (Ausztria)
Reggeli után Tirol tartomány fővárosába, Innsbruckba 
utazunk. Városlátogatás (Szent Jakab templom, 1500-
ban épült fedett erkélyű Aranytető, Hofkirche, I. Miksa 
császár díszes síremléke, ezüstkápolna, Mária Terézia 
utca, diadalív). A városnézés után szabadprogram, séta 
a városban egyénileg, majd a késő délutáni órákban 
egy tiroli hangulatú kisvárosba, az Inn partján fekvő 
Rattenbergbe utazunk (középkori sziklafalba épített 
kis ház – ma múzeum., likőrkóstolás, vásárlási lehetőség, 
majd a helyi üvegfúvás megtekintése, vásárlás.). Séta 
a szűk utcákon a szépen felújított épületek között, 
ahonnan az Alpok hegyei tekintenek vissza. Este 
visszaérkezés a szálláshelyre.

Kirándulás a Dolomitok sziklavilágában

3. nap: Kirándulás a bajor Alpokban (Németország)
Reggeli után egész napos kirándulást teszünk a bajor 
Alpokban. Elsőként az építészet és az álom keverékének 
nevezett „csupa torony és bástya” fantáziavárat, 
Neuschwanstein kastélyát tekintjük meg (tornyok, 
pazar termek, csodás kilátás). Ezt követően rövid séta 
Füssen óvárosában, majd ellátogatunk a Linderhof –
kastélyhoz, melyet II. Lajos bajor király épített a havas 
hegycsúcsok és fenyőerdők közé. A kastély rokokó 
pompája és díszkertje lenyűgözi a látogatót. 

4. nap: Dél-Tirol és a Dolomitok varázsa (Olaszország)
Reggeli után egész napos pihenés az Alpokban.
Fakultatív program: Egész napos kirándulást teszünk 
Dél-Tirolba. Európa legmagasabb viaduktján, az 
Európa hídon, illetve a Brenner-hágón átkelve jutunk 
el az Olaszországhoz tartozó Dél-Tirolba.  Először 
Bressanone egyházi központban felkeressük a püspöki 
székesegyházat, majd körutazás a Dolomitokban a 
Karer-tó- Karer-hágó – Pordoi-hágó – Grödner-völgy 
útvonalon (fotószünetekkel). A Pordoi-hágón lehetőség 
van felmenni egy közel 3000 méter magas kilátópontra, 
kabinos felvonó segítségével. Estére visszatérünk 
szálláshelyünkre.
A fakultatív program ára: 
8.500 Ft + felvonójegy

5. nap: Krimmli-vízesés – Hegyeshalom – Győr 
– Budapest – Nyíregyháza
Reggeli után búcsút veszünk Tiroltól. Útközben a 
Zillertal és a Kitzbühel Alpok vonulatában gyönyörködve 
érkezünk a Krimmli-vízeséshez, mely Európa 
legmagasabb vízesése. A víz 3 lépcsőben, 380 méter 
magasból zúdul le hatalmas robajjal. Legmagasabb 
pontja kiképzett túristaútvonalon kellemes sétával 
érhető el.  Továbbutazunk a Salzach, majd az Enns folyó 
völgyében, az Alpok csodálatos hegyvonulatai között. 
Határátkelés Hegyeshalomnál, utazás Győr – Budapest 
útvonalon. Érkezés Nyíregyházára a késő esti órákban.

Olaszország

Innsbuck Berchtesgaden

Bressanone

Rattenberg

Krimml

Füssen Ausztria

Németország

Tirol hegyeinek gazdagsága, szépsége, felséges 
hegyvonulatai, a robusztus hegytömbök, mind 

csodálattal töltik el az ide látogatót. Megcsodáljuk II. 
Lajos király által építtetett kastélyokat: az Alpsee felett 

húzódó Neuschwanstein – i kastélyt, mely büszke, kecses 
tornyaival és csipkéivel egy igazi kőből épült álom, 
továbbá a Linderhof kastélyt, mely rideg hegyvidék 
közepén a Graswangtal magányában épült, rokokó 

pompában.
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NÉMETORSZÁG, FEKETE-ERDŐ

nyíregyházi  indulással 

2021. augusztus 17-21. 
    5 nap/ 4 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata) 

Szállás:
4 éjszaka 3 csillagos szállodában egy festői szépségű 
feketeerdei településen, ahonnan könnyű séta tehető a 
magaslati hegyekbe. 
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            94.500 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 4 éjszakai 
szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést Budapestről 
és a felsorolt programokat, de nem tartalmazza a BBP – 
storno biztosítást, illetve a programok során fizetendő 
belépődíjakat és a hajójegyek árát (kb. 25.000 Ft).  
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (4 vacsora)   24.500 Ft   
Egyágyas felár:                                24.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              9.900 Ft

1. nap: Nyíregyháza – Budapest – Hegyeshalom 
– Németország (Fekete-erdő)
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban. 
Egész napos utazás, rövid pihenőkkel. Este érkezés 
egy festői szépségű feketeerdei településre. A jó 
levegőjű gyógyfalu romantikusan belesimul a virágos, 
puha tűlevelű erdőkkel szegélyezett domboldalakba. 
Vendégeink üdvözlése egy pohár feketeerdei 
pálinkával. Szállás elfoglalása (4 éj).

2. nap: Franciaország: Strasbourg – Colmar 
Reggeli után Európa egyik politikai fővárosába, 
Strasbourgba utazunk. A város a Rajna partján, több 
kultúra találkozási pontján alakult ki és aktívan részt 
vesz egy valódi „európai negyed” kialakításában 
(Európa Parlament, Európa Tanács épületének 
megtekintése). Megtekintjük a hatalmas katedrálist, 
majd a Petite France negyed favázas, virágos házsorai 
között sétálunk és hajókázunk a csatornában. 
Délután Colmarral, Franciaország egyik legbájosabb 
kisvárosával ismerkedünk. Szabadprogram, majd 
visszautazás a szálláshelyre. 

Egy kis francia és svájci kitérővel

3. nap: Freiburg – Titi-tó – Glottertal
Reggeli után ellátogatunk Freiburgba, a Fekete-erdő 
napsütötte fővárosába, mely nagyon közel van a francia 
és svájci határhoz (Münster megtekintése). Séta a 
belvárosban, majd délután a festői szépségű Titi-tó és a 
Glottertal-on keresztül visszaérkezünk a szálláshelyre. 

4. nap: Schaffhausen (Svájc) – Bodeni-tó 
– Mainau-sziget
Reggeli után a schaffhauseni Rajna-
vízeséshez utazunk, majd a Bodeni-tavon hajóra szál-
lunk és megtekintjük a Mainau-szigeti tavaszt. A virág 
szigete egy igazi paradicsom, tele trópikus növényzet-
tel. Délután séta, szabadidő.

Élje át Ön is egy idilli régió sokszínűségét, a festői 
szépségű feketeerdei tájat, ősi háztájakat, virágzó 
parasztgazdaságokat és kerteket, közép-és újkori 

városképekkel váltakozva. Forduljon be egy kis 
kocsmába és erősítse magát egy tipikus feketeerdei 

pálinkával vagy kóstolja meg a feketeerdei 
meggytortát! Élje át Ön is a régi idők kedélyes vidéki 

életritmusát, élvezze a friss levegőt, az erdők és a 
frissen kaszált széna illatát. Az emberek ezen a vidéken 

életvidámak és minden lehetőséget megragadnak az  
ünneplésre. Egész évben ünnepelnek, legszívesebben a 

szabad ég alatt, együtt a  vendégekkel.

5 nap: Nillhof – Stuttgart – München – Hegyeshalom 
– Budapest – Nyíregyháza
Reggeli után elutazunk Nillhof-ba, ahol vendégeinket 
egy kóstoló programra invitáljuk: egy csésze kávé, 
egy szelet feketeerdei meggytorta elfogyasztása után 
indulunk haza. 
Érkezés Nyíregyházára a késő éjszakai órákban. 

Colmar
Schaffhausen

Freiburg

Strasbourg

Németország
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SVÁJC,  AZ  ALPOK  ORSZÁGA

Az Európa szívében fekvő kis ország látogatói csupa 
nagyszerű dolgot találnak itt: lélegzetelállítóan szép 

alpesi hegyeket, páratlan téli üdülőhelyeket, meseszép 
falvakat és városokat, kristálytiszta vizű tavakat, régi 

várakat és katedrálisokat. Ezen a körúton utasaink 
Svájcnak a német és olasz részéből kapnak ízelítőt, de 

a legnagyobb élmény az Alpok és a  tóparti városok 
elbűvölő eleganciája lesz.

nyíregyházi  indulással 
2021. július 05-10.
augusztus 09-14.                  

6 nap/ 5 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata) 

Szállás:
5 éjszaka szállodában.
- 2 éjszaka Innsbruck környékén 2/3 csillagos 
tiroli szállodában.
- 3 éjszaka Közép-Svájcban egy középkategóriájú   
szállóban, 3000 méter magas hegyóriások között, 
ahonnan csodálatos panoráma nyílik a Vierwaldstatti 
tóra. Mindkét szállodában a szobákban zuhanyzó, WC, 
TV  található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            105.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 5 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, illetve a 
programok során fizetendő belépődíjakat és a 
sétahajózás árát (kb. 35.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (5 vacsora)   25.500 Ft   
Egyágyas felár:                                44.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              12.700 Ft

1.  nap: Nyíregyháza – Budapest - Győr – 
Hegyeshalom – Innsbruck
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban, 
érkezés Tirol tartomány fővárosába, Innsbruckba a 
délutáni órákban.  1 órás városnézés idegenvezetéssel: 
Mária Terézia utca, diadalív, Aranytető, várostorony, 
Hofkirche. A városnézés után rövid szabadprogram, 
majd továbbutazás az alpesi szállásunkhoz (1 éj). 

2.  nap: St. Gallen – Schaffhausen – Zürich
Reggeli után utazás az Arlberg-hágó – Feldkirch – Bodeni-
tó útvonalon St Gallenbe. Felkeressük Európa egyik 
legjelentősebb Benedek-rendi apátságát, mely 1983 
óta az UNESCO Világörökség része. Temploma és 160 
000 kötetes könyvtára méltán érdemli ki csodálatunkat. 
Ezt követően továbbutazunk a schaffhauseni Rajna- 
vízeséshez, majd délután idegenvezetős városnézést 
tartunk  Zürichben (Grossmünster, Fraumünster, 
tópart, Bahnhofstrasse). Késő délután továbbutazás 
gyönyörű útvonalon a szállásunkhoz, mely tóparton, 
hatalmas hegyekkel körülölelt völgyben helyezkedik el.

3.  nap: Lauterbrunnen – „Jungfrau csoport” 
– Trümmelbach gleccservízesések
Reggeli után utazás a „Jungfrau csoport” 4000 m 
magas hegyei között fekvő Lauterbrunneni völgybe, 
Európa talán legszebb gleccservölgyébe. Az út mindkét 
oldalán gyönyörű vízesések találhatók. Lehetőség van 
a Jungfrau fogaskerekű vasúttal a Kl. Scheiddegg 
kilátópont elérésére. Délután megtekintjük a 
Trümmelbach gleccservízeséseket (10 vízesés egy 
hegy belsejében). Este a csillámló vizű Thun-i és Brienzi-
tó között fekvő Interlaken városba érkezünk, ahonnan 
híresen szép kilátás nyílik a hófödte csúcsokra. Szállás 
elfoglalása.

4. nap: Luzern - hajókirándulás a Vierwaldstatti 
tavon
Pihenés az Alpokban. „A” fakultatív program: 
Reggeli után elutazunk az egyik leghangulatosabb 
svájci városba, a gyönyörű fekvésű Luzernbe 
(útközben megtekintjük Tell Vilmos emlékművét 
Altdorfban). Séta a Pilatus (2121 m.) tövében épült 
település óvárosában, ahol a város sajátos jelképeit 
(Kappelbrücke, Gleccserkert, Oroszlános emlékmű, 
amely XVI. Lajos svájci gárdistáinak állít emléket) 
tekintik meg. Délután rövid szabadprogram (vásárlási 
lehetőség), majd a Vierwaldstatti tavon egy 3 órás 
romantikus hajókirándulás keretén belül érkezünk 

Kirándulás  Ausztriában  és  Liechtensteinben

vissza szálláshelyünkre. A panoráma egy életreszóló 
élmény. 
„A” fakultatív program ára: 5.500 Ft + hajójegy.
„B” fakultatív, bővített program (min. 15 fő 
jelentkezése esetén indul): a luzerni városnézést 
követően autóbuszba szállunk és elutazunk Svájc 
fővárosába, Bernbe.  Ismerkedés az óvárossal, 
egyedülállóan elegáns épületeivel, árkádok 
sokaságával, amelyet az UNESCO a Világörökség 
részének nyilvánított (Medveárok élő medvékkel, 
Einstein háza kívülről, városháza, parlament, óratorony, 
számos szoborszökőkút). Este visszaérkezés a 
szálláshelyre. 
„B” fakultatív program ára: 7.500 Ft

5. nap: Szent Gotthárd hágó – Luganó-tó 
– Swissminiatur – Via Mala szurdok – Liechtenstein 
Reggeli után elutazás a szállodából a Szent Gotthárd-
hágó útján, vadregényes alpesi tájakon keresztül 
Ticino kantonba, az olasz Svájcba. Délelőtt ismerkedés 
Luganóval, a Luganó-tó partján fekvő mediterrán 
hangulatú várossal. A közös séta után szabadidő, 
illetve lehetőség a közeli Melidében a „Swissminiatur” 
megtekintésére. Ez egy park, ahol a híres svájci 
turistahelyek 1:25 arányú makettjei vannak kiállítva. 
Az olaszos tartományból továbbutazunk Liechtenstein 
irányába. Útközben a San Bernardino alagúton átkelve 
pihenőt tartunk a Rajna festői szépségű szurdokánál, 
a Via Malánál. A késő délutáni órákban városnéző 
kisvonat segítségével ismerkedünk Liechtenstein 
fővárosával – Vadúzzal, majd utazás Voralbergen át a 
tiroli szállodába (1 éj).

6. nap: Rattenberg – Hegyeshalom – Budapest – 
Nyíregyháza
Délelőtt séta egy középkori hangulatú tiroli 
kisvárosban, az Inn partján fekvő Rattenbergben, 
(likőrkóstolás, üvegműhely megtekintése, ahol nagyon 
szép termékek vásárlására is van lehetőség), majd 
indulás Magyarországra. Érkezés Nyíregyházára a késő 
esti órákban.

Zürich

LichtensteinLuzern

Lugano

Interlaken
Trümmelbach

Bern
Schaffhausen

St. Gallen

Svájc
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AUSZTRIA, SALZKAMMERGUT

nyíregyházi  indulással 
2021. július 13-17.
szeptember 14-18.         

5 nap/ 4 éj

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata) 

Szállás:
4 éjszaka Bad Ausse-ben vagy környékén, 3 csillagos 
szállodában. 
A szobákban fürdőszoba, WC, TV  található.

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            99.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 4 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, illetve a programok 
során fizetendő belépődíjakat (kb. 25.000 Ft). 
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (4 vacsora)   18.500 Ft   
Egyágyas felár:                                      24.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              9.500 Ft

Figyelem: a napok sorrendje az időjárás függvényében 
felcserélődhet!

1.nap: Nyíregyháza – Budapest – Rábafüzes – Graz 
– Liezen – Altaussee – Bad Aussee
Elutazás Nyíregyházáról a kora hajnali órákban, érkezés 
Altaussee-be, kis pihenőkkel. Kirándulás a Loser csúcshoz 
(1838 m). A csúcsról szép körpanoráma nyílik a Totes 
Gebirge és a Dachstein vonulataira, majd séta a tóvidék 
egyik gyöngyszeme, az Altaussee körül. Este érkezés a 
szálláshelyre, Bad Aussee-be vagy környékére (4 éj).

2. nap: Obertraun – Hallstatt  – Hellbrunn – Salzburg 
– Oberndorf
Délelőtt kirándulás Dachstein lenyűgöző hegyei 
közé, felvonóval túra az Obertraun felett emelkedő 
Krippenstein (2109 m) csúcshoz, valamint az alatta 
húzódó Dachstein- óriás barlang és a Mammut-
barlanghoz, majd sóbánya, a Szent Mihály-
kápolna és a Csontház megtekintése Hallstattban. 
Délután a Hellbrunni kastély meglátogatása, 
melyet egykor Salzburg érseke építtetett, majd séta 
Mozart szülővárosa és a „turisták Mekkája”-ként is 
ismert Salzburg látnivalói között (Mozart-emlékmű, 
Harangjáték, Mozart szülőháza, Vár, stb.). Végül 
látogatás Oberndorfba, a Salzach parti hangulatos 

Hófödte hegyek, csillogó alpesi tavak, Mozart emlékek

kis településre. Itt csendült fel először a kedves 
karácsonyi ének, a „Stille Nacht”. A Csendes Éj kápolna 
megtekintése után visszautazás a szálláshelyre.

3. nap: St. Wolfgang – Bad Ischl
Délelőtt séta Salzkammergut egyik legfelkapottabb 
üdülőhelyén, St. Wolfgangban, majd kirándulás a 
Schafberg (1783 m) csúcsára, ahonnan gyönyörű a 
rálátás a környező alpesi tájra. Délután látogatás egy 
fafaragó mester műhelyébe, ahol mulatságos, fából 
készült „karikatúrák” gazdag tárháza látható. Végül 
ismerkedés a sós fürdőjéről ismert „császári hely” Bad 
Ischl nevezetességeivel (Császárvilla, Gyógyfürdő, 
Gyógypark). Mivel ez az ischler „szülőhazája”, itt 
kötelező a kóstoló program valamelyik 
patinás cukrászdában.

4. nap: St. Gilgen – Mondsee – Gmunden – Ebensee
Délelőtt látogatás Mozart édesanyjának a  szülőhelyére, 
St. Gilgenbe (Hercegi kripta, Városháza, Mozart- kút, 
Mozart édesanyjának szülőháza) majd kirándulás a 
Zwölferhorn (1522 m) csúcsra, melyről fantasztikus 
látvány tárul a környező hegyekre és a közöttük 
megbúvó három gyönyörű tóra (Fuschlsee, Mondsee, 
Wolfgangsee). Délután séta Salzkammergut 
legmelegebb vizű tava, a Mondsee partján, majd 
kirándulás az Attersee körül és az egykori hercegi 
vadászterület helyén kialakított Hochkreut- 
vadaspark területére, ahová csodálatos panorámájú 
út vezet. Végül a kerámia gyártásáról híres Gmunden 
nevezetességeinek megtekintése és séta a Traunsee  
partján.

5. nap: Liezen – Admont – Graz – Rábafüzes – Budapest 
– Nyíregyháza
Délelőtt a bencés apátság megtekintése Admontban, 
ezt kövezően látogatás az Eggenberg-kastélyba és 
séta a stájer főváros, Graz utcáin. Rövid pihenőkkel 
érkezés Nyíregyházára a késő esti órákban.

Ausztria

Bad Ischl
AtterseeSt. Gilgen

Graz

Salzburg St. Wolfgang
Gmunden

Admont
Obertraun

A „földi paradicsom”  így keresztelte el nemes 
egyszerűséggel I. Ferenc József a Salzburgtól keletre 

fekvő, népszerű üdülőhelyet. Salzkammergut vonzereje 
elsősorban tavai szépségében rejlik, mely sok turistát 
csábít ide, nemcsak a nyári, de a téli hónapokban is. 
Az utazás során csodálatos történelmi kisvárosokkal 
és hófödte hegycsúcsokkal találkozunk,  melyeknek 

szépsége egy életreszóló élményt nyújt.
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ARANY PRÁGA

1 nap:  Nyíregyháza – Budapest – Győr – Rajka – Pozsony
Elutazás Nyíregyházáról a hajnali órákban. Érkezés a déli 
órákban a szlovák fővárosba Pozsonyba, ahol közel 300 
éven keresztül a magyar királyokat koronázták. Séta a 
szépen felújított óvárosban idegenvezetővel. A pozsonyi 
vár megtekintése kívülről, Szent Márton Székesegyház, 
Prímási Palota.  Továbbutazás, érkezés a Prága környéki 
szálláshelyre (3 éj).

2. nap: Prága – hajókirándulás a Moldván
Reggeli után városnézés Prágában, helyi idegenvezetővel 
(Vár és kisoldal, Szent Vitus székesegyház, Királyi Palota, 
Szent György Bazilika, Arany utcácska, a prágai Loretta, 
Óváros). Fakultatív lehetőségként ajánljuk a Zsidónegyed 
megtekintését, idegenvezetéssel (külön belépőjegy 
ellenében).
Fakultatív program: 2 órás romantikus esti 
hajókirándulás a Moldván, vacsorával, zenével.  
A fakultatív program ára: 7.500 Ft

3. nap: Karlovy Vary
Reggeli után Karlovy Vary-ba, az egykori császári 
fürdőhelyre utazunk (útközben rövid pihenő és vásárlási 
lehetőség a Krusovice sörgyárnál). Karlovy Vary-
ban ismerkedünk az Európa hírű fürdővárossal, mely 
az Osztrák-Magyar Monarchia idején a nemzetközi 
arisztokrácia egyik fő találkozóhelye volt. Városnézés, 
szabadprogram, gyógyvízkóstolás. Késő délután 
visszaindulás a szálláshelyre. Este fakultatív sörözési 
lehetőség egy jellegzetes cseh sörözőben. 

4. nap: Brno – Rajka – Győr – Budapest – Nyíregyháza
Reggeli után búcsút veszünk Prágától és indulunk Brno-
ba, Morvaország fővárosába. Rövid városnézést teszünk 
a belvárosban, majd indulunk Magyarországra. Érkezés 
Nyíregyházára a késő esti órákban.

1.nap: Nyíregyháza – Krasznahorka – Betlér – Késmárk
Elutazás Nyíregyházáról a kora reggeli órákban. Rövid 
pihenőkkel érkezünk Krasznahorkára. Megtekintjük a 
„büszke várat”, mely 1320. előtt épült és kúp alakú dom-
bon áll. Hajdan az Andrássy család birtoka volt. A vár tö-
vében megcsodálhatjuk a különlegesen szép, szecesz-
sziós stílusú Andrássy-mauzóleumot. Városlátogatást 
teszünk helyi magyar idegenvezetővel. Ezután Betlérre 
utazunk, ahol a kastélyt látogatjuk meg, mely 1945 -ig 
az Andrássy család betléri ága szükségleteit elégítette 
ki.   A kastélyt gyönyörű angolpark veszi körül, amely 
a maga 57 hektár kiterjedésével Szlovákia legnagyobb 
gondozott parkjai közé tartozik és jegyezve van a világ 
történelmi kertjeinek jegyzékében. Utunkat az Ala-
csony – Tátrán keresztül folytatjuk Dobsinára, ahol 
felkeressük az UNESCO Világörökség részévé nyilvání-
tott jégbarlangot. Késmárk az egyik legszebb felvidéki 
város, mely gazdag történelmi múlttal bír (régi fából 
készült Evangélikus templom, Thököly vár, új Evangé-
likus templom – Thököly Imre mauzóleuma). Szállás 
Tátralomnic környékén (2éj).

2.nap: A Magas – Tátra természeti szépségei
Reggeli után lehetőség van a Lomnici csúcsig lanov-
kázni (2632 méter). Onnan, ha szerencsénkre szép időnk 
lesz szemünk elé tárul a csodálatos tátrai panoráma és 
az Alacsony – Tátra gyönyörű hegyvonulatai. Ezt köve-
tően könnyed gyalogtúrára invitáljuk Önöket a Tar – 
pataki vízeséshez, ahonnan lanovkával leereszkedünk 
Ótátrafüredre. Este visszaérkezés szálláshelyünkre.

Kirándulás Pozsonyban és Karlovy Varyban

3 nap – 2 Világörökség

nyíregyházi  indulással
2021. május 21-24.  (Pünkösd)

 július 21-24.
október 20-23.

    4 nap/ 3 éjUtazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)
Szállás:
3 éjszaka 3 csillagos szállodában. 
A szobákban fürdőszoba, WC, TV található.
Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            59.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 
3 éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést 
Budapestről és a felsorolt programokat, de nem 
tartalmazza a BBP – storno biztosítást, helyi 
idegenvezetést, illetve a programok során fizetendő 
belépődíjakat (kb. 15.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (2 vacsora)   6.800 Ft  
Egyágyas felár:                                19.500 Ft
Gyerekkedvezmény:              5.000 Ft

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen, Tiszaújváros, 

M3 autópálya pihenői (Miskolc), 
Gyöngyös, Budapest

nyíregyházi  indulással
2021. július 16-18.

október 15-17.
    3 nap/ 2 éj

Utazás:
Légkondicionált autóbusszal 
(TV, DVD, WC, italautomata)

Szállás:
2 éjszaka 2/3 csillagos szállodában, Tátralomnic környé-
kén. A szobákban fürdőszoba, WC található. 

Ellátás:
Bőséges reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj :                            39.900 Ft
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszos utazást, 2 
éjszakai szállást reggelivel, útdíjat, idegenvezetést és a 
felsorolt programokat, de nem tartalmazza a BBP - storno 
biztosítást, helyi idegenvezetést, illetve a programok során 
fizetendő belépődíjakat (kb. 15.000 Ft).
A belépők tényleges ára az aktuális árfolyam függvényében 
módosulhat!

Félpanziós felár: (2 vacsora)   6.900 Ft  
Egyágyas felár:                                11.900 Ft
Gyerekkedvezmény:              3.500 Ft

További  csatlakozási  lehetőség:
Debrecen

Prága

Brno

Karlovy Vary

Pozsony
Szlovákia

CsehországKrusovice

Prága számos vonzó és romantikus elnevezéssel 
büszkélkedik: arany Prága, a száztornyú város, 

varázslatos Prága. Magától értetődő természetességgel 
viseli ezeket a babérokat, hiszen szépségének és 
történelmi atmoszférájának változatos elegye 

önmagáért beszél.

Az UNESCO Világörökség részévé nyilvánított dobsinai 
jégbarlang, illetve a szepesváraljai vár megtekintése 

mellett, a Magas – Tátra festői csipkéit is csodálhatjuk 
ezen utunk során. 

3.nap: Lőcse – Szepesváralja – Kassa – Nyíregyháza
Reggeli után Lőcse felé vesszük az irányt, mely a Felvi-
dék legszebb kisvárosai közé tartozik, szinte hiánytala-
nul fennmaradt középkori városfal öleli körbe gótikus 
és reneszánsz műemlékekkel teli óvárosát. A hajdani 
Szepes vármegye egykori székhelyének legfőbb látni-
valója a legértékesebb gótikus szárnyas oltárok tárhá-
za a Szent Jakab-templom. A város főterét Szlovákia 
legszebb terei közt tartják számon, a gótikus templom 
mellett álló csodaszép gótikus városháza a város szim-
bóluma. Szepesváralján megtekintjük az UNESCO által 
1993-ban bejegyezett várat, mely így a Világörökség 
listáján szerepel. Ennek köszönhetően a világ legje-
lentősebb műemlékei között tartják számon. Ezután a 
lebilincselő történelmi és művészeti látnivalókkal büsz-
kélkedő Kassát látogatjuk meg (Szent Erzsébet székes-
egyház, Orbán torony, II. Rákóczi Ferenc síremléke, Ro-
dostó – ház másolata stb.). Rövid szabadprogram után 
indulunk haza. Érkezés Nyíregyházára az esti órákban.

HÉTVÉGE SZLOVÁKIÁBAN 

Szepes-
váralja

Kassa

Lomnici-csúcs

Betlér

Szlovákia
Krasznahorka

Dobsina
Ótátrafüred

Késmárk
Lőcse



Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) hatálya a SIRÁLY UTAZÁSI 
IRODA KFT. (a továbbiakban Sirály Utazási Iroda illetve Utazásszervező) által összeállított 
és Utazónak értékesítésre felkínált utazási csomag(ok)ra és az utazási csomagnak és 
utazási szolgáltatásegyüttesnek nem minősülő utazási szolgáltatás(ok)ra terjed ki.

AZ UTAZÁSSZERVEZŐ ADATAI: cégnév: Sirály Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű 
Társaság, rövidített cégnév: Sirály Utazási Iroda Kft., székhely: 

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A. Fszt.9, cégjegyzékszáma: 15-09-081832, 
adószám: 24932484-2-15, telefonszám: +36 42/504-524, e-mail címe: info@siralyutazas.
hu, honlap: www.siralyutazas.hu, Nyilvántartási száma: U-001555, vagyoni biztosítékot 
nyújtó biztosító: Európai Utazási Biztosító Zrt. 1132 Budapest, Váci u. 36-38. A vagyoni 
biztosíték területi hatálya a Sirály Utazási Iroda által külföldre és belföldre szervezett 
valamennyi utazás által érintett terület.

A Sirály Utazási Iroda által szervezett utazásokra a jelen ÁSZF mellett Magyarország 
Polgári Törvénykönyve, valamint a 472/2017. (XII. 28.) Kormányrendelet rendelkezései az 
irányadóak. Az ÁSZF és az Utazási Szerződés, a weboldalon publikált Hasznos tudnivalók, 
valamint ezek mellékletei együttesen képezik az Utazási Szerződés tartalmát, feltételeit, 
rendelkezéseit. Mindazok a prospektusok, leírások, ismertetők, amelyeket nem a Sirály 
Utazási Iroda ad ki, bocsát az Utazó rendelkezésére, illetve az Utazók egyedi kérései nem 
képezik az Utazási Szerződés részét és azok a Sirály Utazási Irodára nézve kötelezettséget 
nem keletkeztetnek, azok teljesítéséért az Utazásszervező nem felelős. Amennyiben a 
Sirály Utazási Iroda valamely szolgáltató megbízásából eljárva csak közlekedési eszköz 
igénybevételére jogosító jegyet (repülőjegy, hajójegy stb.) értékesít, akkor arra nem a 
jelen ÁSZF, hanem az adott szolgáltató irányadó szerződési feltételei érvényesek!

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MÓDOSÍTÁSA, ENGEDMÉNYEZÉSE

Az Utazási Szerződés az Utazási Szerződés és az ÁSZF Utazó részére történő átadásával 
vagy elektronikus úton való megküldésével (ideértve elektronikus úton való 
közvetlen elérhetőségének megadását is), az Utazási Szerződés és az ÁSZF Utazó általi 
elfogadásával és aláírásával, az aláírt Utazási Szerződés és ÁSZF Sirály Utazási Iroda 
részére történő visszajuttatásával, valamint a részvételi díj előlegének befizetésével jön 
létre. A szolgáltatás tartalmát (az Utazó által megrendelt szolgáltatás(ok) meghatározása, 
szolgáltatás igénybevételének helye, ideje, részvételi díj teljes összege, fizetésének 
módja, a díj módosításának lehetőségére vonatkozó tájékoztatás) valamint egyéb 
feltételeket és fontos információkat a Sirály Utazási Iroda által üzemeltetett weblapokon 
közzétett online ajánlat, a megrendelés visszaigazolása, illetve a jelen ÁSZF és a 
weboldalon publikált Hasznos tudnivalók tartalmazza. A Sirály Utazási Iroda fenntartja 
magának a jogot, hogy az általa meghirdetett utazások feltételeit és programját 
tartalmazó tájékoztatójában foglaltaktól – kivételesen, indokolt esetben – eltérjen. A 
Sirály Utazási Iroda jogosult az Utazási Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat 
más, minőségben és értékben megfelelő szolgáltatásokkal helyettesíteni, melyről az 
Utazót haladéktalanul tájékoztatja. Az Utazási Szerződés módosításakor a megkötésére 
vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.

A jelentkezési lapon az Utazó által feltüntetett adatok valóságáért, helytállóságáért 
minden felelősség az Utazót terheli. Amennyiben nem személyesen az Utazó, hanem 
javára harmadik személy foglalja le az utat, az Utazási Iroda nem köteles vizsgálni, hogy 
e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót, valamint, hogy az általa megadott 
adatok a valóságnak megfelelnek-e. Az Utazót terhelő kötelezettségek és felelősség az 
Utazó javára szerződés kötő harmadik személyt, mint Megrendelő terhelik, és ő írja alá 
az utazási szerződést is; a jogok pedig az Utazót illetik, illetve a kötelezettségek és a 
felelősség az Utazó első fellépését követően az Utazót terhelik. Az Utazó a fellépésével 
az utazási szerződést és a Megrendelő addigi intézkedéseit magára nézve kötelezőnek 
tekinti. A jogosultságokról és kötelezettségekről az Utazót a Megrendelő köteles 
tájékoztatni.

Az Utazó az Utazási Szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát legfeljebb az utazási 
csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig jogosult olyan harmadik személy 
részére engedményezni, aki megfelel az Utazási Szerződésben meghatározott utazási 
feltételeknek. Az utazási csomag részét képező repülőjegyek engedményezésére csak az 
adott légitársaság által megadott feltételek szerint van lehetőség. Az engedményezésről 
az Utazó haladéktalanul köteles az Utazásszervezőt tájékoztatni. Az engedményezést 
megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő 
igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes egyetemlegesen 
felel. Az engedményezés költsége 10 000 Ft/fő.

Pontatlan név megadása illetve névcsere esetén a szolgáltató által meghatározott 
módosítási díjon felül 10 000 Ft/fő módosítási díjat kell fizetni. Repülős utazások esetén 
bármilyen repülőjegymódosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei 
és díjai mellett lehetséges. Az Utazási Szerződés lényeges feltételeinek (pl. időpont, 
szálloda, úti cél) Utazó által kezdeményezett módosítása lemondásnak minősül az Utazó 
részéről, és csak a lemondási feltételekben meghatározott bánatpénz megfizetése és új 
foglalás készítése mellett van rá lehetőség.

A RÉSZVÉTELI DÍJ

A részvételi díj magában foglalja a meghirdetett utazásban megjelölt szolgáltatások 
árát, a Sirály Utazási Iroda szervezési díját valamint az általános forgalmi adó összegét. 
A részvételi díj nem tartalmazza a külön igénybe vehető szolgáltatások és felárak (pl. 
tengerre néző szoba, transzfer) és egyéb kötelező terhek (különös tekintettel a repülőtéri 
illetékek, vízumok és az üdülőhelyi díjak), különböző belépőjegyek és fakultatív 
programok árát. A Sirály Utazási Iroda tájékoztatja az Utazókat, hogy az általános 
forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján a teljes összegre (részvételi díj, 
illetékek, felárak, kötelező költségek) 27%-os ÁFA kerül felszámolásra, amennyiben 
Utazó a részvételi díjról a számlát nem saját nevére kéri kiállítani és az utazást nem 
végfelhasználóként vásárolja.

A részvételi díj végleges megállapítása a szerződés megkötésekor történik. A díj 
meghatározása nem a napok számától, hanem az igénybe vett szolgáltatásoktól függ. Az 
indulás és érkezés napja nem mindig jelent teljes napot, a késés és menetrendváltozás 
miatti időtartam módosulás nem jár árcsökkenéssel illetve kártérítési kötelezettséggel.

Az Utazási Szerződés megkötésekor előleg címén a részvételi díj és a kapcsolódó 
költségek legfeljebb 40 %-ának befizetése követelhető. Ettől a rendelkezéstől el lehet 
térni, ha a külföldi közreműködővel, vagy légitársasággal kötött szerződés ennél 
szigorúbb kötelezettséget ró az Utazásszervezőre. Az Utazási Szerződés alapján 
fizetendő teljes összeg megfizetését a Sirály Utazási Iroda legkorábban az utazás 
megkezdése előtt 30 nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel, vagy 
légitársasággal kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.

Ha az Utazási Szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül 
kerül sor, az Utazó a teljes összeget köteles a jelentkezéssel egyidejűleg megfizetni a 
Sirály Utazási Iroda részére. Ha az Utazó a részvételi díj valamint a kapcsolódó kötelező 
költségek teljes összegét határidőre nem fizeti be, a Sirály Utazási Iroda a szerződéstől 
elállhat, az Utazó az utazáson nem vehet részt. Az Utazó ez esetben köteles a Sirály 
Utazási Iroda kárát az utazás lemondására vonatkozó előírások figyelembevételével 
megtéríteni.

Az Utazó által fizetendő részvételi díj az utazás megkezdését megelőző 20 napon belül 
nem emelhető. A Sirály Utazási Iroda – legfeljebb az utazás kezdő időpontját megelőző 
huszadik napig – kizárólag az alábbi költségek emelkedése esetében jogosult az Utazó 
által az Utazási Szerződés alapján fizetendő díjat megemelni:

• szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségek) illetve deviza 
forintárfolyamának emelkedése; vagy
 
• az Utazási Szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, 
illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri 
illeték) emelkedése esetén.

A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, 
és a módosított szerződésben pontosan meg kell határozni a megváltozott díj 
számításának módját. Ha az emelés mértéke a 8%-ot meghaladja, az Utazó az erről kapott 
értesítéstől számítva 3 napon belül írásban tett nyilatkozattal elállhat a szerződéstől a 
befizetett összeg teljes visszafizetése mellett. A Sirály Utazási Iroda a díjemelés indokát 
az Utazóval a díjemelés közlésével egyidejűleg közli. A Sirály Utazási Iroda árai 1 EUR = 
340 HUF és 1 USD = 305 HUF MNB középárfolyamig érvényesek.

A Sirály Utazási Iroda fenntartja magának a jogot arra, hogy esetenként, üzletpolitikai 
szempontból kedvezményes (az Utazási Szerződésben megjelölt részvételi 
díjnál alacsonyabb összegű, vagy ugyanazon részvételi díjért emelt szintű, illetve 
többletszolgáltatásokat is magába foglaló) akciókat hirdessen meg. Ebben az esetben 
az Utazó és az Utazásszervező között korábban létrejött Utazási Szerződés feltételei 
nem módosulnak, és a korábban jelentkezett és szerződött Utazóknak semmiféle 
visszatérítés nem jár, a korábban szerződött Utazók részére az időközben meghirdetett 
kedvezmények nem biztosíthatók.

ELÁLLÁS AZ UTAZÁSI SZERZŐDÉSTŐL, LEMONDÁS, LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Az Utazó az Utazási Szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt 
bármikor elállhat. A lemondás napjának az számít, amikor az írásbeli lemondás a Sirály 
Utazási Irodához megérkezik. Amennyiben az Utazó a saját érdekkörében felmerült 
okból áll el, köteles a Sirály Utazási Irodának a teljes összeg (részvételi díj + illetékek, 
felárak, kötelező költségek) százalékában kifizetett bánatpénzt fizetni az alábbiak 
szerint: Az utazást megelőző

• 35. napon túli elállás esetén a teljes összeg (részvételi díj + illetékek, felárak, 
kötelező költségek) 10 %-a
• 35-21. nap közötti elállás esetén a teljes összeg (részvételi díj + illetékek, 
felárak, kötelező költségek) 40 %-a
• 20-11. nap közötti elállás esetén a teljes összeg (részvételi díj + illetékek, 
felárak, kötelező költségek) 70 %-a
• 10. napon belüli elállás, vagy meg nem jelenés (no-show) esetén a teljes 
összeg (részvételi díj + illetékek, felárak, kötelező költségek) 100 %-a.

Menetrend szerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke 
a fentiektől eltérő lehet, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező 
repülőjegyek (ideértve az illeték összegét is) a kiállítás követően a légitársaságok 
szabályai szerint, az esetek többségében csak 100% lemondási díj mellett törölhetők. 
Ilyen szerződés esetén az Utazó köteles a Sirály Utazási Iroda kárát megtéríteni 
lemondás esetén. A vonatkozó utazásoknál a Sirály Utazási Iroda minden esetben 
tájékoztatást nyújt a lemondási feltételekről az Utazási Szerződés megkötésekor és az 
ezeket a feltételeket az Utazási Szerződésen feltünteti.

Ha a Sirály Utazási Iroda az Utazási Szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta 
kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, köteles erről az Utazót haladéktalanul 
tájékoztatni. Ebben az esetben az Utazó bánatpénz megfizetése nélkül is elállhat a 
szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díjának (részvételi díj) 
megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az Utazó a döntéséről 
köteles a Sirály Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Nem minősül lényeges 
változtatásnak a tranzitútvonal módosítása, légitársaság valamint a közlekedési 
eszköz típusának változtatása, azonos kategórián belüli szálláshely változtatás, 
menetrendváltozás valamint a programok sorrendjének megváltoztatása, felcserélése.

Ha a Sirály Utazási Iroda nem az Utazó érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, 
az Utazó az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat 
igényt, ha ennek nyújtására az Utazásszervezőnek lehetősége van. Ha a Sirály Utazási 
Iroda által felajánlott helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, 
az Utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az Utazónak megtéríteni. Ha a Sirály 
Utazási Iroda helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utazó a felkínált 
helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az Utazásszervező köteles a teljes befizetett 
díj azonnali visszafizetésére.

Az Utazó az utazási csomag megkezdését megelőzően bánatpénz fizetése nélkül 
jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést, ha a célállomás helyén 
vagy annak közvetlen közelében, – amennyiben a célállomás, vagy annak közvetlen 
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környezetében a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján 
az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba 
felvételre került – olyan elháríthatatlan és rendkívüli körülmények merülnek fel, amelyek 
az utazási csomag teljesítését jelentős mértékben befolyásolják, vagy lényegesen 
befolyásolják az Utazók célállomásra való szállítását. Az utazási csomagra vonatkozó 
szerződés e szerinti felmondása esetén az Utazó az utazási csomag ellenértékeként 
befizetett teljes díj visszafizetésére jogosult, további kártérítést azonban nem követelhet.

Az Utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az utazási 
csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az Utazónak az utazási csomag 
ellenértékeként befizetett teljes díjat, ha
• az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem éri el az ajánlatban 
vagy a szerződésben meghatározott minimális létszámot és az Utazásszervező a 
szerződés felmondásáról az alábbiakban meghatározott határidőn belül értesíti az 
Utazót: 1) húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat napnál hosszabb utak 
esetén, 2) hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő és hat nap közötti 
időtartamú utak esetén, 3) 48 órával az utazási csomag megkezdése előtt, a két napnál 
rövidebb utak esetén.
• az Utazásszervezőt elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják 
a szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, az utazási csomag 
megkezdése előtt értesíti az Utazót a szerződés felmondásáról.

Az Utazásszervezőnek az Utazó részére való visszatérítést haladéktalanul, de legkésőbb 
az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását követő 14 napon belül kell 
teljesítenie.

HIBÁS TELJESÍTÉS, FELELŐSSÉG, KÁRTÉRÍTÉS, PANASZ

Az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az Utazásszervező felel, 
valamint köteles segítséget nyújtani az Utazó számára, ha az utazás során nehéz 
helyzetbe kerül. Ha a Sirály Utazási Iroda a vállalt szolgáltatást nem az Utazási 
Szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) 
arányosan leszállítani. A Sirály Utazási Iroda nem kötelezhető a szolgáltatás díjának 
(részvételi díjnak) leszállítására vagy visszafizetésére, ha az Utazó a szolgáltatást vagy 
valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból 
nem veszi igénybe. Az Utazásszervező felel az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből, vagy 
hibás teljesítéséből eredő károkért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés 
sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető 
vissza, így különösen, ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az Utazó 
magatartására vezethetők vissza, vagy ha a hiba olyan harmadik személy magatartására 
vezethető vissza, aki az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs 
kapcsolatban, és a hibát az Utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta 
előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy vis maior esetén.

Ha az utazás megkezdését követően a Sirály Utazási Iroda az Utazási Szerződésben 
meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más 
megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke 
a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az Utazóra 
nem hárítható át. Ha az Utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud 
nyújtani, vagy az Utazó azt indokoltan nem fogadja el, az Utazásszervező - amennyiben 
az Utazó erre igényt tart - köteles gondoskodni az Utazónak az utazás kiinduló helyére 
vagy az Utazó által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre 
történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások 
értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.

Az Utazó az Utazási Szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén 
haladéktalanul köteles kifogását az a helyi képviselővel vagy annak hiányában a 
helyszíni szolgáltatóval közölni. A helyi képviselő köteles gondoskodni a kifogásnak a 
helyszíni szolgáltatónál történő bejelentéséről. A helyi képviselő az Utazó bejelentését,
 
illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe 
foglalni, és ennek egyik példányát az Utazónak átadni. A helyszíni jegyzőkönyv helyi 
képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. Helyi 
képviselő hiányában, vagy ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az Utazó 
köteles az Utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni. Késedelmes közlésből eredő 
minden kárért az Utazó a felelős. Ha az Utazó kifogásait a helyszínen nem rendezik, a 
hibás teljesítésből származó igényeit a hazaérkezést követően 15 munkanapon belül 
a Sirály Utazási Irodánál, írásban, a jegyzőkönyv illetve a kárigényre vonatkozó egyéb 
dokumentumok csatolásával teheti meg. A Sirály Utazási Iroda az időben benyújtott 
panaszlevelekre 30 napon belül válaszol. A Sirály Utazási Iroda nem felel az Utazó által a 
helyszínen befizetett fakultatív programok hibás teljesítéséért.

A Sirály Utazási Iroda az Utazási Szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből 
eredő károkért való felelősségét a részvételi díj összegének háromszorosában 
korlátozza. A Sirály Utazási Iroda a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő 
magatartásáért úgy felel mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő 
felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. A Sirály 
Utazási Iroda tájékoztatja az Utazót, hogy a légi személyszállítás szabályairól rendelkező 
25/1999. (II.12.) Kormányrendelet alapján a légi személyszállításra vonatkozó szerződés 
az Utazó és a légitársaság között jön létre akkor is, ha a repülőjegy foglalása, megvásárlása 
az Utazásszervező közreműködésével történik. A Sirály Utazási Iroda felelősségét az 
alábbi nemzetközi fuvarozással kapcsolatos egyezmények korlátozzák még: 2005. évi 
VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, az 1986 évi 2. törvényerejű rendelettel 
kihirdetett Berni Nemzetközi Fuvarozási Egyezmény, 889/2002/EK rendelettel 
módosított 2027/97/EK rendelet, az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK 
rendelete. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó 
közvetlenül felelős.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

• 18 év alatti kiskorú az utazáson csak nagykorú, felnőtt kísérő részvételével 
vehet részt.
• Közlekedési eszközön illetve szálláshelyen hagyott tárgyakért a Sirály 
Utazási Iroda felelősséget nem vállal. A légitársaság illetve a fuvarozó felelős a feladott 
poggyász megsemmisülése, elvesztése vagy megrongálása esetén keletkező károkért, 
amennyiben a kárt okozó esemény a légifuvarozás vagy az autóbuszút során következett 
be. A káresetet az Utazónak kell jelenteni a közlekedési társaság felé.

• Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt 
(műszaki meghibásodás, rossz útviszonyok, határzár, stb.) jelentős késés következik 
be, ezekért az Utazásszervezőt semmilyen felelősség nem terheli. Az Utazásszervező 
kötelessége lehetőségeihez mérten intézkedni a hiba elhárításáról. Az Utazásszervező 
az útvonal változtatásának jogát fenntartja.

• A Sirály Utazási Iroda az út indulásakor vagy azt követően bármikor azonnali 
hatállyal kizárhatja az utazásból az Utazót, amennyiben az Utazó jelentős mértékben 
megzavarja az utazást. A Sirály Utazási Irodát ebben az esetben a teljes részvételi díj 
megilleti.

• Amennyiben az Utazó az utazás során bármely indulási időpontot 
elmulasztja, az oda- és hazautazásáról saját magának, saját költségén kell gondoskodnia.

• Az Utazási Szerződés aláírásával az Utazó hozzájárul ahhoz, hogy az 
Utazási Szerződés teljesítése kapcsán az Utazásszervezőnek átadott személyes adatait 
az Utazásszervező tárolja, kezelje. A Sirály Utazási Iroda, mint adatkezelő tájékoztatja 
az Utazót, hogy a szerződésben megadott saját és Utazótársai személyes adatait 
szerződés teljesítése jogcímén kezeli. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra 
kerülnek a Sirály Utazási Iroda ügyfélkiszolgálással kapcsolatos, könyvelési, adózási és 
számítástechnikai feladatokat ellátó munkavállalói és adatfeldolgozói részére. A Sirály 
Utazási Iroda tájékoztatja az Utazót, hogy az Utazó személyes adatait a szolgáltatás 
nyújtásában közreműködőknek, adott esetben harmadik országba továbbítja. Az 
érintett természetes személy jogairól információk a Sirály Utazási Iroda honlapján 
elérhető Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban olvashatók.

• Az Utazó tudomással bír arról, hogy az utazás során az Utazásszervező 
fénykép és mozgókép felvételeket készíthet. Az Utazó az Utazási Szerződés aláírásával 
hozzájárul ahhoz, hogy az Utazásszervező által készített, az Utazót esetlegesen 
ábrázoló fényképeket és mozgókép felvételeket a Honlapján közzétegye, valamint 
üzleti tevékenysége keretében, egyéb promóciós célokra használja. Jelen hozzájárulás 
nem vonatkozik a szeméremsértő, valamint az emberi méltóságot sértő felvételek 
közzétételére.

• Az utazásokhoz szükséges úti okmányok (útlevél/személyi igazolvány, 
lakcímkártya, vízum) és a célországban való tartózkodáshoz kötelezően előírt minimális 
napi valutaellátmány biztosítása az Utazó feladata. Az Utazó vállalja továbbá, hogy 
az előírt egészségügyi követelményeknek az utazás megkezdéséig eleget tesz. Az úti 
okmányok hiányából, valamint a vám, deviza és egészségügyi rendelkezések be nem 
tartásából keletkezett károk miatt az Utazó semmilyen igényt nem támaszthat, illetve a 
Sirály Utazás Iroda ebből eredő kárát (többletköltségét) köteles megtéríteni.

• A Sirály Utazási Iroda részvételi díja biztosítási díjat nem tartalmaz. Az 
Utazásszervező javasolja külön térítés ellenében storno –és baleset-, betegség-, 
poggyászbiztosítás (BBP) megkötését, melyre a biztosítók által meghatározott feltételek 
szerint van lehetőség. Mindezek hiányában az Utazót ért károkért teljes egészében az 
Utazót terheli a felelősség. Az Utazó az ÁSZF aláírásával kijelenti, hogy az esetlegesen 
megkötött útlemondási biztosításra, valamint az esetlegesen megkötött BBP biztosításra 
vonatkozó feltételeket megismerte, valamint a vonatkozó tájékoztatást megkapta és 
elfogadta, az abban foglaltakat magára és Utazótársaira nézve kötelezőnek tekinti.

• Az Utazó az Utazási Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy az 
Utazásszervező részére utazási ajánlatokat, valamint egyéb promóciós ajánlatokat 
küldjön az Utazási Szerződésben megadott elérhetőségekre, postai illetve elektronikus 
úton, vagy smsben.

• A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint 
az Utazó a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő 
Békéltető Testülethez (www.bekeltetes.hu) fordulhat, ha panaszügyének rendezését a 
Sirály Utazási Irodánál megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. A Sirály Utazási 
Iroda panaszügyintézésének helyszíne a társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, 
Szabadság tér 12/A. Fszt. 9. Az esetleges panasz a helyszínen felvett jegyzőkönyvvel 
illetve a kárigényre vonatkozó egyéb dokumentumokkal együtt elektronikus úton is 
benyújtható az info@siralyutazas.hu címen. 

Az Utazó az aláírásával igazolja, hogy a Sirály Utazási Iroda

• adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóját

• utazási csomagra vonatkozó általános tájékoztatóját (kivéve a 24 órát 
nem meghaladó utak illetve csak szállásfoglalás)

megismerte és elfogadta.

Nyilatkozat a 2007. évi CXXVII. általános forgalmi adóról szóló-törvény 206. §-a 
szerint (kérjük a megfelelőt megjelölni):
• a szolgáltatást magánszemély Utazóként, nem adóalanyként veszi igénybe
• adóalanyként saját nevében, végső felhasználóként (azaz Utazóként) veszi 
igénybe

• adóalanyként saját nevében, de más javára (azaz nem Utazóként) veszi 
igénybe

……………………………………… 202…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Utazó / Megrendelő



Sirály Utazási Iroda, Tel: 42/504-524, Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.siralyutazas.hu64

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 12/A. Fszt. 9. (Krúdy-ház)
Tel.: 42/504-524   Tel./fax: 42/504-523

E-mail: info@siralyutazas.hu
Iratkozzon fel hírlevelünkre: www.siralyutazas.hu

Nyitvatartás:  március 01.- augusztus 31.: 
hétfő-péntek: 9.00 - 17.30, szombat: 9.00 - 13.00

szeptember 01.- február 28.: 
hétfő- péntek: 9.00 - 17.00, szombat: zárva


