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Tisztelt Útitársunk!
„Ön is megérdemel egy kis pihenést”

Köszönjük, hogy bizalmat szavazott cégünknek, és áttanulmányozza a Proko 
Travel 2015. évi nyári katalógusát! 

A Proko Travelnél hiszünk abban, hogy világot látni csodálatos dolog, de igazán 
akkor lesz maradandó emlék egy-egy utazás, ha megmártózunk a hely atmoszférá-
jában, felfedezzük rejtett szépségeit, megízleljük kulináris kincseit, és megismer-
kedünk a hely történelmével, kultúrájával. Az elmúlt 22 évben több mint 2 000 
utazást szerveztünk, melyek során közel 100 000 utasunk pihenését tettük tartal-
mas kikapcsolódássá. Ezért is nevezzük útjainkat „kulturális körutazásoknak”, 
melyek során felkészült idegenvezetők, magas minőségű (kizárólag 3–4 csilla-
gos) szállodák, és gazdag programok biztosítják Önök számára azt, hogy valóban 
élményekkel gazdagodva térjenek haza.

Az idei évre több fontos mérföldkövet is elértünk, melyek közül kettőt érdemes 
kiemelni: Egyrészről amellett, hogy tovább bővítettük dél-amerikai és ázsiai aján-
lataink számát, immáron elmondhatjuk magunkról, hogy kínálatunk Európa 
minden országát is lefedi, ami a magyar körutazási piacon egyedülállónak számít. 
Másrészről a Proko Travel kapta meg az év középvállalkozásának járó „Presztízs 
Díjat”, ami a tavaly elnyert „Fogyasztóbarát Vállalkozás” cím mellett a második 
olyan megtisztelő titulus, melyet korábban még egyetlen utazási iroda sem nyert el. 

Szokásunkhoz híven idén is számos újdonsággal jelentkezünk. 8 új, és 16 meg-
újított program garantálja, hogy törzsutasaink is további élményekkel gazdagod-
hassanak. Átalakítottuk az útleírásaink előtti bevezetőket is: ezekben a „Proko 
bepillantókban” az adott program legvonzóbb látnivalóit kötöttük csokorba, 
ezzel kiemelve az út sajátosságait, így könnyítve ajánlataink áttekintését. 

Reméljük sikerül megtalálniuk az Önök számára legideálisabb programot, és 
találkozunk egy élményekkel teli Proko Travel kulturális körutazáson!

Tisztelettel a Proko Travel segítőkész csapatának nevében:

Prónay Gyula, ügyvezető igazgató

KEDVEZMÉNYEINK

5%  Előfoglási  
kEdvEzmény

• Március 20-ig 
• A kedvezmény max. 10.000,- Ft

7%  TörzsuTas 
kEdvEzmény

•  Aki az elmúlt 3 évben legalább 
egyszer utazott a Proko Travellel

•  A kedvezmény max. 12.000,-Ft

2.000 Ft  60 év fElETTiEk 
kEdvEzményE

•  A többi kedvezménnyel 
összevonható

A kedvezmények már 40% előleg befizetésével igénybe vehetők.

•  A kedvezmények csak az alap részvételi díjra vonatkoznak.
•  Nem vonható össze a törzsutas- és az előfoglalási kedvezmény

VÁROSOK
Vidéki központú iroda lévén igyekszünk vidéki utasaink kényelméről is gondos-
kodni. Útjaink Budapestről indulnak, de minden utunknál ingyenes oda-visz-
sza transzfert biztosítunk utasaink számára az alábbi városokból: Szeged, 
Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, Füzes-

abony, Gyöngyös, Pécs, Szekszárd, 
Dunaújváros. További felszál-
lási helyek bizonyos utaknál 
(lásd programleírásnál): Buda-

örs, Győr, Makó, Nagykanizsa,  
Siófok, Sopron, Székesfehérvár, 

Tatabánya, Tiszaújváros, Veszprém.
A felszállási helyen biztosítjuk a leszállást 

is, budapesti felszállást vidéki leszállással 
nem lehet kombinálni.

TRANSZFER INFORMÁCIÓK
•  Az ingyenes transzfer igénybevétele természe-

tesen nem kötelező, mivel egyfelől kényelmes 
megoldás, másfelől viszont a korai indulást, több 
város érintését és a hazaúton esetlegesen a vára-
kozást is magában foglalja.

•  Aki nem kíván élni az ingyenes transzferrel, neki 
Budapesten kedvezményes szálláslehetőséget 
is tudunk biztosítani. 

•  Az ingyenes transzfer csak buszos útjainkra 
vonatkozik, repülős utasainknak ingyenes par-
kolást biztosítunk Ferihegy közelében.

•  Az ingyenes transzfer igénybevételét jelentkezéskor 
kell jelezni, melynek során a mobiltelefonszámot is 
kérjük megadni, melyen induláskor elérhető. 

•  A felszállások pontos helyéről és időpontjáról 
indulás előtt a részvételi jegyben részletesen 
tájékoztatjuk utasainkat.

• További részletek a 6. oldalon.

A PROKO TRAVEL Utazási Iroda (Eng. sz.: R-0857/1993 Engedélyt kiadta: Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39. Tel: 06-1-458-5800) utaztatási biztosítását és az utakhoz tar-
tozó útlemondási biztosítást a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepénél kötötte: 1143 Budapest Stefánia út 51. (Tel.: 06-1-460-1500). A programfüzetben található esetleges 
nyomdai hibákért elnézést kérünk, de érte felelősséget nem vállalunk! A katalógusban található képek,térképek tájékoztató jellegűek. Ezen katalógusunk kiadásával minden előző kiadvány, ár, 
utazási szerződés, hasznos tudnivaló érvényét veszti és csak az ebben foglaltak a hatályosak.

BUSZOS ÚTJAINKNÁL INGYENES VIDÉKI FELSZÁLLÁS

REPÜLŐS ÚTJAINKNÁL
INGYENES PARKOLÁS
A Proko Travel által szervezett repülős körutazásaink-
nál utasaink számára indulás napjától az érkezés nap-
jáig ingyenes Ferihegy közeli parkolást biztosítunk. 
A parkoló és a reptér közötti oda-vissza transzfert szin-
tén ingyenesen nyújtjuk. Részletekről tájékozódjon a 
6. oldalon, kollégáinktól illetve honlapunkon!

PROKO TRAVEL   Ügyeleti telefon: +36 30/2290-457

KÖZPONT: 
6720 Szeged, Kígyó u. 3.
www.prokotravel.hu 
Tel.: 62/543-385-től 62/543-388-ig;  Fax: 62/484-225
30/229-0457;  70/394-8502;  info@prokotravel.hu
F.I.T.: garais@prokotravel.hu
Partnerirodáknak: megrendeles@prokotravel.hu

FIÓKIRODÁK:
1137 Budapest, Katona József u. 14. 
Tel.: 1/354-1300;  Fax: 1/354-1301;  
30/637-6549;  30/903-5748   
budapest@prokotravel.hu

5600 Békéscsaba, Andrássy u. 29–33.
Tel./fax: 66/324-201;  30/742-6956 
bekescsaba@prokotravel.hu

6900 Makó, Széchenyi tér 8.
Tel.: 62/510-520;  Tel./fax: 62/510-521
70/430-5818;  30/664-3398
mako@prokotravel.hu

8600  Siófok, Fő tér 5.
Tel./fax: 84/312-454;  70/977-6311  
siofok@prokotravel.hu

500 UTAZÁSI IRODÁBAN ORSZÁGSZERTE
A Proko Travelnél büszkék vagyunk arra, hogy az országban több mint fél-
ezer utazási iroda kínálja ajánlatainkat. Felkészült partnereink segítenek 
az utazások kiválasztásában, keresse 
őket bátran. Az Önhöz legközelebbi 
értékesítő partnerünk megtalálásában 
segít honlapunk irodakereső szolgál-
tatása a www.prokotravel.hu/irodak 
oldalon.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS FOGLALÁS:
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„Európai országok” alatt értjük Magyarország és a többi ENSZ tagállam által is elismert független európai államokat, valamint Törökországot és Oroszországot is. A lista megtekinthető a Wikipédia 
„Európa országai” szócikknél (2015.01.8-i állapot alapján). Európa országainak listáját néhány szervezet, sportszövetség vagy szerző másként is definiálhatja.  

TARTALOMJEGYZÉK
RÉGIÓ OLD. ÚT MEGNEVEZÉSE JÁRMŰ

PORTUGÁLIA
9. o. Madeirai vakáció és Lisszabon  ...................................  

10. o. Fedezzük fel Portugáliát!  ............................................  
PORTUGÁLIA ÉS 
SPANYOLORSZÁG

11. o. Ibériai fővárosok  ...........................................................  
12. o. Az óceán mentén  .................................................... 

SPANYOLORSZÁG

13. o. Viva Espana ....................................................................  
13. o. Mór emlékek Andalúziában  .......................................  
14. o. Spanyolországi szieszta  ................................................  
15. o. Nagy spanyol körutazás ...............................................  
16. o. Nyaralás a spanyol tengerparton  ..............................  
16. o. Építészeti csodák és fesztivál Barcelonában  ............  
17. o. Nyugat-európai körutazás spanyol nyaralással  .......  

BRIT-SZIGETEK
18. o. Az ír sziget meghódítása  .............................................  
19. o. A rettenthetetlenek földjén .........................................  
20. o. Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén ........... 

BENELUX ÁLLAMOK
21. o. Tulipánok országa Hollandia  .......................................  
22. o. Sokszínű Amsterdam  ...................................................  

FRANCIAORSZÁG

22. o. Párizs és kastélyok tavasszal  .......................................  
23. o. Párizs ínyenceknek .................................................. 
24. o. A festői Normandia – Bretagne ............................ 
25. o. Kastélyok a Loire-völgyében és Párizs ................. 

FRANCIAORSZÁG  
ÉS OLASZORSZÁG

26. o. Virágok és műemlékek  .................................................  
27. o. A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia  ..................  

OLASZORSZÁG

28. o. Olaszország gyöngyszemei  ..........................................  
29. o. Napsütötte Itália  ...........................................................  
30. o. Leonardo szülőföldjén  ..................................................  
30. o. Tavasz olasz módra  .......................................................  
31. o. Lagúnák, templomok, szerelmek  ...............................  
31. o. Városnézés és pizzázás Rómában  ..............................  
32. o. Nyaralás a virágok riviéráján és világkiállítás  ...........  
33. o. Toscana és a csodás Közép-Itália  ................................  
34. o. Az elbűvölő észak-olasz tóvidék  .................................  
35. o. A gyönyörű Garda-tó és operaelőadás Veronában  ......  
35. o. Dolomitok színes hegyóriásai  .....................................  
36. o. Alpesi őrjárat  ..................................................................  

MÁLTA 37. o. A lovagok szigete – Málta  ..........................................  

SVÁJC

38. o. Svájc bűvöletében és világkiállítás Milánóban  ........  
39. o. Csúcs napok  ....................................................................  
40. o. Nagy svájci körút  ...........................................................  
41. o. Jungfraujoch és a Rajnai vízesés  .................................  
42. o. Vonaton, vízen, levegőben Svájcban  .........................  
43. o. Alpok kincsei  ..................................................................  

RÉGIÓ OLD. ÚT MEGNEVEZÉSE JÁRMŰ

AUSZTRIA

44. o. Az Osztrák-Alpok virágoskertje  ...................................  
45. o. Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza  ...................  
45. o. Túrázás Ausztria zöld szívében  ....................................  
46. o. Barangolás Tirolban  ......................................................  
47. o. Több, mint Bécs  .............................................................  

NÉMETORSZÁG,  
CSEHORSZÁG

47. o. Oktoberfest Münchenben, bajor ízelítővel  ...............  
48. o. Barokk paloták és kastélyok  ........................................  
49. o. Bajorországi csodák  ......................................................  
50. o. A Fekete-erdő és Elzász csodái  ....................................  
51. o. Kristályok és porcelánok varázsában  .........................  
52. o. Császárvárosok és gyógyvizek nyomában .................  
53. o. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága  ..............  

ÉSZAK-EURÓPA

54. o. Izland, a tűz, jég és gejzírek földje  ............................  
55. o. Fjordok közt a Skandináv-félszigeten .................. 
56. o. Éjféli napsütés .......................................................... 
57. o. Fehér éjszakák  ...............................................................  
58. o. Baltikum, Szentpétervár ........................................ 

LENGYELORSZÁG
59. o. Lengyelországi körutazás .............................................  
60. o. Kalandozás Dél-Lengyelországban  ............................  

SZOMSZÉDOLÁS

61. o. Kirándulás, túrázás Szlovákiában  ...............................  
61. o. Magyar emlékek Kárpátalján  ......................................  
62. o. Szlovénia legszebb tájain .............................................  
63. o. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak  ..........................  
64. o. Plitvicei-tavak és monarchiai emlékek  ......................  
64. o. Kiruccanás az Isztriai-félszigetre  ................................  
65. o. Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában  ....................  
66. o. Nagy erdélyi körutazás  .................................................  
67. o. Duna-delta és az ismeretlen ország: Moldávia  ........  
68. o. Belgrádtól a Vaskapuig .................................................  

BALKÁNI  
ORSZÁGOK

69. o. Csillámló tenger és kult. örökségek a Balkánon  ......  
70. o. Ahol még Ön sem járt – Albánia  ................................  
71. o. Nyaralás Zeusz földjén  ..................................................  
71. o. Ciprus, a szerelem szigete  ...........................................  
72. o. Isztambultól Athénig  ....................................................  
73. o. Török körutazás, ahogy más nem csinálja ........... 

EGZOTIKUS 
ORSZÁGOK

75. o. Körutazás a Vadnyugaton  ...........................................  
76. o. Keresztül Dél-Amerikán  ..............................................  
77. o. Szervezett egyéni körutazások / F.I.T.  .......................  
79. o. A salsa és a szivar hazája: Kuba ..................................  
80. o. Izrael  ...............................................................................  
81. o. Óriás kínai körút  ...........................................................  
82. o. A mesés Indokína  .........................................................  
83. o. UTAZÁSI SZERZŐDÉS

ALBÁNIA  ..............................................................................  70
ANDORRA  ................................................................... 13, 16
ARGENTÍNA  .......................................................................  76
AUSZTRIA  ..............................  35, 36, 38, 40 – 48, 50
BELGIUM  ...................................................................... 20, 21
BOLÍVIA  ................................................................................  76
BOSZNIA-HERCEGOVINA  ......................................  70
BRAZÍLIA  .............................................................................  76
BULGÁRIA  ................................................................... 72, 73
CSEHORSZÁG  ........................................................ 51 – 53
DÁNIA  ............................................................................ 55, 56
ÉSZTORSZÁG  ........................................................... 57, 58
FEHÉROROSZORSZÁG  .............................................  59
FINNORSZÁG  ........................................................... 59, 57
FRANCIAORSZÁG  ............  12, 14, 17, 22 – 27, 39
GÖRÖGORSZÁG  .................................................... 71, 72

HOLLANDIA  .............................................................. 21, 22
HORVÁTORSZÁG  ........................................  63 – 65, 69
ÍRORSZÁG  ...........................................................................  18
IZLAND  ..................................................................................  54
IZRAEL  ...................................................................................  80
KAMBODZSA  ...................................................................  82
KÍNA .........................................................................................  81
KUBA  .......................................................................................  79
LAOSZ  ....................................................................................  82
LENGYELORSZÁG  ................................................. 59, 60
LETTORSZÁG  ........................................................... 57, 58
LIECHTENSTEIN  ..................................................... 12, 41
LITVÁNIA  ..................................................................... 57, 58
LUXEMBURG .....................................................................  21
MACEDÓNIA  .....................................................................  72
MÁLTA  ....................................................................................  37
MOLDÁVIA  .........................................................................  67
MONACO  ..................................................................... 26, 32
MONTENEGRÓ  ................................................................  70
NAGY-BRITANNIA  ................................................ 19, 20

NÉMETORSZÁG  ..................................  43, 47 – 52, 55
NORVÉGIA  .................................................................. 55, 56
OLASZORSZÁG ..................  14, 17, 26 – 36, 38, 39
OROSZORSZÁG  ...................................................... 58, 59
PARAGUAY  .........................................................................  76
PERU  ........................................................................................  76
PORTUGÁLIA  ............................................................  9 - 12
ROMÁNIA  .................................................................. 66 - 68
SAN MARINO ............................................................ 29, 33
SPANYOLORSZÁG  .............................................. 11 – 17
SVÁJC  ................................................. 14, 17, 34, 38 – 43
SVÉDORSZÁG  ........................................................ 55 – 57
SZERBIA  ...............................................................  68, 70, 71
SZLOVÁKIA  ................................................................ 60, 61
SZLOVÉNIA  ............................................  61, 36, 62 – 64
TÖRÖKORSZÁG  .................................................... 72 – 73
UKRAJNA .............................................................................  61
USA  ...........................................................................................  75
VATIKÁN  ..............................................................  28, 30, 31
VIETNÁM  .............................................................................  82

ORSZÁGOK TARTALOMJEGYZÉKE

A PROKO TRAVEL EURÓPA ÖSSZES ORSZÁGÁBA UTAZTAT
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ÚTJAINK IDŐRENDBEN
IDŐPONT UTAZÁS NEVE OLDAL
MÁRCIUS – ÁPRILIS
Márc. 25 – 29. Évezredek nyomában Izraelben 80. o.
Márc. 25 – Ápr. 08. A mesés Indokína 82. o.
Ápr. 02 – 11. A salsa és a szivar hazája: Kuba 79. o.
Ápr. 10 – 18. Törökországi körutazás, ahogy más nem csinálja 73. o.
Ápr. 11 – 17. Tulipánvirágzás Hollandiában 21. o.
Ápr. 27 – Máj. 3. Izrael arcai 80. o.
MÁJUS
Máj. 01 – 04. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 63. o.
Máj. 01 – 04. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Máj. 01 – 04. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Máj. 01 – 04. Túrázás Ausztria zöld szívében 45. o.
Máj. 01 – 04. Belgrádtól a Vaskapuig 68. o.
Máj. 01 – 07. Kristályok és porcelánok varázsában 51. o.
Máj. 01 – 07. Tulipánvirágzás Hollandiában 21. o.
Máj. 01 – 07. Nagy erdélyi körutazás 66. o.
Máj. 01 – 07. Tavasz olasz módra 30. o.
Máj. 01 – 07. Párizs és kastélyok tavasszal 22. o.
Máj. 10 – 14. Évezredek nyomában Izraelben 80. o.
Máj. 15 – 21. Izrael arcai 80. o.
Máj. 16 – 30. Óriás kínai körút 81. o.
Máj. 20 – 24. Mór emlékek Andalúziában 13. o.
Máj. 21 – 26. Ciprus, a szerelem szigete 71. o.
Máj. 22 – 25. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Máj. 22 – 25. Belgrádtól a Vaskapuig 68. o.
Máj. 22 – 25. Túrázás Ausztria zöld szívében 45. o.
Máj. 22 – 25. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 63. o.
Máj. 22 – 25. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Máj. 22 – 25. Több, mint Bécs 47. o.
Máj. 22 – 25. Barokk paloták és kastélyok 48. o.
JÚNIUS
Jún. 14 – 19. Vonaton, vízen, levegőben Svájcban 42. o.
Jún. 14 – 22. A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia 27. o.
Jún. 14 – 22. Fehér éjszakák 57. o.
Jún. 15 – 19. Alpok kincsei 43. o.
Jún. 15 – 19. Az elbűvölő észak-olasz tóvidék 34. o.
Jún. 15 – 19. Császárvárosok és gyógyvizek nyomában 52. o.
Jún. 15 – 22. Olaszország gyöngyszemei 28. o.
Jún. 19 – 27. Izland, a tűz, jég és gejzírek földje 54. o.
Jún. 21 – 25. Leonardo szülőföldjén 30. o.
Jún. 21 – 25. Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában 65. o.
Jún. 21 – 25. Az Osztrák-Alpok virágoskertje 44. o.
Jún. 21 – Júl. 02. Spanyolországi szieszta 14. o.
Jún. 21 – Júl. 02. Nyugat-Európai körutazás spanyolországi nyaralással 17. o.
Jún. 23 – 28. Viva Espana 13. o.
Jún. 23 – 30. Nyaralás a spanyol tengerparton 16. o.
Jún. 25 – 28. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Jún. 25 – 28. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Jún. 25 – 28. Kiruccanás az Isztriai-félszigetre 64. o.
Jún. 25 – 28. Belgrádtól a Vaskapuig 68. o.
Jún. 28 – Júl. 02. Évezredek nyomában Izraelben 80. o.
Jún. 29 – Júl. 02. Barokk paloták és kastélyok 48. o.
Jún. 29 – Júl. 02. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Jún. 29 – Júl. 05. Nyaralás Zeusz földjén 71. o.
Jún. 29 – Júl. 05. Toscana és a csodás Közép-Itália 33. o.
Jún. 29 – Júl. 05. Párizs ínyenceknek 23. o.
Jún. 29 – Júl. 05. Nagy erdélyi körutazás 66. o.
Jún. 29 – Júl. 05. Nagy svájci körút 40. o.
Jún. 29 – Júl. 05. Napsütötte Itália 29. o.
Jún. 29 – Júl. 05. Duna-delta és az ismeretlen ország: Moldávia 67. o.
Jún. 30 – Júl. 04. Párizs ínyenceknek 23. o.
JÚLIUS
Júl. 05 – 08. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Júl. 05 – 08. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Júl. 05 – 08. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 63. o.
Júl. 05 – 08. Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza 45. o.
Júl. 05 – 16. Az óceán mentén 12. o.
Júl. 07 – 14. Olaszország gyöngyszemei 28. o.
Júl. 07 – 14. Virágok és műemlékek 26. o.
Júl. 07 – 14. Ahol még Ön sem járt – Albánia 70. o.
Júl. 07 – 15. Az óceán mentén 12. o.

IDŐPONT UTAZÁS NEVE OLDAL
Júl. 07 – 16. Baltikum, Szentpétervár 58. o.
Júl. 07 – 21. Éjféli napsütés 56. o.
Júl. 08 – 14. Baltikum, Szentpétervár 58. o.
Júl. 08 – 19. Éjféli napsütés 56. o.
Júl. 09 – 12. Barangolás Tirolban 46. o.
Júl. 09 – 12. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Júl. 09 – 12. A gyönyörű Garda-tó és operaelőadás Veronában 35. o.
Júl. 09 – 14. Csúcs napok 39. o.
Júl. 10 – 19. A salsa és a szivar hazája: Kuba 79. o.
Júl. 13 – 16. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Júl. 13 – 16. Lagúnák, templomok, szerelmek 31. o.
Júl. 13 – 16. Több, mint Bécs 47. o.
Júl. 13 – 16. Szlovénia legszebb tájain 62. o.
Júl. 17 – 21. Alpok kincsei 43. o.
Júl. 17 – 21. Bajorországi csodák 49. o.
Júl. 17 – 21. Leonardo szülőföldjén 30. o.
Júl. 17 – 21. Svájc bűvöletében és Világkiállítás Milánóban 38. o.
Júl. 17 – 21. Az elbűvölő észak-olasz tóvidék 34. o.
Júl. 17 – 21. Alpesi őrjárat 36. o.
Júl. 19 – 21. Plitvicei-tavak és monarchiai emlékek 64. o.
Júl. 19 – 25. Kristályok és porcelánok varázsában 51. o.
Júl. 19 – 25. Csillámló tenger és kulturális örökségek a Balkánon 69. o.
Júl. 19 – 25. Toscana és a csodás Közép-Itália 33. o.
Júl. 19 – 25. Kastélyok a Loire-völgyében és Párizs műremekei 25. o.
Júl. 19 – Aug. 2. Óriás kínai körút 81. o.
Júl. 20 – 24. Kastélyok a Loire-völgyében és Párizs műremekei 25. o.
Júl. 21 – 26. A rettenthetetlenek földjén 19. o.
Júl. 22 – 29. Madeirai vakáció és Lisszabon 9. o.
Júl. 24 – 27. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Júl. 24 – 27. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Júl. 24 – 27. Belgrádtól a Vaskapuig 68. o.
Júl. 24 – 29. Az ír sziget meghódítása 18. o.
Júl. 24 – 29. Jungfraujoch és a Rajnai vízesés 41. o.
Júl. 26 – 29. Kirándulás, túrázás Szlovákiában 61. o.
Júl. 26 – 29. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Júl. 26 – 29. Dolomitok színes hegyóriásai 35. o.
Júl. 26 – 29. Barangolás Tirolban 46. o.
Júl. 30 – Aug. 02. Sokszínű Amsterdam 22. o.
Júl. 30 – Aug. 06. Olaszország gyöngyszemei 28. o.
Júl. 30 – Aug. 07. A festői Normandia – Bretagne 24. o.
Júl. 30 – Aug. 07. Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén 20. o.
Júl. 31 – Aug. 06. A festői Normandia – Bretagne 24. o.
AUGUSZTUS
Aug. 01 – 06. Vonaton, vízen, levegőben Svájcban 42. o.
Aug. 01 – 06. Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén 20. o.
Aug. 01 – 07. Toscana és a csodás Közép-Itália 33. o.
Aug. 01 – 07. Csillámló tenger és kulturális örökségek a Balkánon 69. o.
Aug. 01 – 07. Tulipánvirágzás Hollandiában 21. o.
Aug. 01 – 07. Nagy erdélyi körutazás 66. o.
Aug. 03 – 06. Barokk paloták és kastélyok 48. o.
Aug. 03 – 06. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 63. o.
Aug. 03 – 06. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Aug. 03 – 06. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Aug. 03 – 06. Magyar emlékek Kárpátalján 61. o.
Aug. 03 – 14. Az óceán mentén 12. o.
Aug. 05 – 13. Az óceán mentén 12. o.
Aug. 06 – 10. Ibériai fővárosok 11. o.
Aug. 09 – 13. Az elbűvölő észak-olasz tóvidék 34. o.
Aug. 09 – 13. Svájc bűvöletében és Világkiállítás Milánóban 38. o.
Aug. 09 – 14. A lovagok szigete – Málta 37. o.
Aug. 09 – 14. Lengyelországi körutazás 59. o.
Aug. 09 – 18. Baltikum, Szentpétervár 58. o.
Aug. 10 – 16. Baltikum, Szentpétervár 58. o.
Aug. 10 – 16. Izrael arcai 80. o.
Aug. 11 – 14. Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza 45. o.
Aug. 11 – 14. Túrázás Ausztria zöld szívében 45. o.
Aug. 11 – 14. Belgrádtól a Vaskapuig 68. o.
Aug. 11 – 14. Szlovénia legszebb tájain 62. o.
Aug. 11 – 14. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Aug. 15 – 18. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Aug. 15 – 18. Lagúnák, templomok, szerelmek 31. o.
Aug. 15 – 18. Dolomitok színes hegyóriásai 35. o.
Aug. 15 – 23. Fjordok közt a Skandináv-félszigeten 55. o.
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... ÉS MÉG 
NINCS 

VÉGE!

TÉLEN IS MEGÉRDEMEL EGY KIS PIHENÉST
MEGTALÁLJA 2015 - 2016 TÉL - TAVASZ KATALÓGUSUNKBAN

VÁRHATÓ MEGJELENÉS: 2015. SZEPTEMBER 20. KERESSE PARTNEREINKNÉL ÉS HONLAPUNKON!

Népszerű latin-amerikai és ázsiai 
útjaink további időpontokkal és 
célországokkal bővülnek.
Peru, Brazília, Argentína, Bolívia, Ecuador, 
Paraguay, Panama,  Costa Rica, Nicaragua, 
Kuba és Vietnám, Laosz, Kambodzsa

5 jól ismert adventi utazásunkra 2015-ben is várjuk Önöket. 
Töltsön 3 varázslatos napot Bécs, Prága, Krakkó adventi forga-
tagában és meghitt hangulatú német és osztrák kisvárosokban.

Köszöntse velünk az újévet  
Erdélyben, vagy Európa nagyvárosaiban!

EGZOTIKUS 
KÖRUTAZÁSOK

ADVENT

SZILVESZTER

IDŐPONT UTAZÁS NEVE OLDAL
Aug. 16 – 22. Csillámló tenger és kulturális örökségek a Balkánon 69. o.
Aug. 16 – 22. Fjordok közt a Skandináv-félszigeten 55. o.
Aug. 16 – 22. Nagy svájci körút 40. o.
Aug. 16 – 23. Virágok és műemlékek 26. o.
Aug. 16 – 23. Ahol még Ön sem járt – Albánia 70. o.
Aug. 20 – 22. Plitvicei-tavak és monarchiai emlékek 64. o.
Aug. 20 – 23. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 63. o.
Aug. 20 – 23. Barokk paloták és kastélyok 48. o.
Aug. 20 – 23. Belgrádtól a Vaskapuig 68. o.
Aug. 20 – 23. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Aug. 20 – 23. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Aug. 20 – 23. Városnézés és pizzázás Rómában 31. o.
Aug. 23 – Szept. 03. Spanyolországi szieszta 14. o.
Aug. 23 – Szept. 03. Nyugat-Európai körutazás spanyolországi nyaralással 17. o.
Aug. 24 – 28. Az elbűvölő észak-olasz tóvidék 34. o.
Aug. 24 – 28. Császárvárosok és gyógyvizek nyomában 52. o.
Aug. 24 – 28. Bajorországi csodák 49. o.
Aug. 24 – 30. Párizs ínyenceknek 23. o.
Aug. 24 – 30. Duna-delta és az ismeretlen ország: Moldávia 67. o.
Aug. 25 – 29. Párizs ínyenceknek 23. o.
Aug. 25 – 30. Viva Espana 13. o.
Aug. 25 – Szept. 01. Nyaralás a spanyol tengerparton 16. o.
Aug. 27 – 30. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Aug. 27 – 30. Barangolás Tirolban 46. o.
Aug. 27 – 30. A gyönyörű Garda-tó és operaelőadás Veronában 35. o.
Aug. 27 – 30. Magyar emlékek Kárpátalján 61. o.
Aug. 30 – Szept. 03. Az Osztrák-Alpok virágoskertje 44. o.
Aug. 30 – Szept. 03. Leonardo szülőföldjén 30. o.
Aug. 30 – Szept. 03. Alpok kincsei 43. o.
Aug. 30 – Szept. 03. Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában 65. o.
Aug. 31 – Szept. 03. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Aug. 31 – Szept. 03. Kirándulás, túrázás Szlovákiában 61. o.
Aug. 31 – Szept. 03. Kiruccanás az Isztriai-félszigetre 64. o.
Aug. 31 – Szept. 03. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Aug. 31 – Szept. 03. Lagúnák, templomok, szerelmek 31. o.
SZEPTEMBER
Szept. 02 – 06. Évezredek nyomában Izraelben 80. o.
Szept. 04 – 13. Nagy spanyol körutazás 15. o.
Szept. 05 – 11. Nagy erdélyi körutazás 66. o.
Szept. 05 – 11. Kristályok és porcelánok varázsában 51. o.
Szept. 05 – 11. Nyaralás Zeusz földjén 71. o.
Szept. 05 – 11. Napsütötte Itália 29. o.
Szept. 06 – 11. Csúcs napok 39. o.
Szept. 06 – 13. Ahol még Ön sem járt – Albánia 70. o.
Szept. 06 – 13. Olaszország gyöngyszemei 28. o.
Szept. 06 – 14. A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia 27. o.
Szept. 07 – 12. A Fekete-erdő és Elzász csodái 50. o.

IDŐPONT UTAZÁS NEVE OLDAL
Szept. 07 – 14. Madeirai vakáció és Lisszabon 9. o.
Szept. 09 – 13. Leonardo szülőföldjén 30. o.
Szept. 10 – 13. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Szept. 10 – 13. Kiruccanás az Isztriai-félszigetre 64. o.
Szept. 10 – 13. Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza 45. o.
Szept. 10 – 13. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 63. o.
Szept. 10 – 13. Több, mint Bécs 47. o.
Szept. 10 – 13. Barokk paloták és kastélyok 48. o.
Szept. 14 – 19. Vonaton, vízen, levegőben Svájcban 42. o.
Szept. 14 – 19. Lengyelországi körutazás 59. o.
Szept. 14 – 20. Toscana és a csodás Közép-Itália 33. o.
Szept. 14 – 20. Nyaralás a Virágok Riviéráján és Világkiállítás Milánóban 32. o.
Szept. 14 – 25. Spanyolországi szieszta 14. o.
Szept. 14 – 25. Isztambultól Athénig 72. o.
Szept. 14 – 25. Nyugat-Európai körutazás spanyolországi nyaralással 17. o.
Szept. 15 – 29. Óriás kínai körút 81. o.
Szept. 16 – 21. Viva Espana 13. o.
Szept. 16 – 23. Nyaralás a spanyol tengerparton 16. o.
Szept. 17 – 19. Plitvicei-tavak és monarchiai emlékek 64. o.
Szept. 17 – 20. Belgrádtól a Vaskapuig 68. o.
Szept. 17 – 20. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Szept. 17 – 20. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Szept. 17 – 20. Szlovénia legszebb tájain 62. o.
Szept. 17 – 24. Olaszország gyöngyszemei 28. o.
Szept. 21 – 24. Lagúnák, templomok, szerelmek 31. o.
Szept. 21 – 24. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Szept. 21 – 24. Oktoberfest Münchenben, bajor ízelítővel 47. o.
Szept. 21 – 25. Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában 65. o.
Szept. 21 – 25. Alpok kincsei 43. o.
Szept. 23 – 25. Építészeti csodák és fesztivál Barcelonában 16. o.
Szept. 29 – Okt. 05. Fedezzük fel Portugáliát! 10. o.
OKTÓBER
Okt. 05 – 13. Törökországi körutazás, ahogy más nem csinálja 73. o.
Okt. 23 – 26. Több, mint Bécs 47. o.
Okt. 23 – 26. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53. o.
Okt. 23 – 26. Kalandozás Dél-Lengyelországban 60. o.
Okt. 23 – 26. Szlovénia legszebb tájain 62. o.
Okt. 23 – 26. Belgrádtól a Vaskapuig 68. o.
Okt. 23 – 29. Toscana és a csodás Közép-Itália 33. o.
Okt. 23 – 29. Kristályok és porcelánok varázsában 51. o.
Okt. 23 – 29. Nagy erdélyi körutazás 66. o.
Okt. 23 – 29. Izrael arcai 80. o.
NOVEMBER
Nov. 03 – 17. A mesés Indokína 82. o.
Nov. 11 – 22. Keresztül Dél-Amerikán 76. o.
Nov. 11 – 27. Keresztül Dél-Amerikán 76. o.
Nov. 25 – 29. Évezredek nyomában Izraelben 80. o.



Utazás előtt

Részvételi jegy: Az indulás előtt kb. 7 nappal kézhez kapott 
részvételi jegy tartalmazza az indulás pontos helyét és időpont-
ját, a buszon lévő ülőhelyet, és az úttal kapcsolatos hasznos tud-
nivalókat: költőpénz, időjárási viszonyok, időeltolódás, javasolt 
öltözet, egészségügyi előírások. A részvételi jegyet a gyorsabb 
ügyintézés miatt amennyiben lehetséges, e-mailben küldjük, 
ezért jelentkezéskor kérjük az e-mail cím, valamint a mobil tele-
fonszám megadását is. Buszos utaknál az indulás reggel tör-
ténik. Repülős utaknál pedig a menetrend függvényében, de 
a részvételi jegy mindig tartalmazni fogja a pontos találkozási 
helyet, időpontot. Erről már előzetesen – akár jelentkezéskor – 
lehet érdeklődni irodánknál. 
On-line foglalás: A www.prokotravel.hu oldalon lehet fog-
lalni illetve tájékozódni az utazásról és a foglalásról. Ez a fog-
lalási forma jogilag ugyanolyan értékű megrendelés, mintha 
személyesen irodánkban bonyolította volna a megrendelést. 
A lemondási feltételek ugyanúgy érvényesek, mint bármely 
egyéb foglalásnál. Amennyiben visszaigazolásunkat követő 
8 napon belül nem fizeti be az előleget bankszámlánkra vagy 
csekken, akkor a megrendelést cégünk tárgytalannak tekinti. 
Kedvezmények: Egy útra csak egy kedvezmény vehető 
igénybe, kivéve a gyermek, a 60 év feletti kedvezmény, valamint 
a busz utolsó sorának árengedménye. Az esetleges „last minute” 
kedvezményeket – az elmúlt 10 évben ilyen nem volt – a koráb-

ban jelentkezők nem vehetik igénybe. Kedvezmények mérté-
kéről a 2. oldalon tájékozódhat. Prospektusunkban 4 oldalon 
(50, 75, 80, 81 oldalak) partnereink által szervezett utak talál-
hatóak. Ezen utaknál a törzsutas kedvezmény március 31-ig 
érvényes, összege az alap részvételi díj 3%- a.
Gyermekkedvezmény: 2 felnőttel egy szobában történő elhe-
lyezés esetén érvényes, ha a jelzett korhatárt az út indulásáig a 
gyermek még nem töltötte be. 5 éven aluli gyermek körutazá-
son csak a Proko Travel irodával történt előzetes egyeztetés után 
vehet részt. 
Úti okmányok, útlevél, vízum: Indulás előtt ellenőrizze 
útlevele érvényességét! Több országban a hazaérkezéstől szá-
mítva min. 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevélnek. 
EU-s országokba érvényes, új típusú személyigazolvánnyal is 
lehet utazni. Jogosítvány nem fogadható el személyazono-
sító okmánynak utazásaink során. Amennyiben irodánk intézi 
vízumát, akkor indulás előtt kb. 4 héttel szükségünk lesz útle-
velére, melyben min. 2 egymás melletti üres oldal szükséges 
a vízumokhoz. Oroszországi utazás esetén már jelentkezéskor 
szükségünk van az útlevél fénymásolatára. Külföldi állampol-
gárságú utasainknak vízumigényüket, beutazási feltételei-
ket egyénileg kell intézniük, melyben munkatársaink tudnak 
segíteni. 
Védőoltások: Az általunk szervezett Európán kívüli utazások-
hoz kötelező védőoltást prospektusunk összeállításakor nem 
írnak elő a hatóságok, azonban bizonyos védőoltások javasol-
tak. Az aktuálisan javasolt védőoltásokról feltétlenül tájéko-
zódjon honlapunkon illetve az ÁNTSZ Országos Epidemiológiai 
Központnál (1097 Budapest Gyáli út 3/a) Tel: 06-80/204-217 
vagy a jarvanyinfo@oek.antsz.hu e-mail címen. Utazás előtt 
min. 2 hónappal egyeztessen háziorvosával, hogy egészségi 
állapota igényel-e fokozottabb védelmet, esetleg védőoltáso-
kat, gyógyszerek szedését. 

Biztosítás: Az út árában az utasbiztosítás nem szerepel, de meg-
kötése az Ön érdekében kötelező, mivel egyéb esetben a beteg-
ségből, balesetből stb. adódó összes felelősség és költség Önt 
terheli. Biztosítását megkötheti partnerirodáinknál, webolda-
lunkon, vagy a PROKO TRAVEL irodákban. Ez utóbbi két esetben 
a kötvényt az autóbuszon kapja meg az idegenvezetőnktől. OEP 
kártyás vagy bankkártyás biztosítása csak korlátozottan nyújt 
ingyenes szolgáltatásokat – a részletekről kérdezze szolgáltatóját, 
és feltétlenül hozzon magával igazolást és kontakt telefonszámot. 
Útlemondási biztosítás: A Proko Travel társas útjainál az ár 
útlemondási biztosítást is tartalmaz, ennek feltételeit, szerző-
dését minden irodánkban, illetve weboldalunkon megtekinthe-
tik. Cégünk az útlemondási biztosítást a QBE Insurance (Europe) 
Limited Magyarországi Fióktelepénél kötötte. 1143 Budapest 
Stefánia út 51. (Tel: 06-1 460-1400). Lemondás esetén az önrész 
az utast terheli. Kérjük, részletesen olvassa el utazási szerződé-
sünk ide vonatkozó részét is! 
Cégeknek, társaságoknak bármilyen szervezett út ese-
tén csak úgy tudunk az új ÁFA törvény előírásainak megfelelő 
számlát kiállítani, ha a céges számlaigényükkel kapcsolatban 
már megrendeléskor, jelentkezéskor írásban nyilatkoznak, hogy 
cégük végfelhasználó (a költségeket nem hárítja tovább) és az 
ÁFA törvény XV. fejezet 206 § további rendelkezései szerint jár 
el. Ebben az esetben a részvételi díjat nem terheli +27% ÁFA. 
Amennyiben ezt az igényt elfelejtették az előleg befizetéséig 
közölni, akkor az ezzel kapcsolatos mulasztás minden felelős-
sége a megrendelőé, és cégünk az ÁFA törvény általános szabá-
lyai szerint jár el. Utólagos módosítás nem lehetséges.
Árfolyam: Az utak árának kalkulációja 1 Euro = 320 Ft, 1 CHF = 
312 Ft, 1 USD = 275 Ft, és 1 GBP = 410 Ft árfolyammal készültek 
(Erste Bank eladási árfolyam). A kalkulált árfolyamhoz képest tar-
tós deviza áremelkedés esetén a részvételi díj változtatási jogát – 
a törvényi szabályoknak megfelelően – irodánk fenntartja.

Autóbusz

Ingyenes transzfer: Útjaink Budapestről indulnak, de min-
den buszos utunknál ingyenes oda-vissza transzfert biz-
tosítunk utasaink számára az alábbi városokból: Szeged, 
Kiskun félegyháza, Kecskemét, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, 
Füzesabony, Gyöngyös, Pécs, Szekszárd, Dunaújváros. További 
ingyenes felszállási helyek a határátlépés függvényében (lásd 
programleírásnál): Budaörs, Győr, Makó, Nagykanizsa, Siófok, 
Sopron, Székesfehérvár, Tatabánya, Tiszaújváros, Veszprém. 
Városonként egy jól megközelíthető felszállási helyet jelölünk 
ki, a városban vagy közvetlen közelében. A jelentkezés során 
megadott felszállási helyet az indulást megelőző 15 napig 
ingyenesen módosíthatják. Ezt követően a módosítás költsége: 
5.000,- Ft/fő. A körutaknál a visszaút magyarországi útvonala 
nem mindig azonos a kiutazás útvonalával. Ezt az útleírások-
nál   jellel jelezzük. 
A budapesti indulás reggeli órákra (6–7 óra), érkezés esti órákra 
(20–21 óra) esik. A vidéki városokból a transzfer ehhez igazodik, 
így – távolság függvényében – korai indulást és késői érkezést 
jelent. Transzferek indulásakor az utasra várakozás max. 15 perc. 
Az utas késéséből eredő károkért, utazásról történő lemara-
dásért, többletköltségekért irodánk felelősséget nem tud vál-
lalni. A felszállások pontos helyéről és időpontjáról indulás 
előtt a részvételi jegyben részletesen tájékoztatjuk utasainkat. 
Előfordulhat, hogy másik busszal, vagy kisbusszal (személygép-
kocsival) végezzük a transzfert, és utasaink Budapesten szállnak 
át a saját autóbuszukba. Kivételes, egyedi esetben a transzfert 
távolsági busszal, vagy vonattal is lebonyolíthatjuk. Visszaúton 
Budapesten előfordulhat várakozás a különböző utakon részt-
vevő utasok összevárásából adódóan, ami (vis major esetet – 
pl. baleset miatti útzár – leszámítva) maximum 2 óra lehet. 
Autóbuszos utazás: Autóbuszaink többsége Mercedes, emel-
lett Setra, MAN, Bova, Volvo, Temsa típusú (átlagban 2–8 évesek), 
többségében 49+2 fős jármű. Mind légkondicionálóval, italhűtő-
vel, videóval, kényelmes, dönthető ülésekkel felszereltek, több-
ségük WC-vel is rendelkezik (ennek használata nem tiltott, de 
higiéniai okok és az utastársak kulturált utazásának biztosítása 
miatt csak korlátozottan javasolt). Kisebb létszám esetén előfor-
dulhat, hogy 28–32 fős légkondicionált autóbuszokkal történik az 
utazás – erre a racionalizációra vonatkozóan reklamációt, illetve 

lemondást nem tudunk elfogadni. Gépkocsivezetőink nagy kül-
földi vezetési tapasztalattal rendelkeznek. Menetközben bizton-
sági okokból csak ülve szabad utazni. Az új EU közlekedési törvény 
értelmében, ahol biztonsági öv van a buszon, ott a használata 
utazás közben – külön figyelmeztetés nélkül is – végig kötelező, 
annak elmulasztása esetén a sérülések és büntetések felelőssége 
a mulasztót terheli. A buszon történő kávé, üdítő stb. árusítás a 
busztársaság kompetenciája és felelőssége. 
Ülőhely: Jelentkezéskor ingyen lehet ülőhelyet kérni az autó-
buszon, amit a visszaigazoláson feltüntetünk. Ezt a helyet kivé-
teles esetekben – autóbusztípus módosítás, családok együttes 
ültetése vagy a busz optimális töltése céljából – irodánk meg-
változtathatja. Ezzel kapcsolatban szíves megértésüket kérjük! 
Az ülésrend független a felszállás helyétől és a program során 
állandó. Autóbuszainkon a jobboldalon, a középső feljáró utáni 
első sorban a lábnál egy védő paraván van, ezért itt a láb korlá-
tozottan nyújtható ki, ami magas utasainknak zavaró lehet. Mivel 
ennek a pontos helye (jobb oldali 6. vagy 7. sor) buszfüggő, így 
azt jelentkezéskor nem minden esetben tudjuk előre megadni. 
Az utolsó széksor (általában jobboldali 11. és baloldali 13. sor) 
kevésbé dönthető. Azon utasainknak, akiknek már máshol nem 
tudunk helyet biztosítani – és ezt előzetesen igénylik – 5.000 Ft 
extra (más kedvezményt nem érintő) árengedményt adunk. 
Csomagok: Az Önök kényelme és biztonságos utazása érdeké-
ben kérjük, összsúlyban maximum 25 kg csomagot hozzanak, 
utastérbe pedig csak olyan kisméretű kézipoggyászt vigyenek 
fel, melyet lábuk előtt illetve a kalaptartón el tudnak helyezni, 
mivel a közlekedő folyosót szabadon kell hagyni. Külföldön is 
ügyeljenek értékeikre, az autóbuszban, illetve a csomagtartó-
ban hagyott tárgyakért felelősséget nem tudunk vállalni.

Ingyenes parkolás:

A Proko Travel által szervezett repülős utaknál az utazás ide-
jére utasainknak ingyenesen biztosítunk parkolást Ferihegy 
közelében lévő VIP parkolóban. Ezen extra szolgáltatás nem 
vonatkozik partnereink ajánlatai esetén. A parkoló és a rep-
tér közötti oda-vissza transzfert szintén ingyenesen nyújtjuk. 
Reptér közeli kedvezményes szálláslehetőségről érdeklődjön 
irodánknál.

Repülő

Repülőgépes utazások: Ajánlataink között találnak csak repülő-
gépes, illetve repülős-buszos kombinált utazásokat is (a prog-
ramleírásoknál, illetve a tartalomjegyzékben is jelezzük az 
utazás módját). Ez utóbbi, kombinált utazás azt jelenti, hogy 
hosszabb buszos útjainknál – ahol azt jelezzük – van lehetőség 
repülőgépes csatlakozásra, ezáltal rövidítve az utazást. Ebben az 
esetben a repülős utasok részvételi díja a programban leírtak 
szerinti, rövidebb időtartamra értendő, a repülős utazás pedig 
önállóan – esetenként átszállással – történik. 
A csak repülős utazásoknál – ahol külön nem jelezzük az ellen-
kezőjét – az idegenvezető már Budapestről kíséri a csoportot, 
a célország(ok)ban a légkondicionált autóbuszt pedig külföldi 
fuvarozó partnerünk biztosítja. Ebben az esetben a buszra nincs 
előzetes helyfoglalás, az ülőhelyet a helyszínen az útra történő 
jelentkezés sorrendjében lehet választani.
Jelentkezéskor az útlevélben szereplő pontos, teljes név meg-
adása az utas felelőssége, mert így történik a jegykiállítás, és 
pontatlan névmegadásért a légitársaság az utasnak többlet-
költséget számít fel, illetve akár az utazást sem engedélyezi. 
A repülőre személyenként egy csomag adható fel és egy kézi-
poggyász vihető fel a fedélzetre. Az aktuális súlyhatárokról a 
részvételi jegyen tájékoztatjuk utasainkat. A járatok menetrend-
jében történhet változás. Külföldön a reptér–szálloda–reptér 
transzfert irodánk szervezi, kivéve ott, ahol a programleírásban 
erről másként tájékoztatjuk Önöket, illetve, ha a transzfert nem 
kívánja igénybe venni. 
A programfüzetben jelzett reptéri illeték összegek csak tájé-
koztató jellegűek. Ezekben, illetve interkontinentális járatok 
esetén a repülőjegy árában történhet változás a program-
füzetben szereplőkhöz képest. Jelentkezés előtt kifejezetten 
javasoljuk, hogy érdeklődjön a pontos árakról, de a teljes rész-
vételi díj befizetése után már sem az illeték, sem a repülőjegy 
ára nem fog változni. Minden útnál igyekszünk a legoptimá-
lisabb menetrendet kiválasztani, de az esetek többségében 
Budapestről csak 1–1 járat közlekedik naponta a célhelyszí-
neinkre, így előfordulhat, hogy az indulási, ill. érkezési napok 
nem jelentenek teljes napot, javasoljuk, ezt mérlegeljék dön-
tésük előtt. A légitársaságok menetrendváltozásáért (késésért, 
járattörlésért) irodánk felelősséget abban az esetben sem tud 
vállalni, ha az érinti az út programját is.

HASZNOS TUDNIVALÓK
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Út programjához  
kapcsolódó információk

Városnézések: A kulturális körutazások sajátosságai a gaz-
dag programok, az egész napos (min. 6 órás) és félnapos (min. 
3 órás) városnézések, séták, esetenként túrák, és a népszerű 
turistalátványosságoknál a sorban állás. Mindez fárasztó lehet, 
így csak egészségesen vállalja az utat. Minden programunknál 
jelezzük a nehézségi fokot, és kollégáink is készséggel tájékoz-
tatják Önöket az igénybevétel mértékéről. Természetesen min-
denkinek módjában áll az út során a számára fizikailag nagyon 
megerőltető programot kihagynia, vagy lecsökkentenie. 
Amennyiben az időjárási viszonyok (vagy egyéb körülmények) 
kedvezőtlenül alakulnak és lehetőség van rá, hogy csorbítás nél-
kül a napok programját felcseréljük, akkor az idegenvezető ezt a 
csoport érdekében megteheti. 

Idegenvezetés: A Proko Travelnél büszkék vagyunk arra, hogy 
idegenvezetőink a szakma élvonalába tartozó szakemberek, 
akik az egyes területekre specializálódtak, és oda számos cso-
portot visznek évente. Több helyszínen a műemlékek csak helyi 
idegenvezető kíséretében, vagy audio guide használatával 
tekinthetők meg, melyek költsége a belépőn felül a helyszínen 
fizetendő. Vannak továbbá olyan múzeumok, és műemlékek, 
ahol az idegenvezetés nem engedélyezett, ilyen esetben az 
ismertetés a buszon, vagy a látnivalót bemutató magyar nyelvű 
tájékoztató alapján történik. 
Belépőjegyek: A belépők olyan attrakciókra vonatkoznak, 
melyek a tervezett program részei, de megtekintésük nem köte-
lező, így áruk nincs benne a részvételi díjban – kivéve ott, ahol 
ezt külön jelezzük. A belépők és a hajó-, felvonó-, vonat- illetve 
egyéb jegyek a helyszínen, az adott ország valutájában fizeten-
dők. Összegük – mely esetenként változhat – megtalálható a 
programleírások után összevontan, valamint  weboldalunkon 
kirészletezve is.

Fakultatív programok: Az utazás alapprogramján felüli szer-
vezett programlehetőségek, melyeket az utazás leírásánál jel-
zünk, részletesen pedig weboldalunkon tájékozódhat róluk. 
A programfüzetben a fakultatív programoknál minden eset-
ben jelezzük, amennyiben az ár tartalmazza a belépőt is. Egyes 
fakultatív programon történő részvételt csak akkor tudjuk biz-
tosítani, ha azt utasunk jelentkezéskor megrendelte, befizette, 
ezért fontos előzetesen tájékozódni erről irodáinkban. 
Audio guide: Az audio guide egy zárt láncú kommunikációs 
eszköz, melyet több utazásunknál is használunk a városnézé-
sek során. Az idegenvezetőnél van a rendszer mikrofonja, így 
amit mond, azt az utasok hallják vevőkészülékük fülhallgató-
jában. A fülhallgatók egyszer használatosak (egy-egy útra). 
Utasaink a készülékek fizikai károsodásáért illetve elvesztésé-
ért anyagilag felelnek. 
Borravaló: Európán kívüli utazások során elvárt a borravaló. 
Erre személyenként, naponta kb. 2–3 USD összeget kell szá-
molni.

Szállás, ellátás

Szállás: Útjainkon kizárólag 3*-os és 4*-os szálláshelyek-
kel dolgozunk. Véleményünk szerint a 2*-os szállodák – hiába 
olcsóak – gyenge színvonaluk miatt nem illenek a minőségi kul-
turális körutazáshoz. Felhívjuk figyelmüket, hogy irodánk az 
adott ország szállásbesorolását tudja figyelembe venni, mely 
azonban eltérhet a magyar előírástól. A programok és a lehető-
ségek figyelembevételével választottuk ki ezeket a szállásokat, 
ezért a szállodák nem mindig belvárosiak, előfordulhat város 
közeli elhelyezés is. Párok minden esetben 2 ágyas, ha családdal 
utaznak, akkor igény esetén, 2 + pótágyas elhelyezést kapnak – 
feltéve, hogy az adott szállodában van 3 ágyas szoba. A 3 ágyas 
szobák általában nem nagyobbak, mint a 2 ágyasak és a 3. ágy 
esetenként pótágy, (ami előfordulhat, hogy összecsukható szi-
vacsos kempingágy). A szállodák többsége pótágy esetén sem 
ad kedvezményt ezért javaslatunk, hogy 3 ágyas elhelyezést 
csak kisebb gyerek utazása esetén kérjék. A 2 ágyas elhelye-
zés franciaágyas elhelyezést is jelenthet (főként Ausztriában, 
Németországban, és Franciaországban). A szobák megoszlá-
sát (pl. hányadik emelet) a szálláshely határozza meg, ebbe 
irodánknak nincs beleszólása. A szállodákban szobánként 
van mosdó, zuhanyzó és vele egy helyiségben a WC, azonban 

általában nincs légkondicionáló, illetve hűtőszekrény, ehelyett 
többnyire minibár található bennük, melyből a fogyasztás külön 
fizetendő. Körutak tranzitszállásainál előfordulhat, hogy a cso-
portot több, azonos kategóriájú, közeli szálláshelyen szállásol-
ják el az adott éjszakára.
A szállodai szobában őrizetlenül hagyott értéktárgyakért sem a 
Proko Travel, sem partnere nem tud felelősséget vállalni. Kérjük, 
használják a szállodai széfeket, melyekről érdeklődhetnek ide-
genvezetőinknél. Népszerűbb turisztikai célpontok esetén 
éjszaka is előfordulhat nagyobb forgalom és zaj, a zavartalan 
pihenés érdekében javasolt a füldugó használata. 2011 óta több 
európai városban is bevezették a helyszínen fizetendő turista 
adót, melynek összege kb. 2–3 € vagy CHF /fő/ éj. 
Társítás: Aki egyedül jelentkezik az útra és társítást kér, annak 
irodánk segítséget nyújt. Ha sikerül a társítás, akkor a 2 társí-
tást kérő utas egy 2 ágyas szobába kerül (3 fős társítás nincs). 
Társítás után az út során a társsal kapcsolatban reklamációt nem 
áll módunkban elfogadni. Külön szobát csak akkor tudunk kérni, 
ha a szállodában van erre lehetőség, és a helyszínen mindkét fél 
azonnal kifizeti az egyágyas felárat. Amennyiben nem sikerül az 
út indulásáig a társítás, akkor irodánk 20.000, Ft-ig átvállalja az 
egyágyas felár költségét. Amennyiben az egyágyas felár költ-
sége ennél magasabb, akkor utasunknak csak az e fölötti részt 
kell megfizetnie. Ez a kedvezmény nem vonatkozik azokra, akik 
eleve egyágyas elhelyezést kértek, illetve aki indulás előtt 30 
napon belül jelentkezik, és nem tudjuk társítani. 
Egyágyas szoba: Általában kisebb szobák, fekvésüket tekintve is 
kedvezőtlenebbek. Itt a felárral nem a minőséget, hanem az egye-
düli elhelyezést fizetik meg. Hajókabinoknál nem lehetséges. 

Hajókabin: Hajókabinokban eltöltött éjszakáknál az elszál-
lásolás légkondicionált, 4 ágyas (2 db emeletes ágy) tusoló/ 
WC-s belső kabinokban történik. Itt előfordulhat 2 házaspár 
egy kabinban történő elhelyezése is. Igyekszünk megoldani, de 
nem tudjuk garantálni, hogy az egyedül jelentkezők csak azonos 
neműekkel kerülnek egy kabinba. Felár ellenében, jelentkezés-
kor mindig igényelhető 2 ágyas kabin. 

Étkezések: Útjaink többsége félpanziós (reggeli, vacsora), illetve 
fakultatív vacsora lehetősége biztosított utasainknak. Ez utóbbi-
aknál útindulás előtt kell igényelni és befizetni a vacsorát. Ha csak 
reggelis az ellátás, akkor a program befejezése után idegenveze-
tőnk a lehetőségek függvényében, segít vacsorát intézni, ezt a 
helyszínen lehet megrendelni. A vacsorák általában a szállodában 
vannak, de előfordulhat más étteremben történő étkezés is. A sza-
badszedéses étkezések során (pl. reggelinél) kérjük, ne csomagol-
janak, a reggeli ára az ott elfogyasztott ételre vonatkozik. 

Kontinentális reggeli: Vaj, dzsem, péksütemény, kávé, tea. 

Bővített reggeli: Felvágottal vagy sajttal bővített reggeli. 

Büféétkezés: Svédasztalos jellegű, részben vagy teljesen szabad-
szedésű étkezés. 

Vacsora: Az adott ország étkezési szokásainak megfelelően 
összeállított, általában 3 fogásos menü, italfogyasztás nélkül. 

Kiegészítés: Az Utazási szerződés és a hasznos tudniva-
lók a programfüzet zárásakor hatályos jogszabályok sze-
rint készültek. Ehhez képest bekövetkező változásokat a 
www.prokotravel.hu weboldalon tesszük közzé. Kérjük, 
kísérjék figyelemmel!

PLUSZ INFÓ

AZ UTAZÁSRÓL



A Proko Travelnél 22 éve szervezünk kulturális körutazásokat, ezzel az ország egyik legrégebbi 
körutazásokra specializálódott irodája vagyunk. Több mint két évtized alatt közel 100.000 utas 
vett részt általunk szervezett utazáson.

MIÉRT VÁLASSZA 
A  P R O K O  T R A V E L T ?

22 év tapasztalatában bízhat

A Proko Travelnél úgy gondoljuk, hogy egy kulturális 
körutazásnál nem a legolcsóbb ajánlat a legkedvezőbb, 
hanem a legjobb ár-érték arányú. Körutazásaink minden 
elemében a magas minőségre törekszünk, elérhető áron. 
Ezt bizonyítja, hogy kizárólag 3 és 4 csillagos szállodák-
kal és fiatal, nyugati típusú autóbuszokkal dolgozunk, 
idegenvezetőink a szakma élvonalába tartozó, az adott 
területen járatos szakemberek, programjaink összeállítá-
sát pedig alapos, személyes útbejárás előzi meg.

A pénzéért minőséget kap

A Proko Travel alapítása óta 100%-ban 
magyar tulajdonban lévő vállalkozás. 
Habár munkatársaink száma mára 
közel félszáz, továbbra is megőriztük 
a magyar vállalkozásokra jellemző köz-
vetlen légkört és elkötelezettséget. 

Így támogatja a 
magyar gazdaságot

Cégünk számára mindig is elsődleges volt az utas központúság és a korrektség, alapításunk óta 
kiemelt hangsúlyt fektetünk a fogyasztói elégedettség növelésére. 2013-ban törekvéseinket a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság „Fogyasztóbarát Vállalkozás” díjjal ismerte el. 2014-ben pedig a Proko Travel 
nyerte a „Presztízs Díjat” az „Év középvállalkozása” kategóriában. Ezt a kitüntetést 11 éve annak a vállalko-
zásnak ítéli oda a szakmai zsűri, amely kiemelkedően teljesít szakterületén, és példaértékű a helyi gazdasá-
gi életben. Mindkét elismerésről elmondható, hogy a Proko Travel az első, és eddig egyetlen utazási iroda, 
mely elnyerte e díjakat. Igyekszünk a jövőben is úgy dolgozni, hogy méltók legyünk ezekre a címekre.

Szakmai elismerések

A Proko Travelnél mindannyian azért dolgozunk, 
hogy az Ön utazását igazi élménnyé tegyük. 
Hiszünk abban, amit szlogenünkben is hirdetünk:
Ön is megérdemel egy kis pihenést! 

Profi csapat szolgálja 
az Ön kényelmét

Cégünk egyedüliként az országban az autó-
buszos körútjainál a vidéki utasainknak több 
városból ingyenes transzfert illetve felszállást 
biztosít. A repülővel utazóknak pedig az út tel-
jes időtartamára ingyenes parkolást biztosítunk 
a reptér közelében. Ezek az extra szolgáltatások 
komoly megtakarítást és könnyebbséget jelen-
tenek utasainknak.

Ingyenes szolgáltatások

Egy külföldi utazás számos bizonytalanságot rejt magában. Ezt szem előtt tartva a világ egyik legnagyobb 
utas biztosítójával működünk együtt, a QBE Atlasz Biztosítóval.

Utazása során a biztonság a legfontosabb

A Proko Travel alapítása óta a leginnovatívabb hazai utazásszervezők közé tartozik: 

  Az országban elsők közt szerveztünk buszos körutazást Portugáliába, Albániába, 
a Balti országokba és Európa legészakibb pontjára, a Nordkappra. 

  Hazánkban és Európában is az elsők között bővítettük autóbuszos körutazása-
inkat szervezett repülős csatlakozási lehetőséggel. 

  Az országban elsők közt kezdtünk el a 60 éven felüliek számára külön kedvez-
ményt adni és tesszük ezt a mai napig. 

Büszkék vagyunk arra, hogy ezen innovációink közül jó néhány általánosan  
elterjedté vált a hazai körutazási szakmán belül.

A turizmus élvonalában utazhat

Ülnek (balról jobbra): Dr. Szászné Frankó Gabriella, 
Nagyné Hegedűs Hajnalka, Prónay Ildikó, Prónay Gyula, 
Kaizer-Garai Sarolta, Csorba Klára,  Kárpáti Mónika   
Állnak 1. sor: Prónay Bence, Joó-Molnár Eszter, 
Dr. Prónay Szabolcs, Turba Tímea, Szabó Dezső, 
Forgács Judit, Holecska Krisztián, Márton Annamária, 
Komlós Zoltán
Állnak 2. sor: Csatlócki Bettina, Karancsi Dóra, 
Varga Virág, Fleisz Tünde, Nagy Renáta, Vér Tímea
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – FUNCHAL
A repülőgép menetrendjének megfelelően, várhatóan kora-
reggel indulás a Liszt Ferenc reptérről. A csoporttal Budapestről 
indul az idegenvezető, aki végig velük van. Átszállás után érke-
zünk Madeirára a déli órákban. Transzfer a szállodába. Szállásunk 
Funchal belvárosától kb. 2 km-re lesz. Lehet választani a Dorisol 
*** és a Raga **** szállodák közül. A Dorisol*** szálloda szo-
bái balkonnal, telefonnal, kábel TV-vel, minibárral, a fürdő-
szobák hajszárítóval felszereltek és medencével is rendelkezik. 
A Raga**** szálloda szobái légkondicionáltak, balkonnal, tele-
fonnal, kábel TV-vel, minibárral felszereltek, itt is van medence. 
Felár ellenében tengerre néző szoba is rendelhető. Egész napos 
pihenés a szállodában, fürdési lehetőséggel. A hotelektől rövid 
sétával elérhető a tengerpart, a Lido (kb. 500 m). Madeira az 
Atlanti-óceánban, Afrika partjaival egyvonalban található. 
Az óceán mérséklő hatása miatt a hőmérséklet  még szeptem-
berben is általában 25 °C körüli, de nyáron sem nagyon emelke-
dik 30 °C fölé, ezért a „virágok szigeteként” is szokták emlegetni.

2. NAP:  FUNCHAL VÁROSNÉZÉS – DÉLUTÁN FÜRDÉS, 
PIHENÉS A TENGERPARTON

Reggeli után lehet pihenni, fürdeni, vagy megtekinthetik velünk 
Funchalt, a fővárost egy fakultatív program keretében. (A részvé-
teli díj tartalmaz minden belépőt). Autóbusszal transzfer a bel-
városába, gyalogos városnézésünket a II. János Pál pápa által is 
meglátogatott katedrálissal kezdjük, majd a meseszép Botanikus 
kertben sétálunk, ahol megcsodálhatjuk a sziget fantasztikus 
flóragyűjteményét. Programunk folytatásaként Madeira külön-
legességeit, a hímzéseket és a madeirai borokat tekintjük meg, 
ill. kóstoljuk meg, majd a helyi piacon, a Marcado dos Lavradores-
nél állunk meg. Itt számtalan virágot, egzotikus gyümölcsöt, 
zöldséget, halat, szuveníreket vásárolhatunk a helyi kereskedők-
től. A fakultatív program befejezéseként a kora délutáni órákban 
transzfer vissza a szállodába. Fakultatív Funchal város-
nézés (fél napos, jelentkezés a helyszínen): 15 €. 
Természetesen, akinek van kedve, azok maradhatnak a város-
ban, nekik önállóan kell visszamenniük a szállodába (pl. taxi-
val).  Ha bent maradnak a városban, akkor libegővel felmehetnek 
a központ fölé magasodó hegyre, a Montéra, ahol egy kápolná-
ban megtalálható az utolsó magyar király, IV. Károly síremléke 
is. Innen mesés a kilátás a városra és az óceánra. A kalandvágyók 
egy speciális helyi szánkóval jöhetnek lefelé a hegyről.

3. NAP:  PIHENÉS VAGY NYUGAT-MADEIRA, 
PORTO MONIZ (FAK. KIRÁNDULÁS) (107 km)

Reggelit követően vagy napoznak, pihennek, fürdenek, vagy 
elindulnak velünk egy egész napos fakultatív szigettúrára.  

Első állomásunk Camara de Lobos lesz, a híres halászfalu, majd a 
világ második legnagyobb sziklafalát, a Cabo Giraot nézzük meg. 
A  nemrég felújított csodálatos, egyben félelmetes üvegpadlójú 
teraszról lenézve 580 méteres mélység tátong, és lábunk alatt, 
dübörögve csapódnak a sziklához az óceán hullámai. A követ-
kező állomásunk Ribeira Brava lesz, mely megőrizte a helyi tra-
díciókat. A városkában számtalan utcai kávézó található. A sziget 
legészaknyugatibb pontjához, Porto Moniz-hoz a déli órákban 
érünk. Ebéd. A településen a lávakövek közt található termé-
szetes fürdők nyújtanak lenyűgöző látványt. A „fürdő helyeket” 
a dagály tölti fel kristálytiszta vízzel. Aki gondolja, rövid ideig ki 
is próbálhatja ezt az érdekes vulkáni medencét. Visszautunkat a 
hegyekben található Paul da Serra fennsíkon folytatjuk, ahonnan 
jó idő esetén, csodálatos panoráma tárul elénk. Az óceánparti 
szakaszon haladva 17 óra felé érkezünk vissza a szállodánkba. 
Fakultatív Nyugat-Madeira túra (ebéddel, jelentkezés 
a helyszínen): 45 €

4. NAP: PIHENÉS
Egész nap fürdés vagy pihenés. Ezen a napon az idegenvezető 
segít azoknak, akik hajókirándulásra szeretnének menni a sziget 
déli partszakaszán. A helyszínen kapnak részletes tájékoztatást. 
Jelentkezés a helyszínen. 

5. NAP: FÜRDÉS VAGY É-K MADEIRAI KIRÁNDULÁS (75 km)
Egész napos pihenés a szállodában és a tengerparton, vagy 
kirándulás Madeira ÉK-i részére. Kirándulásunk első meg-
állója Camachanál lesz, ahol egy vesszőfonó műhely érde-
kességeit nézzük meg. A vesszőfonás a sziget hagyományos 
iparága. Folytatjuk utunkat a sziget egyik legmagasabb pont-
jára, a Pico de Areirora (1818 m). Szép időben mesés kilátás nyílik 
a közeli hegyekre, völgyekre. Gyümölcs- és zöldségültetvények 
mentén haladunk tovább északra. Hegyoldalak mentén érjük el 
Faialát, ahol ebédelünk. Folytatjuk utunkat Santanában. Itt tra-
dicionális építésű házacskákat tekintünk meg. Ezt követően érke-
zünk el túránk csúcspontjára, a sziget ÉK-i csücskére. Leírhatatlan 
a látvány. Meredek sziklaszirtek, holdbéli táj, alattunk a morajló-
hömpölygő óceán. Élményekkel gazdagon érkezünk vissza 
kb. 17 órakor a szállodánkhoz. Fakultatív É-K madeirai túra 
(ebéddel, jelentkezés a helyszínen): 45 €

6. NAP: PIHENÉS
Egész napos fürdés vagy pihenés a szállodában. 

7. NAP: FUNCHAL – LISSZABON
Reggel transzfer a reptérre és Lisszabonba utazunk. Megér-
ke zésünk után autóbuszos és gyalogos városnézés a főváros-
ban: Belém-torony, a Tejo folyóban álló több száz éves torony. 
A Felfedezők Emlékművénél a leghíresebb portugál felfedezők 
szobrait láthatjuk. Következő állomásunknál, a Szt. Jeromos 
kolostornál indulás előtt sok tengerész mondta el utolsó imá-
ját, és kért segítséget a tengeri útjához. A belvárosba érve 

megtekintjük a főteret, a Praca do Comerciot. Szabadprogram 
után sétálunk az Alfama negyed szűk utcáin és szép rálátá-
sunk lesz a Tejo-partra valamint a belvárosra. Megtekintjük 
Szt. Antal szülőhelyére emelt templomot és a Katedrálist (Sé). 
(Szt. Antal nem Paduában, hanem Lisszabonban született.) 
Délután kimegyünk a világkiállításra épített tengeri akvári-
umhoz. Cápák mellett sok különlegesebbnél – különlegesebb 
halat láthatunk itt. Akik igényelték, azoknak vacsora, majd este 
transzfer a reptérre és hazaindulás. 

8. NAP: LISSZABON – MAGYARORSZÁG
Hajnali órákban érkezés Budapestre.

Ferihegy közelében ingyenes parkolást  
és transzfert biztosítunk. (Lásd 6. old.)

Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 41 € + fakultatív

Részvételi díj: 
Hotel Dorisol***: 198.900,- Ft
Hotel Raga **** (szigetre néző szoba): 209.000,- Ft

(tengerre néző szoba): 223.000,- Ft
időpont:  2015. július 22 – 29.;  szeptember 07 – 14. 

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  7 éjszaka *** vagy **** szálloda 2-ágyas, 

tusolós, WC-s szobáiban (1 éj repülőn)

ReptéRi illeték kb.:   68.000,- Ft 
              + tRanszfeR (4 db):   16.000,- Ft 
egyágyas feláR (Hotel Dorisol***):  42.000,- Ft

(Hotel Raga****):  49.500,- Ft
fakUltatív vacsoRa (7 alkalom): 

*** szállodában: 37.000,- Ft
**** szállodában: 43.000.- Ft

MADEIRAI VAKÁCIÓ ÉS LISSZABON
PROKO BEPILLANTÓ: 

 Kirándulás és fürdés az „ÖrÖK tavasz” szigetén

 HajóKirándulás és delfinles az atlanti-óceánon

 vulKaniKus csúcsoK és lélegzetelállító vÖlgyeK

 lisszabon világÖrÖKségeineK felfedezése

Funchal

Santana

Ribeira Brava

Porto Moniz Lisszabon

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROKO

SPECIALITÁS

PORTUGÁLIA

A MÚLT EMLÉKE

 Fotó: Dudics Pál

MADEIRAI NAPLEMENTE Fotó (különdíj): Kádár János

MADEIRA LEGÉSZAK-KELETIBB PONTJÁNAK FANTASZTIKUS SZIRTJEI Fotó: Kádár János
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PROGRAM: 
1. NAP: BUDAPEST – PORTO 
Menetrend függvényében utazunk Portugáliába. Megérkezést 
követően városnézés a borairól, különleges hídjairól és szép 
épületeiről ismert városban, Portóban. Megtekintjük a régi 
katedrálist, a díszes Tőzsdepalotát, a hatalmas acélhidat, 
sőt egy jellegzetes portói borospincét is felkeresünk, ahol 
elmagyarázzák, miért oly híres és különleges a portói bor. 
Megkóstoljuk, és akiknek ízlik, azok vásárolhatnak is belőle. 
Szállás, vacsora Portóban.

2. NAP:  PORTO – GUIMARAES – BRAGA – COIMBRA – 
FATIMA (225 km)

Reggeli után először Guimaraest fedezzük fel. Ez a város volt 
Portugália első fővárosa a XII. sz-ban. Főterei (kettő is van egy-
más mellett), utcái, városfalai és a vár a portugál történelem 
kezdetéhez repít vissza bennünket. Folytatjuk utunkat Bragába. 
Itt megtekintjük a híres katedrálist, melyben az első portugál 
főherceg síremléke található. A sírfelirat szerint magyar szárma-
zású volt (!). 100 templom, elegáns paloták, terek tanúskodnak 
Braga gazdagságáról és a történelem folyamán betöltött fontos 
szerepéről. Programunk folytatása során Coimbrát keressük fel. 
Az ország kulturális központjába érkezünk, hiszen az egyetem 
az Ibériai-félszigeten a salamancai után a legjelentősebb. Itt 
lelünk Portugália legszebb románkori katedrálisára is. Az ország 

első két királyának síremlékét a Szent Kereszt templom rejti. 
A városban gyönyörű kék-fehér csempéket, azulejokat is meg-
csodálhatunk. Szállás Fatimában (2 éj).

3. NAP: TOMAR – BATALHA – NAZARE – FATIMA (220 km) 
Ezen a napon mindenki eldöntheti, hogy marad a szálláshelyen 
és önállóan keresi fel a környék érdekességeit, vagy tesz velünk 
egy kirándulást Közép-Portugália nevezetességei között. Először 
egy világörökség részeként számon tartott nevezetességet 
tekintünk meg, a tomari templomos lovagrendek várkastélyát. 
A gótika, a manuel és a platereszk stílus bámulatos összefo-
nódását tükrözi az épület. Folytatva utunkat a világ egyik leg-
szebb gótikus katedrálisához Batalhába. Lenyűgöző építészeti 
remekmű a templom és kerengője, de még ezt is felülmúlja a 
Befejezetlen kápolna. Nem véletlen a „Kőbe vésett csipke” bece-
név. Ez szintén az UNESCO világörökség listáján szereplő alko-
tás, csakúgy, mint Tomar, Porto, Guimaeres, Alcobaca, Sintra és 
a lisszaboni Jeromos-templom a Belém-toronnyal. Délután az 
óceánpartra látogatunk el. Nazare különleges hangulatú halász-
falu, mely jelentős idegenforgalma ellenére is őrzi ártatlan-
ságát. Szabadidő alatt, aki szeretné, az Atlanti-óceán vízének 
hőmérsékletét is tesztelheti. Ezt követően Fatimába érkezünk 
vissza. A városka Portugália egyik leglátogatottabb zarán-
dokhelye. Azon a helyen, ahol kegytemplom épült, a legenda 
szerint Szűz Mária három pásztorgyerek előtt többször is meg-
jelent. A kegyhelynél mindenkinek lesz ideje áhítatra, elmél-
kedésre, nézelődésre. Vacsorára érünk vissza szálláshelyünkre. 
Fakultatív kirándulás: Tomar – Batalha – Nazare – 
Fatima (2 belépővel): 45 €

4. NAP:  ALCOBACA – ÓBIDOS – SINTRA – CABO DA ROCA 
– LISSZABON (290 km)

Reggeli után folytatjuk felfedezésünket Portugáliában. Délelőtt 
meglátogatjuk az alcobacai Szűz Mária-Apátságot. A világ leg-
szebb ciszterci temploma ez. Az apszis rejti Pedro király és sze-
relme, Inés de Castro gazdagon díszített síremlékét. Ezt követően 
az ország egyik leghangulatosabb kisvárosába, Óbidosba utazunk. 
A városkát középkori falak és bástyák övezik. Speciális atmoszfé-
rája miatt sok művész lakik ebben a városban. Óbidosi sétánk után 
Portugália nyugati hegyvidéke következik. Sintrába látogatunk, 
amely káprázatos környezetben található, a nyári királyi reziden-
ciaként szolgáló palota a Grimm mesék világát idézi. Byron sze-
rint ez a világ legszebb városa! Ezért is választotta lakhelyéül. Késő 
délután a Cabo da Roca-hoz utazunk, a kontinens legnyugatibb 
pontjához, ahonnan 147 m magasról pillanthatunk le a hullámzó 
óceánra. Itt vásárolható egy oklevél, amely igazolja, hogy Ön a 
földrész legnyugatibb pontján járt. Az óceánpart mentén haladva 
Estorilt (Horthy Miklós töltötte itt utolsó éveit) és Cascaist érintjük. 
Vacsora, szállás Lisszabonban (2 éj).

5. NAP: LISSZABON
Lisszabon izgalmas, változatos látnivalókat nyújtó város, 
városnézésünket a Belém negyedben kezdjünk. A Torre de 
Belém a Tejo vizében álló több száz éves torony. A közelében 
lévő Felfedezők Emlékművén a leghíresebb portugál hajó-
sok szobrai találhatóak. Mindkét épület Lisszabon jelképének 
tekinthető csakúgy, mint az Április 25-e híd, vagy a hatalmas 
Krisztus-szobor. A negyed legértékesebb alkotása a Jeromos-
templom. A batalhai katedrális mellett itt található az ország 
legszebb kerengője. A belvárosba érve megtekintjük a főteret, 
a Praca do Comerciot, sétálunk a Baixa elegáns utcáin, majd az 
Alfama szűk sikátoraiban barangolva a Sét (Katedrálist) érjük 
el. Itt keresztelték meg Padovai Szent Antalt, aki a katedrális 
közelében szüle tett. A domb tetején álló Szent György vár kár-
pótol bennünket a gyaloglás okozta fáradozásainkért. A látkép 
Lisszabonra mindent felülmúl! Rövid szabadprogram is lesz a 
nap folyamán. Szállás, mint előző nap.

6. NAP: LISSZABON – BUDAPEST
Reggeli után kimegy a csoport a volt világkiállítás területén lévő 
Ócenáriumhoz. Ez a hatalmas akvárium Lisszabon egyik legnép-
szerűbb látványossága. A bőséges kulturális látnivalókat köve-
tően jóleső kikapcsolódás a tengerek élővilágát megszemlélni. 
Programunk után transzfer a reptérre, menetrend függvényé-
ben hazaindulás Budapestre. 

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

FEDEZZÜK FEL PORTUGÁLIÁT!
Portotól Lisszabonig

Természet Városlátogatás

Lisszabon

Tomar

Fatima

Coimbra
Nazare

Braga

Porto

Nehézségi mutató

PORTUGÁLIA

Min. létszám: 25 fő • Belépők ára: kb. 91 € + fakultatív

Részvételi díj: 199.500,- Ft 
időpont:  2015.  szeptember 29 – október 05.

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: félpanzió 
szállás:  5 éjszaka ***-**** szállodákban  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban             

ReptéRi illeték kb.:   64.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 35.000,- Ft

PROKO BEPILLANTÓ: 

 6 nap alatt 8 portugál világÖrÖKség

 az atlanti-óceánba is besétálHatunK

 panoráma európa legnyugatibb pontjáról

 szt. antal szülőHelye és fatima zarándoKHelye

BATALHAI KATEDRÁLIS CSIPKÉS KŐOSZLOPAI

PORTUGÁL MOTÍVUM Fotó: Majoros Sándor

GUIMARAES VÁRKASTÉLYA
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Lisszabon

Cabo da 
Roca Madrid

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MADRID
Menetrend függvényében, várhatóan a reggeli órákban utazás 
Budapestről Madridba. A spanyol fővárosba megérkezve buszos 
városnézésünket a Las Ventasnál, a világ legnagyobb bikaviadal 
arénájánál kezdjük. Ezt követően rövid fotószünet Puskás Ferenc 
egykori klubja, a Real Madrid stadionja előtt. Folytatjuk utun-
kat az AZCA irodaházakkal, és Madrid legmodernebb negyedé-
ben a Cuatro Torres felhőkarcolókkal. Az autóbuszos utunk után 
lepakolunk a szállodában, rövid pihenő. Már csomagok nél-
kül indulunk be metróval a város központi terére, a Solra. Ez a 
hely nemcsak gyalogos sétánk kezdete, de az ország közepe is, 
mert a „0” km kő is itt található. A téren lefényképezhetjük a 
város jelképét, a fára mászó macit is. Elhaladunk madridi Casino 
és a parlament alsóházának épülete előtt, így érkezünk a Prado 
sétányhoz. A Neptun kút lefényképezése, majd a híres Cibeles 
tér. Szabadprogramunk után koraeste (amikor már ingyenes a 
belépés) megyünk be a Pradoba és megtekintjük a világ egyik 
leggazdagabb festészeti gyűjteményét őrző múzeumot. Késő 
esti órákban, kb. 21:30-kor érkezünk vissza szállodánkba. 

2. NAP: MADRID
Reggel metróval megyünk a Spanyol térre, ahol Cervantes és 
Don Quijote szobrai köszöntenek minket. A közelben található 
a monumentális Királyi Palota, melyet belülről is megtekintünk. 
A trónterem és a plafonig porcelánnal borított szalon minden-
kit lenyűgöz. A palota mellett található a hatalmas, II. János 
Pál által felszentelt Almudena katedrális. A spanyol történe-
lem szempontjából fontos épületek mellett elhaladva érünk a 
város híres terére a Plaza Mayorra, mely régen még bikaviadal-
nak is helyszíne volt. A belvárosban adott szabadprogram után 

megyünk az Atocha pályaudvarra, ahol megtekintjük az épü-
letben kialakított trópusi ligetet. A közelben található a Reina 
Sofia Múzeum, melyben Picasso világhírő festménye, a Guernica 
található. Nap során közlekedés metróval és gyalog. Este fakul-
tatív Flamenco showra lehet menni azoknak, akiket érdekel a 
temperamentumos spanyol zene. (További információ a helyszí-
nen.) Szállás mint előző nap. 

3. NAP: MADRID – LISSZABON
Ismét metróval megyünk be a központba. Sétálunk a Gran 
Víán az Alcala kapuig, majd a Retiro park hangulatos sétaút-
ján haladva szobrokban és a csónakázó tóban gyönyörködhe-
tünk. A nap hátralévő részében emléktárgyakat vásárolhatunk 
és megtekintünk egy „sonkamúzeumot”. Ha valakit érdekel a 
Bernabeu Labdarugó Stadion és annak ereklyéi (ebből több 
Puskás Ferencre emlékezik), akkor ezen a napon lesz lehetősége 
ezt – egyénileg – megtekinteni. Délután felvesszük csomagun-
kat a szállodában, és irány a repülőtér. Kb. 1,5 órás repülőút 
után szállunk le Lisszabonban. Transzfer a szállodába. Este aki-
nek van kedve, az sétálhat a kivilágított Lisszabonban. 

4. NAP: LISSZABON
Reggel metróval megyünk a város egyik legfontosabb terére a 
Rossióra. A tér a portugál történelemben fontos szerepet ját-
szott. Végigsétálunk a főutcán, miközben látjuk az Eiffel által 
acélból készített kilátót. A Comercio hatalmas terére egy lát-
ványos diadalkapun keresztül jutunk ki. Szabadprogram után 
indulunk fel a vár felé, hogy két híres templomot megtekintsük. 
Egyik a várszerű központi katedrális a Sé. Ennek közvetlen köze-
lében található Szent Antal (aki Lisszabonban és nem Páduában 
született) szülőházára emelt templom. Továbbsétálva egy kilá-
tóból szép rálátásunk lesz a belvárosra és a széles Tejo folyóra.  
Délután kimegyünk a ’98-as világkiállítás helyszínére,  ahol az 
Óceánium található, mely Európa egyik legnagyobb medencéjű 
akváriuma cápákkal és sok különleges hallal. 

5. LISSZABON – ESTORIL – CABO DA ROCA – BUDAPEST
Reggel a város nyugati negyedébe, a Belém negyedbe megyünk. 
Turisztikai szempontból ez a leglátványosabb területe a város-
nak. A Szent Jeromos kolostorban több neves személy sírhelye 
található. A templom kerengője a város talán legszebb építmé-
nye. A közelben található a város két jelképe: a Belém-torony és 
a Felfedezők Emlékműve. Programunk után a Tejo folyó mentén 
haladunk az óceánpartig. Útközben érintjük 
Cascaist és Estorilt a két híres üdülővárost. 
Estoril arról is híres, hogy Horthy Miklós itt 
töltötte utolsó éveit. Az óceánpartnál kime-
gyünk a Cabo da Roca-hoz, mely az euró-
pai kontinens legnyugatibb pontja. Erről 
igazolást is lehet kapni. Fantasztikus felvé-
telek készülhetnek a sziklás tengerpartról. 
Szabadprogramunk után transzfer a repü-
lőtérre. Esti órákban hagyjuk el Portugáliát, 
Budapestre érkezés éjfél körül.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 6. old.)

Min. létszám: 15 fő • Belépők ára: kb. 77 € + fakultatív

Részvételi díj: 199.000,- Ft 
 időpont: 2015. augusztus 6 – 10.

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
tömegközlekedéssel, autóbusszal 

ellátás: reggeli  
szállás:  4 éjszaka *** szállodában  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   70.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   16.000,- Ft
egyágyas feláR: 32.000,- Ft

IBÉRIAI F VÁROSOK
Madrid és Lisszabon

PROKO BEPILLANTÓ: 

 Kevés buszozás: repülővel madrid és lisszabon

 óceáni panoráma a Kontinens nyugati csücsKéről 
 flamenco est és a spanyol Királyi palota belülről

 picasso, velazquez, goya remeKművei 2 múzeumban

Nehézségi mutató

Min. létszám: 25 fő • Belépők ára: kb. 91 € + fakultatív

Részvételi díj: 199.500,- Ft 
időpont:  2015.  szeptember 29 – október 05.

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: félpanzió 
szállás:  5 éjszaka ***-**** szállodákban  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban             

ReptéRi illeték kb.:   64.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 35.000,- Ft

MADRID: KIRÁLYI PALOTA

LISSZABON: BELÉM-TORONY

MADRID: DON QUIJOTE ÉS SANCHO PANZA

INGYENES 
Minden repülős utunkhoz, utasainknak az út idejére 
INGYENES PARKOLÁST biztosítunk Ferihegy közelében. P További részletek a prokotravel.hu/ingyenes-parkolas weboldalon.

ÚJ
PROGRAM

SPANYOLORSZÁG PORTUGÁLIA

Természet Városlátogatás
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS ÉS DEBRECEN) – BUDAPEST – 

AUSZTRIA (845 km)
Reggeli indulás után folyamatos utazás. Érintjük az Alpok vonu-
latait, látjuk a meredek hegyoldalakat, a zöldellő dombokat. 
Szállás Innsbrucknál. 

2. NAP:  AUSZTRIA – VADUZ – GENF – FRANCIAO. (795 km)
Folytatjuk utunkat Ausztrián keresztül. Liechtenstein fővá-
rosába, Vaduzba érve séta a városközpontban. Láthatjuk 
a Nagyhercegi Palotát a hegyoldalon, mely olyan, mint egy 
Grimm-mese illusztráció, és az egyre modernizálódó belvá-
rost. Folytatjuk utunkat Svájcba. Gyönyörű vidékeken, Zürich 
és Bern mellett elhaladva érkezünk Nyugat-Svájc területére. 
Útközben csodás rálátásunk lesz a Genfi-tóra is, melynek kör-
nyéke a világörökség része. Délután Genfben, Svájc egyik leg-
gazdagabb városában városnézés. Sétánk során látni fogjuk a 
hangulatos Genfi-tavat a luxusszállodákkal, a Kálvin által híresé 
vált templomot, Rousseau szülőházát és a hangulatos belvárost. 
Továbbutazás, tranzitszállás Franciaországban.

3. NAP:  LYON – D-NY FRANCIAO. – SPANYOLO. (770 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK BP. – TOULOUSE

Utazás Franciaországon keresztül. Eleinte a Rhone völgyében 
haladunk déli irányban. A mediterrán szakasznál nyugat felé 
fordulunk. A repülővel utazók ezen a napon Toulouse-nál csat-
lakoznak a csoporthoz. Várhatóan a buszos csoportra – forga-
lom függvényében – várakozni kell. Este érkezés spanyolországi 
szálláshelyünkre, vacsora. 

4. NAP:  SAN SEBASTIAN – SANTANDER – OVIEDO (380 km)
Az egyik legszebb fekvésű spanyol városban, San Sebastianban 
városnézés. Igazi baszk települést ismerhetünk meg, ahová nyá-
ron a spanyol kormány is kiköltözik. Fő látványossága a híres 
kagyló alakú tengeröböl. Az óvárosi részen egymást érik a 
templomok és a több száz éves épületek. Folytatjuk utunkat 
a másik szép tengerparti városba, Santanderbe. A katedrális, 
a kikötő, Kaszinó a trópusi hangulatot idéző pálmafás tenger-
parttal, a legszebb spanyol városok egyikévé teszi. Este érke-
zünk Oviedoba, ennek belvárosában sétálunk és megismerjük a 
II. Alfonz teret a monumentális katedrálissal. Programunk során 
Asturias jellegzetes italát, a sidrát is megkóstolhatjuk. Szállás.

5. NAP:  OVIEDO – SANTIAGO DE COMPOSTELA – BRAGA 
– PORTO (575 km)

Utunk egyik fő látványosságához érkezünk Santiago de 
Compostelába, ahol városnézést tartunk. Szent Jakab sírhelye 
köré épült a város, ahova már a XII. sz-ban zarándoklatok indul-
tak. Mai napig a híres Camino zarándokút célállomása. A város 
őrzi középkori hangulatát. Sétálunk a központban, ódon utcák, 
városháza, Érseki palota, Katolikus Királyok Kórháza és a világhírű  
katedrális, melynek barokk-kori külseje egy románkori templo-
mot rejt. Az út során megállapíthatjuk, hogy Észak-Spanyolország 
legalább annyi műremekkel rendelkezik, mint Andalúzia. Galiciát 
elhagyva érkezünk Portugáliába. Braga hangulatos óvárosa, az 
ország legrégebbi katedrálisa és annak környéke több évszázad 
emlékeit hordozza. Este vacsora, szállás (2 éj).

6. NAP: PORTO 
Egész napos városnézés a borairól, különleges hídjairól és szép épü-
leteiről ismert Porto városában. Portugália második legnagyobb 
városa méltán rivalizál Lisszabonnal. A sok kinccsel rendelkező bel-
város mellett lesz időnk, hogy a híres portóit is megkóstoljuk, sőt 
vásárolni is lehet majd belőle. Szállás, mint előző nap.

7. NAP:  COIMBRA – NAZARE – BATALHA – FATIMA (200 km) 
Utazás Coimbrába, az egyetemi városba, városnézés. Az óváros-
ban díszes azulejokat is láthatunk. Az egyetem, mely 2 éve az 
UNESCO világörökségi listába is bekerült, a város feletti dombra 
épült. Innen szép rálátás lesz a környékre. Déli órákban utazunk 
Nazaré városába, itt a tengerparton sétálva az Atlanti-óceán 
habos hullámaiban gyönyörködhetünk. Délután Portugália 
talán legszebb épülete következik, a batalhai katedrális. 
A templom minden részlete lenyűgöző, de a legcsodálatosabb 
a kerengő és a Befejezetlen kápolna. Ezután a híres zarándok-
helyet, Fatimát keressük fel, ahol a Szűz három pásztorgyerek, 
majd 70.000 ember előtt is megjelent. Szállás Fatimában. 

8. NAP: LISSZABON
Egész napos városnézés Lisszabonban. Nézelődésünket a fővá-
ros nyugati részén kezdjük, ahonnan a felfedezőhajók százai 
indultak útnak. A környék műemlékei is ezekre utalnak: Belém-
torony, Felfedezők Emlékműve és a meghökkentően szép 
Szt. Jeromos-templom, ahová Vasco de Gammát is temették. 
A Tejo folyó mentén haladva érkezünk a központba. Útközben 
szemügyre vehetjük az Április 25-e hidat és a hatalmas Krisztus-
szobrot.  A belváros főtere a Praca do Comercio. Sétálunk az 
Alfama szűk sikátoraiban, a híres katedrális a Sé, több évszá-
zad művészeti emlékeit tükrözi. Itt keresztelték meg Padovai 
Szent Antalt, aki az épület közelében született. Ezt követően 
a Szent György várból mesés rálátás lesz a városra és a folyóra. 
A csoport ellátogat a ’98-as világkiállítás területén lévő hatal-
mas Óceáriumhoz is. Rövid szabadprogram is lesz. Szállás.

9. NAP:  LISSZABON – SALAMANCA – VALLADOLID (620 km)
A fővárost elhagyva ismét Spanyolországba megyünk. Útközben: 
hegyek, tipikus kicsiny falvak (pl. Ciudad Rodrigo), gazdag és 
kopár vidék váltogatja egymást. Salamanca az ország egyik 
legrégibb kulturális központja, méltán kapta meg a spanyol Róma 
elnevezést. A város a platerszk építészet fellegvára. Egyeteme a 
világ 4. legrégebbije, főtere az egyik legszebb Spanyolországban. 
A gazdag városban két katedrális is épült egymás mellé, az egyik 
csodásabb, mint a másik. A belvárosban található a híres Kagylós 
ház és a Plaza Mayor is. Szállás, vacsora Valladolidnál.

10. NAP: VALLADOLID – BURGOS – LOURDES (570 km) 
Délelőtt Burgost keressük fel, mely a Szent Jakab zarándokút 
egyik fontos központja volt már a középkorban is. A különleges 
fekvésű belváros mellett a lenyűgöző gótikus katedrálist is meg-
tekintjük, mely Portóhoz, Batalhához, a Jeromos-templomhoz, 
és Salamancához hasonlóan a világörökség listán szere-
pel. Sokan csak a katedrális megtekintéséért utaznak több 
ezer km-t. Továbbutazva este a híres szent városban, Lourdes-
ban sétálunk. Komoly hatással van az emberekre a kegyhely. 
Lenyűgöző fekvés, zarándokok sokasága, gyertyás körmenet. 
Aki úgy gondolja, részt is vehet rajta. Szállás Lourdes-nál.

11. NAP:  LOURDES – OLASZORSZÁG (920 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK: MARSEILLE– BUDAPEST

A nap során a francia és az olasz Riviéra mentén haladunk. 
Változatos és szép tájban gyönyörködhetünk. A repülős utasok 
Merseilles-ből menetrendszerinti járattal, átszállással hazautaz-
nak. A többiek folytatják útjukat Olaszországba. Szállás.

12. NAP:  OLASZORSZÁG – SZLOVÉNIA – BP. (1170 km)
Kora reggeli indulással. Szlovéniát elhagyva utazunk Budapestre. 
Hazaérkezés az esti órákban, majd a Pécs, Debrecen, Szeged vona-
lon csatlakozó utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.
Repülős utasainknak Ferihegynél ingyenes  
parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

PROKO BEPILLANTÓ: 

 észaK-spanyolország és a titoKzatos baszKfÖld

 zarándoKHelyeK: s. compostela, fatima, lourdes

 útKÖzben francia és svájci városnézéseK

 portugália gyÖngyszemei portótól lisszabonig

Lisszabon
Coimbra

Salamanca
Valladolid

Burgos
Lourdes

San Sebastian
Oviedo

Braga
Porto

Santiago de
Compostela

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

AZ ÓCEÁN MENTÉN
Portugália és Észak-Spanyolország

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 77 €

Részvételi díj (végig busszal): 322.000,- Ft
 (repülővel + busszal):  328.000,- Ft
időpont:  2015. július 05 – 16.; augusztus 03 – 14. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 
alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: félpanzió
szállás:  11 éjszaka *** - **** szállodákban  

(tusoló/WC-s szobákban)

ReptéRi illeték kb.:   55.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR (buszos): 92.000,- Ft
egyágyas feláR (repülős): 68.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Tatabánya, Győr
ingyenes leszállás: Nagykanizsa, Siófok
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

PORTO LÁTKÉPE A DUERO FOLYÓ PARTJÁRÓL Fotó: Majoros Sándor

CIUDAD RODRIGO FŐUTCA Fotópályázat II. helyezett: Majoros Sándor

SPANYOLORSZÁG PORTUGÁLIA FRANCIAORSZÁG LIECHTENSTEIN
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA – COSTA BRAVA
Repülőút Budapestről Barcelonába. Várhatóan a kora délelőtti 
órákban érkezünk a katalán főváros repülőterére.  Megérkezés 
után transzfer a Costa Braván lévő szállodába (3 éj). A szobákat 
a kora délutáni órákban tudjuk elfoglalni. Addig és azt követően 
is fürdés, pihenés a szálloda medencéjénél vagy a tengerparton. 
Vacsora után fakultatív spanyol zenés flamenco est. (Jelentkezés 
a helyszínen.) Spanyol zenés est flamenco műsorral: 35 €

2. NAP:  COSTA BRAVA – ANDORRA – MONTSERRAT – 
COSTA BRAVA (480 km)

Egész napos pihenés, tengerparti fürdés, vagy fakultatív kirán-
dulás a miniállamba, Andorrába és Montserratba. Kora reg-
gel indulunk, kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3000 m magas 
hegyekkel övezett Andorra la Vella-ba, a fővárosba. Útközben 
gyönyörködhetünk a Pireneusok csipkés hegyormaiban és a 
régi hegyi telepesek kőkunyhóiban. Andorrában megtekint-
jük a több mint 1000 éves település fontosabb középületeit, 
a főtemplomot és a parlamentet, mely Európában az egyik 
legrégebbi. Ezt követően lesz vásárlási lehetőség a vám-
mentes államban. Visszaúton, délután Montserratot, a híres 

kegytemplomot keressük fel. Egy több mint 1000 m magas 
hegyre kapaszkodunk fel. Csodás a kilátás a környékre, meg-
tekintjük a katalánok leghíresebb zarándokhelyét. Vacsorára 
érkezünk vissza a szállodába. Andorra – Montserrat fakul-
tatív kirándulás: 50 €

3. NAP:  COSTA BRAVA – BARCELONA – COSTA BRAVA (180 km)
Fakultatív kirándulás Barcelonába. A fő látványosságok: Sagrada 
Família bazilika, Gaudí házak, Katalán tér, Gótikus negyed, Szent 
Eulália katedrális, Városháza tér, Királyi palota tér, Rambla 
– mely Barcelona ütőere, itt mindig hömpölyög a tömeg –, 
Kolumbusz-emlékoszlop, Spanyol tér a díszes szökőkútjával és 
a Montjuic-hegy az Olimpiai stadionnal. Lesz szabadprogram 
is napközben. Szállásunk, mint előző nap. Barcelona fakul-
tatív kirándulás: 40 €

4. NAP:  COSTA BRAVA – ZARAGOZA – MADRID (660 km)
Reggeli után indulunk Madridba. Útközben séta Zaragozá ban. 
Az Ebro melletti főtér legfontosabb látnivalója a Pilar bazilika, 
ahol a híres Madonna szobrocska található, továbbá a La Seo 
katedrális, mely a világörökség listán is szerepel. Madridba tör-
ténő megérkezésünk után szállásfoglalás. A ****-os hotelünk 
Madrid üzleti negyedében közvetlenül egy metróállomásnál lesz.

5. NAP:  MADRID – EL ESCORIAL – ELESETTEK VÖLGYE – 
MADRID (60 km) 

Madridi programunkat buszos városnézéssel kezdjük, majd kirán-
dulás az El Escorialhoz, amit II. Fülöp emeltetett és ma is a kirá-
lyi családtagok temetkezőhelye. A monumentális épület királyi 
palota és kolostor egyben, melyet helyi idegenvezető segítségé-
vel látogatunk meg. Elcsodálkozhatunk azon, hogy a világ leggaz-
dagabb uralkodója milyen puritán körülmények között élt. Az El 
Escorial közelében van az Elesettek Völgye. A spanyol polgárhá-
ború után építette Franco tábornok ezt a monumentális templo-
mot egy szikla belsejébe. Ezzel kapcsolatban több érdekességet 
mesél idegenvezetőnk. Programunk után, a kora délutáni órák-
ban érkezünk vissza Madridba, a Cervantes emlékműnél leszál-

lunk a buszról, és a Királyi Palota érintésével a Plaza Mayor és a 
Puerta del Sol megtekintése következik, immár gyalogosan. 
Szabadprogram után a Parlament és a Prado környéke a következő 
állomás, ahol megállapíthatjuk, hogy Madrid rendezett, tiszta és 
látnivalókban gazdag város. Ezt követően lehetőség lesz megte-
kinteni a Prado Múzeum fantasztikus gyűjteményét.

6. NAP: MADRID – TOLEDO – MADRID – BUDAPEST
Délelőtt kirándulás Toledóba. A káprázatos fekvésű régi fővá-
ros rengeteg látnivalót nyújt. Hangulatos óváros, keskeny utcács-
kák, városfal, paloták, templomok, El Greco képek. Katedrálisa az 
egyik legszebb Spanyolországban. Aki akar, a híres toledói acél-
ból készült terméket is vásárolhat. Toledo fakultatív kirándu-
lás (3 belépővel): 40 €. Madridba visszaérkezés után közösen 
keressük fel az Almudena Székesegyházat és a Királyi Palotát. 
A bourbon gazdagság és pompa szép példája ez az épület. Ezt 
követően szabadprogram, majd késő délutáni órákban transzfer 
a reptérre. Hazarepülés. Budapestre a várható érkezés éjfél körül. 

Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 6. old.)

PROKO BEPILLANTÓ: 

 3 éjszaKa a spanyol tengerparton

 igazi KülÖnlegességeK: andorra, toledo

 Katalán építészeti csodáK barcelonában

 madrid, a palotáK és múzeumoK városa

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 77 €

Részvételi díj (végig busszal): 322.000,- Ft
 (repülővel + busszal):  328.000,- Ft
időpont:  2015. július 05 – 16.; augusztus 03 – 14. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 
alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: félpanzió
szállás:  11 éjszaka *** - **** szállodákban  

(tusoló/WC-s szobákban)

ReptéRi illeték kb.:   55.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR (buszos): 92.000,- Ft
egyágyas feláR (repülős): 68.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Tatabánya, Győr
ingyenes leszállás: Nagykanizsa, Siófok
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 62 € + fakultatív

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 23 – 28.: 188.000,- Ft 

augusztus 25 – 30.: 199.500,- Ft 
szeptember 16 – 21.: 188.000,- Ft

Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált 
autóbusszal

ellátás: félpanzió
szállás:  5 éjszaka ***-**** hotelekben 2 ágyas 

tusolós WC-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   45.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 38.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díj: 2.000,- Ft

El Escorial
Madrid

Toledo

Zaragoza

Barcelona

Természet Városlátogatás

„VIVA ESPAÑA”
Barcelonától Madridig

Nehézségi mutató

TOLEDO LÁTKÉP A PANORÁMA ÚTRÓL

SAGRADA FAMILIA SZENVEDÉS HOMLOKZATA

EL ESCORIAL ARANNYAL BORÍTOTT KÖNYVTÁRA

MÓR EMLÉKEK ANDALÚZIÁBAN  Tavasszal
1. NAP: REPÜLÉS Budapestről Malagába, érkezés délután. 
2. NAP: RONDA – GIBRALTÁR (230 km)
Városnézés Rondában, Új Híd, Aréna, Mór király háza. Gibral tárban 
kisbusszal megyünk fel a sziklára, cseppkőbarlang és mesés kilátás.
3. NAP: CADIZ – SEVILLA (130 km)
Városnézés az Atlanti-óceán partján fekvő Cadizban: Katedrális, 
Városháza, Színház. Délután Sevilla megtekintése: Alcazar, mesés 
katedrális, Mária Lujza park, Arany torony. Szállás.
4. NAP: CORDOBA – GRANADA (140 km)
Cordobában a különleges mecset, Mezquita megtekintése, majd 
séta a belvárosban. Szállás Granadában.
5. NAP: GRANADA – MALAGA – REPÜLÉS BUDAPESTRE
Granadában a Mór kastély, az Alhambra, majd azt követően a bel-
város megtekintése. Hazautazás előtt séta Malaga belvárosában. 
A koraesti órákban hazarepülés Budapestre.

Részletes program olvasható a PROKO TRAVEL téli katalógusában 
vagy a www.prokotravel.hu weboldalon.

A CORDOBAI MEZQUITA OSZLOPAI

Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 45 €

Részvételi díj: 215.000,- Ft 
időpont: 2015. május 20 – 24.  

Utazás:  repülővel, helyszínen autóbusszal
ellátás:  félpanzió     
szállás:  4 éjszaka *** szállodákban  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban 
ReptéRi illeték kb.:   28.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 32.000,- Ft

PROKO

SPECIALITÁS

SPANYOLORSZÁG ANDORRA
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PROKO BEPILLANTÓ: 

 gazdag program: 8 országban 11 város 
 2 miniállam: monaco és andorra

 faKultatív KirándulásoK vagy tengerparti fürdőzés

 madrid, barcelona, toledo, zaragoza megismerése

El Escorial
Madrid

Toledo

Zaragoza

Barcelona
Lloret de Mar

Avignon
Nizza

Monaco

Genf Bern
Innsbruck

Verona

Budapest

Természet Városlátogatás
Nehézségi mutató

El Escorial
Madrid

Toledo

Zaragoza

Barcelona
Lloret de Mar

Avignon
Nizza

Monaco

Genf Bern
Innsbruck

Verona

Budapest

PROKO

SPECIA
LIT

ÁS

SPANYOLORSZÁGI SZIESZTA

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

SZLOVÉNIA – VERONA (940 km)
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével érkezünk Olasz-
országba. Este 1,5 órás gyalogos városnézés Veronában (ókori 
aréna, Júlia háza, hangulatos Erbe tér). Városnézés után szállás.

2. NAP: RIVIÉRA – CÔTE D’AZUR – MONACO (460 km)
Reggeli után az olasz Riviérán keresztül – melyet a „Virágok 
Riviérájának” is neveznek – utazás a Côte d’Azur felé. Bepakolunk 
a szállodába, kb. 17 órakor indulunk a fakultatív kirándulásra 
Monacóba, a fény és pompa csodálatos városába. Útközben egy 
parfümgyárba is ellátogatunk. A kb. 4 órás idegenvezetéses prog-
ramunk során, látjuk a Nagyhercegi palotát, a kikötőt, sőt a 
Casinoban is kipróbálhatják szerencséjüket a vállalkozó kedvűek. 
A városnézés után visszautazás a tranzitszállásra. Monaco fakul-
tatív kirándulás parfümgyár látogatással: 8.000,- Ft

3. NAP:  CÔTE D’AZUR – FIGUERAS – LLORET DE MAR (610 km)
Reggeli után végighaladunk Provance-on, így érkezünk 
Spanyolországba. A határ után nem sokkal egyedülálló élmény-
ben lesz részünk. Figueras-ban megállunk és egy rövid séta 
után megtekinthetjük a Salvador Dali Múzeumot. Dali a szürre-
alizmus egyik legismertebb festője volt. A legnagyobb gyűjte-
ményes kiállítása található ebben a múzeumban. A múzeumot 
is Dali tervezte, kb. 1 órás nézelődésünk lesz ebben a különle-
ges épületben. A programunk után utazunk Lloret de Marba. 
Vacsora, szállás. (7 éj) 

4. NAP:  COSTA BRAVA – ANDORRA – MONTSERRAT (480 km)
Egész napos pihenés, tengerparti fürdés, vagy fakultatív kirándu-
lás a miniállamba, Andorrába és Montserratba. Kora reggel indu-
lunk, kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3000 m magas hegyekkel 
övezett Andorra la Vella-ba, a fővárosba. Útközben gyönyörköd-
hetünk a Pireneusok csipkés hegyormaiban és a régi hegyi tele-
pesek kőkunyhóiban. Andorrában megtekintjük a több mint 
1 000 éves település fontosabb középületeit, a főtemplomot és a 
Parlamentet, mely Európában az egyik legrégebbi. Ezt követően 
lesz vásárlási lehetőség a vámmentes államban. Visszaúton, dél-
után Montserratot, a híres kegytemplomot keressük fel. Egy több 
mint 1 000 m magas hegyre kapaszkodunk fel. Csodás a kilátás 
a környékre, megtekintjük a katalánok leghíresebb zarándok-
helyét. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába. Andorra – 
Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €

5. NAP:  COSTA BRAVA – BARCELONA – COSTA BRAVA 
(180 km)

Fakultatív kirándulás Barcelonába. A fő látványosságok: Güell 
park, Sagrada Família bazilika, Gaudí házak, Katalán tér, Gótikus 
negyed, Szent Eulália katedrális, Városháza tér, Királyi palota 
tér, Rambla – mely Barcelona ütőere, itt mindig hömpölyög a 
tömeg –, Kolumbusz-emlékoszlop, Spanyol tér a díszes szökő-
kútjával és a Montjuic-hegy az Olimpiai stadionnal. Barcelona 
fakultatív kirándulás (belépő nélkül): 40 €. Egy ország 
megismeréséhez a városok és a gasztronómia mellett a zene is 

hozzátartozik. Ezért egy fakultatív, hangulatos spanyol zenés 
estre lehet elmenni vacsora után, aki ezt szeretné. Az est során 
fergeteges flamenco műsort láthatunk. Spanyol zenés est 
flamenco műsorral: 35 €

6. NAP: COSTA BRAVA – ZARAGOZA – MADRID (660 km)
Reggeli után indulunk Madridba. Útközben séta Zaragozában. 
Az Ebro melletti főtér legfontosabb látnivalója a Pilar bazilika, 
ahol a híres Madonna szobrocska található, továbbá a La Seo 
katedrális, mely a világörökség listán is szerepel. Madridba tör-
ténő megérkezésünk után szállásfoglalás. A ****-os hotelünk 
Madrid üzleti negyedében közvetlenül egy metróállomásnál lesz.

7. NAP:  MADRID – EL ESCORIAL – ELESETTEK VÖLGYE – 
MADRID (60 km) 

Madridi programunkat buszos városnézéssel kezdjük, majd 
kirándulás az El Escorialhoz, amit II. Fülöp emeltetett és ma is 
a királyi családtagok temetkezőhelye. A monumentális épü-
let királyi palota és kolostor egyben, melyet helyi idegenve-
zető segítségével látogatunk meg. Elcsodálkozhatunk azon, 
hogy a világ leggazdagabb uralkodója milyen puritán körül-
mények között élt. Az El Escorial közelében van az Elesettek 
Völgye. A spanyol polgárháború után építette Franco tábor-
nok ezt a monumentális templomot egy szikla belsejébe. 
Ezzel kapcsolatban több érdekességet mesél idegenvezetőnk.  
Programunk után, a kora délutáni órákban érkezünk vissza 
Madridba, a Cervantes emlékműnél leszállunk a buszról, és a 
Királyi Palota érintésével a Plaza Mayor és a Puerta del Sol meg-
tekintése következik, immár gyalogosan. Szabadprogram után a 
Parlament és a Prado környéke a következő állomás, ahol meg-
állapíthatjuk, hogy Madrid rendezett, tiszta és látnivalókban 
gazdag város. Ezt követően lehetőség lesz megtekinteni a Prado 
Múzeum fantasztikus gyűjteményét.

8. NAP: MADRID – TOLEDO – MADRID (140 km)
Délelőtt kirándulás Toledóba. A káprázatos fekvésű régi főváros 
rengeteg látnivalót nyújt. Hangulatos óváros, keskeny utcács-
kák, városfal, paloták, templomok, El Greco képek. Katedrálisa 
az egyik legszebb Spanyolországban. Aki akar, a híres tole-
dói acélból készült terméket is vásárolhat. Toledo fakulta-
tív kirándulás (3 belépővel): 40 €. Madridba visszaérkezés 
után közösen keressük fel az Almudena Székesegyházat és a 
Királyi Palotát. A bourbon gazdagság és pompa szép példája ez 
az épület. Ezt követően szabadprogram. 

9. NAP: MADRID – COSTA BRAVA  (700 km)
Reggeli után visszaindulás a Costa Brava-ra. Várható érkezés 
a délutáni órákban. Ezt követően szabadprogram, séta lehető-
ség a tengerparti városban. Este vacsora.

10. NAP: LLORET DE MAR – AVIGNON – LYON (750 km)
Hazaindulás, utazás Avignonba, a volt pápai székhelyre. 
Gyalogos séta a kellemes, ódon hangulatú város falai között 

(kb. 1,5 óra). Láthatjuk az „Avignoni fogság” idején a katolikus 
egyház központját, a pápai palota épületét és a mellette lévő 
román-gótikus templomot a 7 pápa festett arcképével, valamint 
a Csonka hidat. Este érkezünk tranzitszállásunk színhelyére.

11. NAP: GENF – BERN – AUSZTRIA (750 km)
Reggeli után megyünk Genfbe. Séta az elegancia városában 
(kb. 1 óra). A Genfi-tó partjánál szállunk ki a buszból. Látjuk 
a luxusszállodákkal ékesített tópartot, a virágórát és a belvá-
rost. Folytatva utunkat kora délután városnézés Bernben (2 óra): 
Rózsakert, Medveárok, UNESCO világörökség listáján szereplő 
árkádos belváros, városháza, Óratorony, Münster. A program után 
továbbutazás Svájcon és Ausztrián keresztül, mely során gyönyör-
ködhetünk a vadregényes, hegyes tájban. Szállás Innsbrucknál.

12. NAP:  AUSZTRIA – HEGYESHALOM – GYŐR – BP. (730 km)
Reggeli után városnézés Innsbruckban. Fő látványosságok: 
Hofkirche, Burg (kívülről), a barokk stílusú Dóm, Várostorony, 
a híres Aranytetős ház, Aranysas fogadó, mely sok híres ember 
szálláshelye volt az évszázadok során. Ezt követően hazauta-
zunk Magyarországra. Érkezés az esti órákban. Budapest után 
Szeged, Pécs, Miskolc – Debrecen útvonalon felszállt utasainkat 
visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 70 € + fakultatív

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 21 – július 02.: 266.500,- Ft 

augusztus 23 – szeptember 03.: 286.500,- Ft 
szeptember 14 – 25.: 266.500,- Ft

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli + 7 nap vacsora (3 – 9. nap)
szállás:  ***-**** szállodákban 2 ágyas 

(pótágyazható) tusolós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 85.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díj: 2.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

MONTE CARLO-I KASZINÓ FŐBEJÁRATA

ZARAGOZA: HÁTTÉRBEN A PILAR KATEDRÁLIS

BARCELONA, ESPAÑA TÉR

SPANYOLORSZÁG OLASZORSZÁGSVÁJCFRANCIAORSZÁG



15Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/1993

PROGRAM:
1. NAP: BP. – BARCELONA – VALENCIA – ALICANTE (600 km)
Menetrend függvényében, várhatóan a reggeli órákban indu-
lás Barcelonába. Megérkezésünk után déli irányba indulunk. 
A Földközi-tenger mentén haladunk Valenciáig. Ismerkedés 
Spanyolország harmadik legnagyobb városával. A Katedrális a 
híres Szent Grállal és két Goya képpel is rendelkezik. Gazdagon 
díszített épületek, paloták, városkapu és egy pompás főtér mesél 
Valencia múltbéli és jelenlegi gazdagságáról. Különlegesség, 
hogy a folyót elterelték a városból, a mederbe modern és nagyon 
látványos épületeket emeltek, amelyek már a XXI. sz. építészetét 
idézik. Ez Spanyolország legszebb modern városrésze. A szabad-
idő során megízleljük a város jellegzetes italát, a horchatát. 
A városlátogatást követően Alicantéba utazunk, szállás.

2. NAP:  ALICANTE – GRANADA – ANDALÚZIA (680 km)
Reggelit követően séta a tengerparton, aki akarja, a tengert is 
kipróbálhatja, majd irány Granada, amit az ország gyöngyszemé-
nek is neveznek. Először az Alhambrába látogatunk, mely a világ 
talán legszebb mór kastélya. Ezt követően lemegyünk a városba, 
ahol a Katolikus Királyok temetkezési kápolnáját és Európa egyet-
len fennmaradt karavánszeráját tekintjük meg. Szabadidőben 
vásárlási lehetőség az arab világot idéző selyembazárban. Késő 
délután az ország déli vidékére utazunk. Szállás (2 éj).

3. NAP: GIBRALTÁR – COSTA DEL SOL (260 km)
Ezen a napon fakultatív kirándulást teszünk Európa DNy-i sziklá-
jához, Gibraltárra. Bérelt kisbuszokkal közlekedünk a városban. 
Látni fogjuk a sziklát „őrző” majmokat, a szép cseppkőbarlangot 
és mesés kilátás tárul elénk a szikla tetejéről. Szabadprogram 
alatt a vámmentes államban lehet ajándék- és emléktárgya-
kat vásárolni. Határátlépéshez igazolvány szükséges. Visszaúton 
megállunk a Costa del Sol egyik városában, ahol tehetünk 
egy kellemes sétát, vagy akár fürödhetünk is a tengerben. 
Gibraltár fakultatív kirándulás (belépővel, helyszí-
nen kisbusszal):  60 €

4. NAP: SEVILLA – CORDOBA (350 km)
Reggelit követően Andalúzia legnagyobb városát, Sevillát keres-
sük fel. A város mesébe illő: Maria-Lujza-park, Plaza España, 
Alcazar, amelyet keresztény király építtetett mór stílusban, 
a monumentális és felbecsülhetetlen értékekkel rendel-
kező Katedrális, ahol egy tonna aranyat tartalmazó főoltár és 
Kolumbusz síremléke található sok egyéb érték mellett, illetve 
a Guadalquivir-part, az Aranytorony szintén a város ékessége. 
Délután Cordobába utazunk, ahol ősi mór és spanyol emlékek 
között sétálva látjuk a Virágok utcáját, arab városfalakat, római 
kori hidat és néhány bájos patióba is betekinthetünk. Program 
után vacsora, szállás. 

5. NAP: CORDOBA – TOLEDO – MADRID (380 km)
Reggeli után Cordobában a La Mezquita megtekintése szerepel 
programunkban, mely a világ legkülönlegesebb mecsetje. Ebben 
a műemléképületben 850 oszlop és egy keresztény templom (!) 
is található. Már V. Károly is bűnnek nevezte, hogy ebben a cso-
dálatos mecsetben egy keresztény templomot alakítottak ki. 
Egyedülálló a látvány. Folytatjuk utunkat észak felé. Don Quijote 
földjén haladva a híres szélmalmok is feltűnnek. Toledóban a 
különleges fekvésű régi főváros rengeteg látnivalót nyújt. Ősi 
várfalak, kapuk, a világ 2. legrégebbi zsinagógája és meseszép 
templomok, amelyek közül az El Greco és más híres festő képei-
vel díszített katedrális nemcsak Toledo, hanem a keresztény világ 
egyik büszkesége. Gyalogos séta a zegzugos, hangulatos utcákon 
keresztül. Koraesti órákban továbbutazunk Madridba. Szállásunk 
közvetlenül metrómegálló mellett található. (3 éj) 

6. NAP: MADRID 
Az egész napot Madrid megtekintésére szánjuk. A Spanyol téren 
kezdünk, ahol Cervantes emlékművét láthatjuk, majd a Királyi 
Palota következik. A Bourbon gazdagság és pompa tanúbi-
zonysága ez az épület. Az óvárosban folytatjuk utunkat, mely-
nek során a főtérre érkezünk, itt a szabadidő alatt lehet fotózni, 
emléktárgyat vásárolni. Programunk folytatása: a Puerta del Sol, 
a Parlament és a Prado környéke. A délután folyamán a Pradon 
kívül a Picasso Guernicaját rejtő modern képtárba is van lehető-
ség ellátogatni. A nap során közlekedés metróval, illetve gyalog.

7. NAP:  MADRID – EL ESCORIAL – AVILA – MADRID (220 km)
Aki akarja, ezt a napot a főváros további megismerésére szen-
teli, vagy egy egész napos látványos kiránduláson vesz részt. 
Először az El Escorialhoz megyünk. A világhírű kolostorkastélyt 
II. Fülöp emeltette, amely sokáig a spanyol királyok rezidenciája 
és temetkezőhelye volt. A királyi családtagok ma is ide temet-
keznek. A különleges épületben elcsodálkozhatunk azon, hogy 
milyen szerzetesi életkörülmények között élt a király. Ezt köve-
tően az Elesettek Völgyét keressük fel, ahol a sziklában Franco 
tábornok egy hatalmas templomot alakított ki. Folytatjuk utun-
kat és a városfallal körülölelt Avilába látogatunk. Mintha meg-
állt volna az idő kereke: középkori házak, paloták, hangulatos 
főtér, Spanyolország első gótikus katedrálisa, Szent Teréz temp-
lom. Késő délután visszautazás Madridba. El Escorial – Avila 
fakultatív kirándulás (belépőjeggyel): 50 €

8. NAP MADRID – ZARAGOZA (670 km)
Reggeli után Zaragozába indulunk. Koradélután séta az Ebro-
parti főtéren. Megtekintjük leghíresebb látnivalóit, a híres 
Madonna szobrocskával és Goya képekkel díszített Pilar Bazilikát 
és a La Seo Katedrálist. A tér egyéb látványosságait is lefény-
képezhetjük: a Városházát, a Tőzsdepalotát, továbbá a Goya-
festmények világát bemutató szoborcsoportot. Szabadidőben 
a „tapas”-ozással kapcsolatosan szerezhetünk tapasztalatot. 
Folytatjuk utunkat a Barcelona irányába. Vacsorára érkezünk 
szálláshelyünkre, mely a barcelonai reptér közelében lesz (2 éj).

9. NAP: BARCELONA 
Ezen a napon Barcelona városnézés. A katalán főváros sokol-
dalú világváros, ahol Gaudí és kortársai egyéni színezettel látták 
el a vonzó művészeti kavalkádot. Városnézésünket egy Gaudí 
csodával, a Güell parkkal kezdjük. Majd a Sagrada Familiához 
érkezünk, amely lehet, hogy vitatott épület, de az biztos, hogy 
hatással van az emberre. A Gracia sétányon még láthatunk meg-
hökkentő Gaudí építményeket. A folytatás a Gótikus negyed, a 
Rambla a Boquería piaccal, majd a kikötő és a Montjuic hegy 
következik. Vacsorára  érünk vissza szállásunkra.

10. NAP: BARCELONA – BUDAPEST
A reggeli órákban transzfer a repülőtérre és hazarepülés 
Budapestre. Érkezés a déli órákban.
Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

PROKO BEPILLANTÓ: 

 9 világÖrÖKség, számtalan élmény

 építészeti csodáK 9 spanyol városban

  sziKlaszirt és majmoK európa Határán: gibraltár

 a mór birodalom csodái: alHambra, mezquita

Min. létszám: 25 fő
Belépők ára: kb. 134 € + fakultatív

Részvételi díj: 328.000,- Ft
időpont: 2015. szeptember 04 – 13.

Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált 
autóbusszal

ellátás: félpanzió
szállás:  9 éjszaka ***-**** szállodákban  

(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)

ReptéRi illeték kb.:   42.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 84.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (helyszínen fizetendő): 5 €

NAGY SPANYOL KÖRUTAZÁS
GIBRALTÁRSPANYOLORSZÁG

Avila Zaragoza

Barcelona

Valencia

Granada
Gibraltár

Sevilla

Cordoba

El Escorial

Toledo
Madrid

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 70 € + fakultatív

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 21 – július 02.: 266.500,- Ft 

augusztus 23 – szeptember 03.: 286.500,- Ft 
szeptember 14 – 25.: 266.500,- Ft

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli + 7 nap vacsora (3 – 9. nap)
szállás:  ***-**** szállodákban 2 ágyas 

(pótágyazható) tusolós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 85.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díj: 2.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

GIBRALTÁR BÜSZKE SZIKLÁJA

SEVILLAI KATEDRÁLIS NARANCSFÁVAL

KŐCSIPKÉK A GRANADAI ALHAMBRÁBAN
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PROKO BEPILLANTÓ: 

 nyüzsgő, mediterrán tengerparti város: lloret

 KÖzépKori és modern csodáK: barcelona, andorra

 üvegfeneKű Hajóval a fÖldKÖzi-tengeren

 delfin sHow és spanyol flamenco est

PROKO BEPILLANTÓ: 

 güell parK, a csodaváros barcelona tetején

 sagrada família és gaudí-Ház belülről is
 varázslatos tűzijátéK a zenélő szÖKőKútnál

 egy KülÖnleges Hagyomány: emberpiramis-építés

 újdonság: egy nagyszabású parádé megteKintése

SPANYOLORSZÁG ANDORRA

NYARALÁS A SPANYOL TENGERPARTON

ÉPÍTÉSZETI CSODÁK ÉS FESZTIVÁL BARCELONÁBAN
A Mercé parádé

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LLORET DE MAR
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órákban 
repülővel utazás Barcelonába. Transzfer Lloret de Marba, mely 
a Costa Brava „fővárosa” és a legpezsgőbb hangulatú üdülő-
hely. Szállodánk *** belvárosi, könnyű sétára a tengerparttól. 
Kellemes medencével, terasszal (napozóágyak). A szobák lég-
kondicionáltak, TV, telefonnal felszereltek. Központi fekvése 
miatt környéke forgalmas és este ezért időnként zajos. Szállodai 
szobákat várhatóan a kora délutáni órákban lehet elfoglalni. 
Addig is és azt követően is pihenés, fürdési lehetőség a szállodái 
medencénél, vagy a tengerparton. Este vacsora.

2–6. NAP:  FÜRDÉS – PIHENÉS – FAKULTATÍV PROGRAMOK 
Egész nap fürdés, pihenés a tengerparton vagy a medencé-
nél. Napközben lehet sétálni, vásárolni a város központjában. 
Aki akar, fakultatív programokon is részt tud venni. Egyik napon 
hajókirándulás keretében felkereshetik a hangulatos Tossa 
városát, másik napon este különleges zenés, táncos, flamenco 
show-n lehet részt venni. Szervezünk kirándulást a híres csúsz-
daparkba, ahol delfin show-t is láthatnak a vendégek. 
Marineland, delfinárium, óriás csúszdák: kb.: 28 €. 
Hajókirándulás: 16 €. Spanyol zenés est flamenco 
műsorral: 35 €.
Az egyik legérdekesebb programunk, a Barcelona fakul-
tatív kirándulás lesz. Ekkor reggel indulunk Barcelonába. 
Megérkezés után kezdjük a város megismerését: Güell Park, 

Sagrada Família templom, Gaudí házak, Katalán tér, Gótikus 
negyed, Szent Eulália katedrális, Városháza tér, Királyi palota 
tér, Rambla, mely Barcelona szíve, Kolumbusz-emlékoszlop. 
Folytatjuk utunkat autóbusszal: Diadalkapu, Spanyol tér a díszes 
szökőkútjával, Montjuic-hegy. Lesz szabadprogram is napköz-
ben. Forgalom függvényében kb. 18 órára érkezünk vissza szál-
lásunkra. Barcelona fakultatív kirándulás: 40 €.
Egy másik különleges programra is felhívnánk figyelmü-
ket. Egész napos kirándulás: Andorra – Montserrat. Kora reg-
gel indul fakultatív kirándulásunk a törpeállamba, Andorrába. 
Kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3 000 m magas hegyek-
kel övezett Andorra la Vellaba, a fővárosba. Útközben gyönyör-
ködhetünk a Pireneusok csipkés hegyormaiban és a régi hegyi 
telepesek kőkunyhóiban. Andorrában láthatjuk a több mint 
1 000 éves település fontosabb középületeit (Parlament, temp-
lom…). Ezt követően lesz olcsó vásárlási lehetőség. Délután a 
visszaút során Montserratot, a híres kegytemplomot keressük 
fel. Egy több mint 1 000 m magas hegyre kapaszkodunk fel. 
Csodás a kilátás a környékre. Megtekintjük a katalánok leghí-
resebb zarándokhelyét. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába. 
Andorra – Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €.
A fakultatív programok időpontját és a jelentkezés módját a 
szállodában az idegenvezetőtől fogják megtudni.

7. NAP: FÜRDÉS – PIHENÉS
Egész nap vagy a tengerparton, vagy a szál-
loda medencéjénél lehet pihenni, napozni, fürdeni. 

8. NAP: COSTA BRAVA – BUDAPEST
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órákban 
transzfer a reptérre és hazautazás. Buda pestre érkezés előrelát-
hatóan a déli órákban.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer.

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA
Korareggeli órákban repülőút egyénileg 
Budapestről Barcelona repülőterére, ahol 
a magyar idegenvezető várja a csoportot. 
Érkezést követően csomagjainkat elhelyez-
zük szállodánkban, majd egész napunkat a leghíresebb kata-
lán építész, Antonio Gaudí munkásságainak szenteljük. Először 
Barcelona jelképéhez a Sagrada Famíliához látogatunk el. 
Bemegyünk a 120 éve épülő templomba, és ámulunk a formá-
kon és a méreteken. Ezt követően a világörökségi védelem alatt 

álló Casa Milá és Casa Batlló házakhoz látogatunk. Szabadidő 
keretében belülről is meg lehet csodálni a lakóházat, melyben 
egyetlen derékszög sincs! Gaudí házainak elhagyása után a város 
központi terére a Plaza Cataluna-ra megyünk, ahol elmerülünk a 
Mercé fesztivál fényeiben és megannyi programjában. Ez a közel 
kéthetes programsorozat Barcelona védőszentjének az ünnepe. 
Igény esetén Diadalívnél lévő koncerteket is meg lehet hallgatni. 
Barcelonában utazás tömegközlekedéssel.

2. NAP: BARCELONA LEGNAGYOBB FESZTIVÁLJA, A MERCÉ
A napunkat végig a belvárosban töltjük, ahol körülvesz minket a 
Mercé fesztivál forgataga, melynek a központi, leglátványosabb 
napja lesz ekkor. Reggel a gótikus negyedben lévő Szent Eulália 
katedrálisnál kezdünk, majd a Városházához sétálunk, hogy láthas-
suk, ahogy a helyiek megalkotnak egy 7 emeletes emberpiramist. 
Felejthetetlen élmény! A gótikus negyed megismerését köve-
tően szabadprogram Barcelona legfőbb sétálóutcáján a Ramblan. 
Kolumbusz oszlopa és a kikötő után megnézzük az „Óriások pará-
déját”, mely a leglátványosabb felvonulás az ünnep során, hatal-
mas festett szobrokkal és díszes jelmezekkel. A napot az 1929-es 
világkiállítás helyszínén fejezzük be, ahol megtekintjük a záróün-
nepség grandiózus tűzijátékát. Közel fél órán át borul fénybe az 
égbolt a Montjuic hegy lábánál fekvő zenélő szökőkútnál.

3. NAP: BARCELONA – BUDAPEST
Reggelit követően a híres Güell parkba látogatunk, mely Gaudí 
dombra épített városrész projektje. A tágas kilátóteraszról gyö-
nyörű rálátásunk lesz a városra. Tömegközlekedéssel a ’92-es 
barcelonai olimpia központi stadionjához megyünk, melyet 
gyönyörű park vesz körül. A Katalán Művészeti Palotához ellá-
togatva gyönyörű képeket lehet készíteni a lábunk előtt heverő 
városrészről. A velencei mintára épített hatalmas oszlopok közt 
haladva érjük el az egykori bikaviadal arénát, melyet a viada-
lok betiltása után plázává alakítottak. Fotószünet után a szál-
lásunkra megyünk, ahol felvesszük a csomagjainkat, majd a 
repülőtér felé vesszük az irányt. Menetrend függvényében várha-
tóan az esti órákban érünk vissza élményekkel telve Budapestre.

Ha a fesztivál műsorában változás következne be, az az út prog-
ramját is módosíthatja. 
Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

Min. létszám: 15 fő • Belépő nincs, csak fak.

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 23 – 30.: 124.000,- Ft 

augusztus 25 – szeptember 01.:  152.000,- Ft 
szeptember 16 – 23.:  124.000,- Ft

Utazás: repülővel
ellátás:  félpanzió, bőséges, büfé  

(svédasztalos) étkezés 
szállás:  7 éjszaka *** -os hotelben 2 ágyas 

(pótágyazható), tus/wc-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   45.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 45.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díj: 3.500,- Ft
gyeRekkedvezmény 10 éves koRig: 22.000,- Ft
3. fő kedvezmény:  10.000,- Ft

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

Min. létszám: 15 fő • Belépők ára: kb. 45 €

Részvételi díj: 88.000,- Ft 
időpont:  2015. szeptember 23 – 25.

Utazás: repülővel
ellátás: reggeli  
szállás:  2 éjszaka *** szállodában  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban           

ReptéRi illeték kb.:   42.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   9.500,- Ft
egyágyas feláR: 18.000,- Ft

LLORET DE MAR TENGERPARTJA

A KÜLÖNLEGES EMBERPIRAMIS

A FANTASZTIKUS TŰZIJÁTÉK
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Barcelona
Lloret de Mar

Avignon
Nizza

Monaco

Genf Bern

Innsbruck

Verona

Budapest

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

SZLOVÉNIA – VERONA (940 km)
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével érkezünk Olasz-
országba. Este 1,5 órás gyalogos városnézés Veronában (ókori 
aréna, Júlia háza, hangulatos Erbe tér). Városnézés után szállás.

2. NAP: RIVIÉRA – CÔTE D’AZUR – MONACO (460 km)
Reggeli után az olasz Riviérán keresztül – melyet a „Virágok 
Riviérájának” is neveznek – utazás a Côte d’Azur felé. 
Bepakolunk a szállodába, kb. 17 órakor indulunk a fakulta-
tív kirándulásra Monacóba, a fény és pompa csodálatos város-
ába. Útközben egy parfümgyárba is ellátogatunk. A kb. 4 órás 
idegenvezetéses programunk során látjuk a Nagyhercegi palo-
tát, a kikötőt, sőt a Casinoban is kipróbálhatják szerencséjüket 
a vállalkozó kedvűek. A városnézés után visszautazás a tranzit-
szállásra. Monaco fakultatív kirándulás parfümgyár 
látogatással: 8.000,- Ft

3. NAP:  CÔTE D’AZUR – FIGUERAS – LLORET DE MAR (610 km)
Reggeli után végighaladunk Provance-on, így érkezünk 
Spanyolországba. A határ után nem sokkal egyedülálló élmény-
ben lesz részünk. Figueras-ban megállunk és egy rövid séta 
után megtekinthetjük a Salvador Dali Múzeumot. Dali a szürre-
alizmus egyik legismertebb festője volt. A legnagyobb gyűjte-
ményes kiállítása található ebben a múzeumban. A múzeumot 
is Dali tervezte, kb. 1 órás nézelődésünk lesz ebben a különle-
ges épületben. A programunk után utazunk Lloret de Marba. 
Vacsora, szállás. (7 éj) 

4 – 9. NAP: ÜDÜLÉS LLORET DE MARBAN (610 km)
Lloret de Mar, a Costa Brava „fővárosa”, a legpezsgőbb hangulatú 
üdülőhely. Több száz étterem és bár, több tucat disco biztosítja 
a kellemes kikapcsolódást. A város tengerpartja homok-finom-
ságú aprókavicsos. Szállodánk *** belvárosi, könnyű sétára a 
tengerparttól. Kellemes medencével, terasszal (napozóágyak). 
A szobák légkondicionáltak, TV, telefonnal felszereltek. Központi 
fekvése miatt környéke forgalmas és este ezért időnként zajos.
Nyaralás alatt fakultatív programok. Hajókirándulás: 16 €.
Marineland, delfinárium, óriás csúszdák: kb.: 28 €. 
Spanyol zenés est flamenco műsorral: 35 €. 
Ezeken kívül még két egész napos fakultatív kirándulást is szer-
vezünk. Egyik alkalommal Barcelonát látogatjuk meg: Sagrada 
Família bazilika, Gaudí-házak, Katalán tér, Gótikus negyed, 

Szent  Eulália katedrális, Városháza tér, Királyi palota tér, 
Rambla, mely Barcelona szíve, ahol mindig hömpölyög a tömeg, 
Kolumbusz-emlékoszlop, Spanyol tér a díszes szökőkútjával és a 
Montjuic-hegy. Délután kb. 18 órára érünk vissza szállásunkra. 
Barcelona fakultatív kirándulás: 40 €. A másik fakul-
tatív kirándulást a törpeállamba, Andorrába és Montserratba 
szervezzük. Kora reggeli indulást követően, kb. 3,5 órás út után 
érkezünk a 2–3 000 m magas hegyekkel övezett Andorra la 
Vella-ba a fővárosba. Útközben gyönyörködhetünk a Pireneusok 
csipkés hegyormaiban és a régi hegyi telepesek kőkunyhóiban. 
Andorrában láthatjuk a több mint 1000 éves település fontosabb 
középületeit (Parlament, templom…). Ezt követően lesz vásár-
lási lehetőség. Visszaúton Montserratot, a híres kegytemplomot 
keressük fel. Egy több mint 1000 m magas hegyre kapaszkodunk 
fel. Csodás kilátás a környékre. Megtekintjük a katalánok leghí-
resebb zarándokhelyét. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába. 
Andorra – Montserrat fakultatív kirándulás: 50 €

10. NAP: LLORET DE MAR – AVIGNON – LYON (750 km)
Hazaindulás, utazás Avignonba, a volt pápai székhelyre. 
Gyalogos séta a kellemes, ódon hangulatú város falai között 
(kb. 1,5 óra). Láthatjuk az „Avignoni fogság” idején a katolikus 
egyház központját, a pápai palota épületét és a mellette lévő 
román-gótikus templomot a 7 pápa festett arcképével, valamint 
a Csonka hidat. Este érkezünk tranzitszállásunk színhelyére.

11. NAP: GENF – BERN – AUSZTRIA (750 km)
Reggeli után megyünk Genfbe. Séta az elegancia városában 
(kb. 1 óra). A Genfi-tó partjánál szállunk ki a buszból. Látjuk 
a luxusszállodákkal ékesített tópartot, a virágórát és a belvá-
rost. Folytatva utunkat kora délután városnézés Bernben (2 óra): 
Rózsakert, Medveárok, UNESCO világörökség listáján szereplő 
árkádos belváros, városháza, Óratorony, Münster. A program után 
továbbutazás Svájcon és Ausztrián keresztül, mely során gyönyör-
ködhetünk a vadregényes, hegyes tájban. Szállás Innsbrucknál.

12. NAP:  AUSZTRIA – HEGYESHALOM – GYŐR – BP. (730 km)
Reggeli után városnézés Innsbruckban. Fő látványosságok: 
Hofkirche, Burg (kívülről), a barokk stílusú Dóm, Várostorony, 
a híres Aranytetős ház, Aranysas fogadó, mely sok híres ember 
szálláshelye volt az évszázadok során. Ezt követően hazautazunk 

Magyarországra. Érkezés az esti órákban. Budapest után Szeged, 
Pécs, Miskolc – Debrecen útvonalon felszállt utasainkat vissza-
transzferáljuk a felszállási helyükre.

Min. létszám: 15 fő • Belépő nincs, csak fak.

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 23 – 30.: 124.000,- Ft 

augusztus 25 – szeptember 01.:  152.000,- Ft 
szeptember 16 – 23.:  124.000,- Ft

Utazás: repülővel
ellátás:  félpanzió, bőséges, büfé  

(svédasztalos) étkezés 
szállás:  7 éjszaka *** -os hotelben 2 ágyas 

(pótágyazható), tus/wc-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   45.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 45.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díj: 3.500,- Ft
gyeRekkedvezmény 10 éves koRig: 22.000,- Ft
3. fő kedvezmény:  10.000,- Ft

NYUGAT-EURÓPAI KÖRUTAZÁS 
SPANYOLORSZÁGI NYARALÁSSAL

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 26 € + fakultatív

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 21 – július 02.: 199.000,- Ft 

augusztus 23 – szeptember 03.: 239.500,- Ft 
szeptember 14 – 25.: 199.000,- Ft

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  Costa Bravan félpanzió (7 alkalom),  

bőséges büfé (svédasztalos) étkezés 
  Reggeli: (meleg és hideg) kolbász,  

többfajta felvágott, sajt, italok, kávé, tea
  Vacsora: salátabár (kb. 6 féle), leves, többfajta 

(min. 3 különböző alapanyagból) főfogás, köretek 
+ desszert 

 Tranzitszállásokon reggeli (4 alkalom)
szállás:  *** - **** szállodákban 2 ágyas (pótágyazható) 

tusolós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 70.000,- Ft
gyeRekkedvezmény 10 éves koRig: 25.000,- Ft 
3. fő kedvezménye: 10.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díj: 3.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 7 országban városnézés (monaco, nizza, genf…)
 egy Hetes nyaralás a spanyol tengerparton

 spanyol flamenco est, francia parfümgyár

 gaudí barcelonája a sagrada familiával

BARCELONA LÁTKÉP A GAUDÍ TERVEZTE GÜELL PARKBÓL

BERN BELVÁROSA A RÓZSAKERTBŐL

LLORET DE MAR TENGERPARTI SÉTÁNYA

MONACÓI KIKÖTŐ Fotó: Baksa Nikolett

SPANYOLORSZÁG SVÁJC OLASZORSZÁGFRANCIAORSZÁG
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Kilkenny

Moher-
sziklák

PROKO BEPILLANTÓ: 

 KÖzépKori váraK, KolostoroK és KastélyoK 
 Hamisítatlan ír Hangulat dublinban

 mesés moHer-sziKláK, smaragdzÖld legelőK

 wHisKey és guinness gyár Kóstolással

AZ ÍR SZIGET MEGHÓDÍTÁSA

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROGRAM: 
1. NAP: MAGYARORSZÁG – DUBLIN
Utazás Dublinba, az ír fővárosba a repülőgép menetrendjének 
megfelelően. Megérkezésünket követően buszos városnéző túrára 
indulunk. Az elegáns Merrion térrel kezdünk, ahol építészeti 
remekek és szép színes boltíves kapuk találhatók. Végighajtunk 
a Liffey folyó partján és az O’Connell Streeten, a főutcán, láthat-
juk a „Félpennys” hidat, a híres postahivatalt, az 1916-os ír felkelés 
helyszínét és az „Emlékezés kertjét” is. A Phoenix parkba folytatjuk 
utunk, ahol számos emlékmű közt rátalálhatunk a pápai keresztre 
is. Ezt követően foglaljuk el szállásunkat.

2. NAP: DUBLIN – CLONMACNOISE – GALWAY (240 km) 
Reggelit követően Nyugat-Írországba, Galwaybe utazunk. 
Először megtekintjük a Locke’s lepárlót, mely az egyik legki-
sebb és legrégebbi whiskey lepárlója Írországnak, 1757 óta 
készítik itt a finomabbnál finomabb nedűket. Folytatva utunkat 

megállunk Clonmacnoise-ban. Szt. Ciaran alapította ezt a kolos-
tort a helyi herceg, Dermot segítségével. A XI – XII. sz-ban 
oktatási- és tudományos központ volt, rengeteg kézirat szü-
letett itt, mint például a Book of Dun Cow. A XII. sz-ban a nor-
mannok megtámadták és felégették a kolostort és a várost. 
Az elkövetkező századok során is folytonosan fosztogatták a 
területet. A kolostor többé nem állt helyre. A csodálatos műem-
lékek megtekintése után folytatjuk utunkat Galwaybe, ahol a 
Várostörténeti Kiállítást tekintjük meg.  A különböző szobákban 
a galwayiek életét és történetét ismerhetjük meg: Claddagh 
falu, Galway hajók, Galway törzsek. Szállásunkra este érkezünk.

3. NAP: GALWAY – MOHER-SZIKLÁK – TRALEE (190 km)
Reggelit követően a Burren Nemzeti Parkba indulunk. Itt renge-
teg megalitikus sír, kelta kereszt, és egy lerombolt XII. sz-i cisz-
tercita apátság található. Egészen különleges növényvilágot 
csodálhatunk meg a látványos lapos sziklák között: a sarkköri-
től egészen a szubtrópusi növényekig találhatunk itt egyedeket. 
A következő állomásuk a világhírű Moher-sziklák lesznek. 8 km 
hosszú szakaszon 230 m-es óriásként magasodik az óceán felett 
ez a sziklasor. Utunk egyik csúcspontja az itt elénk táruló látvány. 
Kanyargó, meredek, fantasztikus sziklafalak és előtte, alatta a 
félelmetesen morajló Atlanti-óceán. Délután megfelelő létszámú 
jelentkezés esetén fakultatív delfinnéző hajóúton vehetnek részt 
a Shannon folyó tölcsértorkolatában. Ezután komppal átkelünk a 
folyón, szállásunk és vacsoránk Tralee környékén lesz, ahol meg-
felelő létszám esetén esti fakultatív programként megnézhe-
tünk egy látványos, autentikus ír zenés, sztepptáncos előadást. 
(Fakultatív kirándulásokra jelentkezés a helyszínen).

4. NAP: KERRY GYŰRŰ (160 km) 
Reggeli után a híres Kerry gyűrűt járjuk be. Az út során lenyű-
göző panoráma és kontraszt tárul elénk: hegyek, tőzegmocsarak, 
tavak és fantasztikus kilátás az Atlanti-óceánra. A 166 km hosszú 

úton érintjük az ír nemzeti hős, Daniel O’Connell szülőhelyét is. Az 
egész napos túrát számos fotószünettel szakítjuk meg, majd dél-
után megtekintjük az elegáns Muckross-kastélyt a hozzá kapcso-
lódó impozáns parkkal. Szálláshelyünk Killarney környékén lesz.

5. NAP:  CASHEL – KILKENNY – DUBLIN (310 km)
A mai napon előbb egy fotózás erejéig megállunk az ország 
talán legjobb állapotban megmaradt váránál, a Cahir Castle-
nél, majd a Cashel-sziklához látogatunk el, mely Írország másik 
nagy látványossága. Egykor ez a hely a casheli érsekség szék-
helye volt. Ma a lenyűgöző sziklák gyűrűjében egy körtornyot, 
egy gótikus katedrálist és egy román stílusú kápolnát találunk. 
A különleges épületek megtekintése után folytatjuk utunkat a 
márvány városaként is emlegetett Kilkennybe. Ez a település 
adja vissza legjobban egy középkori ír város hangulatát épüle-
teivel, kanyargós utcáival, s vörös söréről is nevezetes. Kilkenny 
egyik legjelentősebb épülete a Kilkenny-kastély, melyet a nor-
mannok építettek a XII. sz-ban. A városnézés után folytatjuk 
utunkat Dublinba, ahol a szállásunk lesz.

6. NAP: DUBLIN (50 km) 
Reggeli után a Trinity College épületéhez megyünk, melyet 
1592-ben I. Erzsébet királynő alapított és az ország legrégebbi 
egyeteme. Nem messze található a dublini vár, melyet hivatalos 
fogadótermei a legpatinásabb kastéllyá avatják az országban. 
Majd az ír védőszentről elnevezett Szt. Patrik-székesegyházat 
tekintjük meg, mely a második legnagyobb protestáns templom 
Írországban. A Krisztus-katedrálist is meglátogatjuk, melyet 
1172-ben az angol-normannok építettek egy korábbi, vikingek 
által emelt templom helyébe. Kora délután megállunk a híres 
Guinness sörgyárnál egy látogatás erejéig. Az 1904-ben nyílt 
Guinness Storehouse-t elsősorban erjesztő üzemként és raktár-
ként használták. Ma a Guinness történetét bemutató múzeum. 
A látogatók megtekinthetik, hogyan készül az „életelixír”, a 
Guinness sör egészen a kezdetektől a fogyasztásig. Ezt köve-
tően transzfer a repülőtérre, és este hazarepülünk Budapestre. 
Ferihegyre (Liszt Ferenc reptérre) érkezés éjfél körül. 

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 118 €

Részvételi díj: 255.000,- Ft 
időpont:  2015. július 24 – 29. 

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)  
szállás:  5 éjszaka ***-os szállodák  

2 ágyas tusolós, WC-s szobáiban

ReptéRi illeték kb.:   32.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 37.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 35.000,- Ft

KÖZÉPKORI HANGULAT DUBLINBAN

A KÁPRÁZATOS MOHER-SZIKLÁK

CASHEL VÁRA

M
EGÚJÍT

VA
ÍRORSZÁG
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Nehézségi mutató

A RETTENTHETETLENEK FÖLDJÉN
Körutazás Skóciában

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – EDINBURGH – GLASGOW (70 km)
Menetrend függvényében repülés Edinburgh-ba. Délutáni érke-
zés után buszos városnézésre indulunk Glasgow-ba, Skócia leg-
nagyobb városába. A keleti városrész határánál fekszik a Szent 
Mungo katedrális, amely a legrégibb és legnagyobb épségben 
megmaradt középkori templom Skóciában. A város szíve a George 
tér a viktoriánus városházával és környékén több elegáns épület-
tel. A nyugati városrészben található a Kelvingrove Galéria, amely 
a második legnagyobb és leglátogatottabb művészeti gyűjte-
mény Nagy-Britanniában. Szemben vele a Glasgow-i Egyetem 
hatalmas épülete áll. Szállásunk Glasgow-ban lesz.

2. NAP:  GLASGOW – LOCH LOMOND – FORT WILLIAM – 
LOCH NESS (280 km)   

Reggeli után Nagy-Britannia legnagyobb víztömegű tava, a Loch 
Lomond vár ránk. Környéke népszerű kirándulóhely, ez Skócia 
első nemzeti parkja. Hajdanán itt bujkált a híres-hírhedt rabló-
vezér, Rob Roy. Még délelőtt megérkezünk a Felföldre, áthala-
dunk a komor szépségű Glencoe-szoroson, amelyhez az ország 
történelmének egyik legvéresebb eseménye fűződik („glencoe-i 
mészárlás” 1692-ben). Ezután Fort William következik, ahol egy 
látványos hajóútra indulunk a csodálatos környezetben fekvő 
Loch Linnhe tengeröbölbe, ahol lazac- és kagylótelepeket, vala-
mint nagy valószínűséggel fókákat is láthatunk. Itt emelkedik 
a 1 343 m magas Ben Nevis is, Nagy-Britannia legmagasabb 
hegye. Folytatjuk utunkat a „Nagy Völgyben” a Kaledóniai-
csatorna mentén a Loch Ness felé. A majd 300 méter mély tó 
adja a brit édesvízkészlet legnagyobb részét. Partján találha-
tók Skócia egyik legromantikusabb kastélyának, az Urquhartnak 
romjai. Innen csodálatos kilátás nyílik a  környező hegyekre és 
a vízre. Talán felbukkan a messze földön híres szörny, Nessie is. 
Az esti órákban érjük el szállásunkat. 

3. NAP:  SPEYSIDE – BALLATER – DUNNOTTAR –  
GLAMIS – DUNDEE (270 km) 

Reggel elhaladunk az utolsó skót felkelést lezáró culloden-i 
csata mezeje mellett, majd elérjük a „whisky ösvénynek” 
nevezett Spey folyó vidékét, a skót whiskygyártás központját. 

Felkeressük az egyik desztilláló üzemet, ahol elmagyarázzák 
és bemutatják a gyártási folyamatot és a végén megkóstol-
hatjuk a hagyományos skót eljárással készült nedűt. Aki akar, 
vásárolhat is a termékekből. Utána irány Ballater, ahol egy 
Viktória királynő korából származó vasútállomást nézzük 
meg. Délután rövid fotómegállót tartunk a lélegzetelállító 
szépségű, meredek tengerpartra épült Dunnottar vár rom-
jainál, majd felkeressük a tündér- vagy kísértetkastélynak 
nevezett Glamis Castle-t, mely Nagy-Britannia egyik leghíre-
sebb várkastélya. Itt nevelkedett gyermekkorában Elizabeth 
Bowes-Lyon, a jelenlegi angol királynő, II. Erzsébet édesanyja. 
Évszázadok óta baljós és tragikus események színhelye volt 
e kastély. Állítólag sok a visszajáró szellem, ami még különle-
gessebbé teszi a hangulatát. Szállásunk az Északi-tenger part-
ján, Dundee-ban lesz.

4. NAP:  DUNDEE – ST. ANDREWS – FORTH BRIDGE – 
ABBOTSFORD – MELROSE  (260 km)

Reggel Skócia gyöngyszemével, St. Andrews-zal ismerked-
hetünk meg. Gyalogos séta során láthatjuk a csodálatos ten-
gerpartot, mellette a középkori vár és katedrális romjait és a 
látványos golfpályákat. Megtekintjük az ország legrégebbi 
egyetemét is, ahova Vilmos herceg és Katalin hercegnő járt. 
Folytatjuk utunkat a Firth of Forth tengeröböl mentén, átke-
lünk a Forth folyó híres közúti hídján, ahonnan kiváló rálátás 
nyílik a XIX. sz. technikai bravúrjának tartott vasúti hídra. Innen 
a skót határvidékre, Melrose városába indulunk. Apátságát 
I. Dávid skót király építtette a XII. sz-ban. Ez Nagy-Britannia 
egyik legszebb apátsági romja, ahol titokban az egykori szen-
tély falánál temették el Robert the Bruce bebalzsamozott szí-
vét. Ezután felkeressük Sir Walter Scott hangulatos házát, mely 
festői környezetben, a Tweed folyó mellett ékeskedik. Szállás 
Közép-Skóciában (2 éj).

5. NAP: EDINBURGH (80 km) 
A mai napon először autóbuszos városnézés keretében megis-
merkedünk Skócia legszebb városával, Edinburgh-val. A város-
nak két része van; az Óváros, a maga szűk, sötét utcáival, és az 
Újváros, mely György-korabeli és elnevezése ellenére is már 
200 éves múltra tekint vissza. Gyönyörködhetünk a panorámá-
ban a Calton dombról, megállunk a Holyrood palotánál, mely 
a királynő hivatalos skóciai rezidenciája. Ezután meglátogatjuk 
a királyi várat, ahol a skót koronázási ékszereket is őrzik, majd 
rövid séta következik az Óvárosban, mely az UNESCO világ-
örökség része. Az ezt követő szabadidő keretében még felke-
reshetjük a Royal Mile-t, a Princess Street-et vagy betérhetünk 
egy pub-ba a Rose Streeten, vagy emléktárgyakat vásárolunk. 
Délután még megtekintjük az edinburghi kikötőben horgonyzó 
Britannia Yachtot, a hajdan a királyi családot szállító úszó palo-
tát. Szállás mint előző nap.

6. NAP:  STIRLING – FALKIRK – EDINBURGH REPÜLŐTÉR 
(90 km) – BUDAPEST

Reggel Stirling várát keressük fel. A Stirling Castle az egyik leg-
nagyobb és – úgy építészetileg, mint történelmileg – az egyik 
legfontosabb vár Skóciában. Neve a skót függetlenségi harcok-
hoz kapcsolódik. 1297-ben William Wallace, a Rettenthetetlen 
aratott itt fényes győzelmet az angolok felett. A területet Robert 
the Bruce király csatolta végleg Skóciához. A Stuartok ide-
jén épült újjá és vált királyi rezidenciává. Itt koronázták meg 
Stuart Máriát és keresztelték meg fiát, Jakabot. Ezután még 
rövid megállót tartunk a Falkirk keréknél, a XXI. század techni-
kai vívmányának tartott emelőszerkezetnél, majd a menetend 
függvényében transzfer a repülőtérre és hazautazás Budapestre. 
Érkezés az esti órákban.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer.  
(Lásd 6. old.)

Min. létszám: 25 fő • Belépők ára: kb. 107 GBP

Részvételi díj: 299.500,- Ft 
időpont:  2015. július 21 – 26. 

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)  
szállás:  5 éjszaka *** szállodában  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   58.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   14.000,- Ft
egyágyas feláR: 54.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (5 alkalom): 37.000,- Ft

PROKO BEPILLANTÓ: 

 ódon várKastélyoK és apátságoK festői tájon

 a KÖzépKori edinburgH és glasgow bejárása

 sKót élményeK:wHisKygyár és Hajózás fóKáK KÖzt

 vajon mi látjuK-e a locH ness-i szÖrnyet? 

Természet Városlátogatás

URQUHART KASTÉLY ROMJAI

GLAMIS, A KÍSÉRTETKASTÉLY

MŰVÉSZETEK MÚZEUMA GLASGOWBAN

SKÓCIA
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ANGLIA BELGIUM

LondonOxford

Stonehenge

Stratford

Nottingham

York
Hull

Brüsszel
Calais

Zeebrugge

SHAKESPEARE ÉS ROBIN HOOD SZÜL FÖLDJÉN
London és Közép-Anglia

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

HEGYESHALOM – NÉMETORSZÁG (1100 km)
A reggeli találkozó után rövid pihenők beiktatásával utazás 
Ausztrián keresztül a németországi tranzitszállásunkra.    

2. NAP:  NÉMETORSZÁG – LA MANCHE CSATORNA – 
CANTERBURY – LONDON (580 km)

     Reggeli után továbbutazás az óceánpartra, ahol kompra szál-
lunk és áthajózunk a La Manche csatornán. Utunkat London felé 
megszakítjuk Canterburyben. A Canterbury Katedrális az angli-
kán egyházközösség központja, az érsekség székhelye. 597-ben 
építették és része a világörökségeknek is. Az esti órákban érke-
zünk Londonba és foglaljuk el szállásunkat. (3 éj) A szállodában 
3 ágyas elhelyezés nem lehetséges!

3. NAP:  LONDON     
REPÜLŐS UTASOKNAK BP. – LONDON 

Repülős utasaink korán reggel utaznak Londonba és együtt kez-
dik a városnézést a csoporttal. Egész napos programunk kereté-
ben fedezzük fel az angol főváros nevezetességeit. Sétánkat a 
Westminster negyedben kezdjük; Parlament épülete, Big Ben 
óratornya, majd megnézzük a Westminster Apátságot, ami nem-
csak történelmi, de építészeti szempontból is London és egész 
Anglia egyik legkiemelkedőbb emlékhelye. Hosszú évszázadokon 
át itt koronázták és temették az angol uralkodókat, I. Erzsébet és 
Stuart Mária mellett az apátságban nyugszik például Chaucer, 
Dickens és Newton is. Következő megállónk a miniszterelnöki 
rezidencia, a híres Downing Street 10. Az utcácskába csak bepil-
lantani tudunk, mert biztonsági okokból a teljes utcát lezárták. 
Ezután a Lovastestőrség laktanyája mellett elhaladva érjük el a 
Buckingham palotát. Délután még ellátogatunk a Picadilly térre, 
a Sohoba, a Kínai negyedbe és a Trafalgar térre, ahol megnézhet-
jük a National Gallery páratlanul gazdag gyűjteményét. 

Ha valaki szeretné megtekinteni a belvárost madártávlatból, a 
London Eye óriáskerekének kabinjából megteheti. Élményekkel 
gazdagon térünk vissza szállásunkra.

4. NAP: LONDON 
Reggeli után elsőként a monumentális Szt. Pál Székesegyházat 
tekintjük meg, majd a Towerbe látogatunk. A Tower London 
híres erődítménye, mely elválaszthatatlan az angol történelem-
től. Volt királyi lakhely, rettegett börtön, sőt állatkert is, ma pedig 
múzeum. Itt találhatóak a felbecsülhetetlen értékű brit korona-
ékszerek. A vár mellett látható a Tower Híd, amely London egyet-
len felnyitható hídja. Igény szerint hajókázási lehetőség is lesz a 
Temzén a Towertől a Parlamentig. Délután szabadprogram, mely 
során meg lehet tekinteni a British Múzeum kincseit, melyben 
többek közt a világ leggazdagabb egyiptomi gyűjteménye talál-
ható. Itt állították ki a Nílus deltájában megtalált híres Rosetti 
követ is vagy sétálhatunk az Oxford Streeten, London híres bevá-
sárló utcáján vagy a közeli Sohoban. Szállás Londonban. 

5. NAP: LONDON – WINDSOR – STONEHENGE (230 km) 
Legendák nyomába indulunk a mai napon. Először a Windsor 
kastélyt látogatjuk meg, mely a királyi család rezidenciája évszá-
zadok óta és a világ legnagyobb lakott kastélya. Díszes lakosztá-
lyok, látványos park fogadja a látogatókat. Kastélylátogatásunk 
befejezése után Anglia legrégebbi emléke felé indulunk. 
Stonehenge kőtömbjeiről sok legenda és elképzelés született, 
de csak két dolog biztos, hogy több ezer éves és az, hogy ezt 
látni kell. A múzeum rendelkezései szerint ide előre kell jegyet 
foglalni, vásárolni. Jelentkezéskor mindenkinek nyilatkoznia 
kell, hogy meg szeretné-e tekinteni ezt a világörökséget. Ezen 
utólagosan változtatást nem tudunk elfogadni. A fantasztikus 
élmény után továbbutazunk, szállásunk Közép-Angliában lesz. 

6. NAP: OXFORD – STRATFORD – WARWICK (120 km)
Mai első programunk Oxfordban lesz. A város ad otthont a világ 
egyik legrégebbi és leghíresebb egyetemének. Gyalogos sétánk 
során fényképeket készíthetünk az épületegyüttesről és sétá-
lunk a belvárosban és megtekintjük a Christ Church Katedrálist 
és a Kollégiumot. Továbbutazva Shakespeare szülővárosát, a han-
gulatos Stratford-upon-Avont keressük fel. Láthatjuk a múze-
umként is üzemelő szülőházat, a folyópartot és a belvárost.  
A délután második felében a középkor egyik leghíresebb palo-
tájához, a Warwick várkastélyhoz visz autóbuszunk. A kastély 
hatalmas tornyával és csodás belső díszítésével mindenkit elkáp-
ráztat. Az esti órákban érünk Nottingham környéki szállásunkra.

7. NAP:  NOTTINGHAM – YORK – HULL 
(220 km)

A mai napon Robin Hood földjén járunk. 
Notting ham várkapujánál Robin Hood szobra 
köszönt bennünket. Fényképeket készít-

hetünk az érdekes várkapuról is. Ezt követően láthatjuk Anglia 
legrégebbi kocsmáját, mely több mint 800 éves (!!), a keresztes 
háborúba indulók itt söröztek még egy utolsót. Felkeressük még 
Anglia hajdani legnagyobb piacterét is, ahol ma a monumentális 
modern városháza áll. Továbbindulunk Yorkba. A város fő látvá-
nyossága a Minster. Ez Észak-Európa legnagyobb gótikus kated-
rálisa. A látvány garantáltan mindenkit lenyűgöz. Látni fogjuk 
a régi várost körbeölelő középkori városfalat és sétálni fogunk a 
Snickelways keskeny, kanyargós utcáin.  Délután hagyjuk el ezt 
a bájos kisvárost és Hull felé vesszük az irányt. Hullban hajóra 
szállunk, és éjszakai komppal utazunk vissza a szárazföldre. 
Éjszakai szállás 4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) kabinokban.

8. NAP:  ZEEBRUGGE– BRÜSSZEL – NÉMETORSZÁG (440 km) 
REPÜLŐS UTASOK: BRÜSSZEL – CHARLEROI – BP.

Reggel kötünk ki Zeebruggeben és a belga fővárosba uta-
zunk. Először busszal járjuk körbe Brüsszel fő látványosságait: 
(közben kiszállás, fényképezés) Európai Parlament épülettömbje, 
királyi palota, bíróság épülete… Ezt követő gyalogos sétánk 
során látni fogjuk Európa egyik legszebb főterét; a Grand Place-t, 
a Manneken Pis szobrot, a Szt. Gudule székesegyházat, stb. 
Programunk befejezése után hagyjuk el a fővárost. Repülős uta-
sokat kitranszferáljuk a reptérre és a menetrend függvényében, 
ők hazarepülnek Budapestre. Buszos utasainkkal Németország felé 
utazunk tovább, szállásunk Mannheim környékén.  

9. NAP: NÉMETORSZÁG – BUDAPEST (860 km) 
Reggeli után hazautazás Magyar országra, érkezés az esti órák-
ban. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk. 

Repülős utasainknak Ferihegy közelében ingyenes parkolás és 
transzfer. (Lásd 6. old.)

PROKO BEPILLANTÓ: 

 big bentől a towerig: 2 nap a fenséges londonban

 windsor és KÖzép-anglia várKastélyai

 oxford és canterbury, a Kultúra fellegvárai

 legendáK nyomában: stoneHenge és nottingHam

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 3 € + 250 GBP

Részvételi díj (végig busszal): 235.000,- Ft
 (repülővel + busszal):  254.000,- Ft
időpont:  2015. július 30 – augusztus 07.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 
alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: 7 reggeli (a hajón nincs) 
szállás:   7 éjszaka *** szállodákban 2 ágyas  

tusoló/WC-s szobában + 1 éj hajón  
tusoló/WC-s 4 ágyas (2 ágyas) kabinban

ReptéRi illeték kb.:   42.000,- Ft 
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR (hajón nem lehetséges):

(buszos): 85.000,- Ft
 (repülős): 64.000,- Ft

2 ágyas kabin feláR: 9.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

STONEHENGE MISZTIKUS KŐTÖMBJEI

A HÍRES EGYETEMI VÁROS: OXFORD

AZ ANGOL PARLAMENT ÉPÜLETE ÉS A NEVEZETES BIG BEN

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

M
EGÚJÍT

VA
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

HEGYESHALOM – AUSZTRIA – PASSAU (780 km)
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül Németországba. 
Passauba érve városnézés a három folyó találkozásánál lévő 
hangulatos városban. A dóm nemcsak szép barokk díszítései 
miatt érdekes, de itt található a világ egyik legnagyobb orgo-
nája is. Az Altstadt házai nagyon egységes képet adnak a bel-
városnak. Természetesen felkeressük első királynénk, Gizella 
kápolnáját is. Sétánk utolsó állomása a három folyó összefolyá-
sának helyszíne. Programunk után szállásunkra utazunk. 

2. NAP:  NÉMETO. – LUXEMBOURG – BRÜSSZEL (620 km) 
Délelőtt utazás Németországon keresztül. Luxembourgban 
megállás. Gyönyörködhetünk Luxemburg elegáns fővárosában. 
Sokan Észak-Gibraltárjaként is említik. Miért? Erre is kapunk 
magyarázatot. Gyalogos városnézés: nagyhercegi palota, szé-
kesegyház, parlament, városháza, főtér. Lesz szabadprogram, 
amikor lehet emlékeket vásárolni erről a kicsi, de hangulatos 
városról. Szállás Brüsszel belvárosában (2 éj).

3. NAP: ANTWERPEN – GENT – BRÜGGE (220 km)
Ezen a napon aki akar, önállóan sétál, nézelődik a városban, 
vagy tehetnek velünk egy fakultatív belga kirándulást. Először 
antwerpeni városnézést tartunk. Megtekintjük a Shelde-folyót, 
a főteret, a Grote Markot, valamint a hét hajós fantasztikus góti-
kus katedrálist Rubens-oltárképekkel. Ezt követően Gentbe 
utazunk. Városnézés során felkeressük a gótikus Szt. Bravo 
katedrálist, melyben található a korszakalkotó „Bárány imá-
dása” szárnyas oltár. A közelében lévő óratornyot és a város-
házát is lefényképezhetjük. Nagyon szép a szobrokkal díszített 
városháza. Séta Graslei és Korenlei hangulatos épületei közt, 
majd folytatjuk utunkat Brügge-be, melyet sokan Belgium leg-
szebb városának tartják. Sétánk során láthatjuk a különleges 
homlokzatú Hansa házakat. A városháza épülete és a harangto-
rony a központ ékessége. A várost behálózzák a kis csatornák. 
Szabadprogram alatt lehet vásárolni a híres brügge-i csipkéből, 
a belga csokoládéból, vagy a több mint száz fajta belga sörből. 

Ezt követően aki gondolja, felkeresheti a közelben lévő templo-
mot, melyben egy Michelangelo szobor is látható. Visszaúton 
Brüsszelben megállunk a világkiállításra készült híres 
Atomiumnál. Szállás, mint előző nap. Antwerpen – Gent – 
Brügge fakultatív kirándulás (belépővel): 6.500,- Ft

4. NAP:  DELFT – HÁGA – ROTTERDAM – AMSTERDAM (230 km)
Reggel Hollandiába átérve ismerkedés Delfttel, a porcelánok 
városával, mely az egyik legszebb és legtipikusabb holland kisvá-
ros. A városkát nem csak több száz hídja és csatornái miatt érde-
mes felkeresni. Folytatjuk utunkat a 10 km-re lévő Hága városába. 
Hága nem az ország fővárosa, mégis itt ülésezik a parlament. Az 
okáról beszél idegenvezetőnk. Séta a belvárosban és a parlament 
környékén. Ezt követően megtekintjük a Nemzetközi Bíróság épü-
letét és a „Béke lángját”. Hágánál van az egyik legszebben kiépí-
tett tengerparti szakasza Hollandiának. Természetesen ide is 
elmegyünk, sőt aki akar, begázolhat az Atlanti-óceán hűs habjai 
közé is. Délután Hollandia legmodernebb városát, Rotterdamot 
tekinti meg a csoport. A város a II. Világháborúban teljesen elpusz-
tult és egy modern világvárost építettek az utóbbi évtizedekben. 
Itt felmegyünk az ország legmagasabb tornyába. Az Euromastról 
a látvány lenyűgöző. Szállás Amsterdamnál. Este séta a főváros-
ban, felfedezzük Amsterdam fényeit és árnyait. 

5. NAP: AMSTERDAM – ANTWERPEN (220 km)
Reggel felkeresünk egy virágárverést a főváros mellett. Szemünk 
láttára érkezik több száz konténernyi virág és cserél gazdát 
az árverésen. Programunk után bemegyünk Amsterdamba.  
Elmegyünk egy gyémántcsiszoló üzembe. Ezt követően lesz 
lehetőségük Rembrandt híres „Éjjeli őrjárat” című festményének 
megtekintésére a Rijks Múzeumban azoknak, akiket ez érdekel. 
Kora délutántól városnézés: Rokin, Dam, Hansa-házak, renge-
teg hajózható csatorna, több száz híd, Begijn udvar. Fakultatív 
hajókirándulás is lehetséges a városban. Szabadprogram után 
egy fapapucsműhelyt és egy sajtüzemet keresünk fel, ahol ked-
vező vásárlási lehetőségek is lesznek az itt készített termékek-
ből. (Belépés és a bemutatók ingyenesek.). A programok után 
elhagyjuk Hollandiát. Szállás Belgiumban. 

6. NAP: BRÜSSZEL – TRIER (650 km)
Reggeli után városnézés Brüsszelben. Először busszal járjuk körbe 
a fő látványosságokat: (lesz kiszállás, fényképezés is) Európai 
Parlament épülettömbje, királyi palota, bíróság épülete… 
Ezt követő gyalogos sétánk során látni fogjuk Európa egyik leg-
szebb főterét; a Grand Place-t, a Manneken Pis szobrot, a Szt. 
Gudule székesegyházat, stb. Koradélután hagyjuk el a fővárost. 
Németországba érve megállunk az egyik legősibb német város-
ban, Trierben. Nézelődés a csodaszép épületekkel, műemlék-
kel rendelkező városban. Ezekből több az UNESCO világörökség 
listáján is szerepel. A Porta Negra és a katedrális Németország 

meghatározó építészeti emlékei közé tartoznak. Szép színfoltja a 
kirándulásnak Trier, ez a gyöngyszem. Továbbutazás, szállás.

7. NAP:  NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST (770 km)
Reggeli után utazás Németországon és Ausztrián keresztül. 
Hazaérkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit a felszál-
lási helyére szállítunk.

BELGIUM

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 51 € + fakultatív

Részvételi díj: 139.000,- Ft 
időpont:  2015. augusztus 01 – 07.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  bővített reggeli  
szállás:  6 éjszaka ***-**** szállodákban  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 49.000,- Ft
tURista adó (Brüsszelben fizetendő):  15 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 impozáns Holland, belga városoK és luxemburg

 HajóKázás a boHém amsterdam csatornáin

 sajtüzem, fapapucsműHely, gyémántcsiszoló

 világon egyedülálló virágárverés

Amsterdam

Hága
Delft

Antwerpen
Brügge

Gent

Brüsszel

Luxembourg

TULIPÁNOK ORSZÁGA HOLLANDIA
Benelux körutazás

Természet Városlátogatás

LUXEMBURGHOLLANDIA

TULIPÁNVIRÁGZÁSKOR HOLLANDIÁBAN
Tavasszal
Tavasszal is szervezünk Benelux körutazást, melynek fő 
atrakciója a tulipánpark Keukenhofban. A program a 4. nap kivé-
telével megegyezik a Tulipánok országa Hollandia (lásd fent) 
kirándulással. A különbség az, hogy tavasszal a csoport a 4. 
napon délután Rotterdam helyett több órát a keukenhofi tuli-
pánparkban tölt. Részletes program olvasható a PROKO TRAVEL 
téli katalógusában vagy a www.prokotravel.hu weboldalon. 

az ingyenes fel- és leszállási helyek megegyeznek a 
tUlipánok oRszága hollandia útnál leíRtakkal.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. ???Részvételi díj: 144.000,- Ft 
időpont:  2015. május 01 – 07.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  bővített reggeli  
szállás:  6 éjszaka ***-**** szállodákban  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 52.000,- Ft
tURista adó (Brüsszelben fizetendő):  15 €

Nehézségi mutató

BRÜSSZELI ATOMIUM Fotó: Hermec Rudolf

DELFT VÁROSHÁZA Fotó: Fehér Dániel

HANZA HÁZAK AZ AMSZTERDAMI CSATORNAPARTON

KEUKENHOFI PARK VIRÁGBA BORULVA

LondonOxford

Stonehenge

Stratford

Nottingham

York
Hull

Brüsszel
Calais

Zeebrugge

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 3 € + 250 GBP

Részvételi díj (végig busszal): 235.000,- Ft
 (repülővel + busszal):  254.000,- Ft
időpont:  2015. július 30 – augusztus 07.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 
alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: 7 reggeli (a hajón nincs) 
szállás:   7 éjszaka *** szállodákban 2 ágyas  

tusoló/WC-s szobában + 1 éj hajón  
tusoló/WC-s 4 ágyas (2 ágyas) kabinban

ReptéRi illeték kb.:   42.000,- Ft 
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR (hajón nem lehetséges):

(buszos): 85.000,- Ft
 (repülős): 64.000,- Ft

2 ágyas kabin feláR: 9.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – AMSTERDAM
Menetrend függvényében utazás Budapestről Amsterdamba 
repülővel. Metróval megyünk be a központba és onnan a szál-
lodákhoz. Közös séta a belvárosban, mely során lehet egy han-
gulatos hajókirándulást tenni a csatornákon. Ezt követően 
szabadprogram. Ekkor van lehetőség a Tengerészeti Múzeum 
vagy az Anna Frank Múzeum megtekintésére is. Este a piroslám-
pás negyed „látványosságaiban” is gyönyörködhetünk.

2. NAP:  AMSTERDAM VÁROSNÉZÉS 
BICIKLIVEL

Délelőtt biciklis városnézésre lehet jönni ide-
genvezetőnkkel, (vagy önállóan lehet fel-
fedezni a holland metropoliszt). A biciklis 
városnézésnek az előnye, hogy jóval nagyobb területet tudunk 
bejárni, megtekinteni és kevésbé fárasztó, mint a gyaloglás egész 
nap. A biciklibérlés egy napra kb. 14 €. Városnézésünk csúcspont-
jai: királyi palota, Dam tér, Damrak, Begijne-házak, Virágpiac, 
Rembrandt tér, Régi templom (Oede Kerk), Új templom (Nieuwe 
Kerk), Sirámok tornya. Vacsorázási lehetőség a város hangulatos 
éttermeinek egyikében. Fakultatív városnézés idegenve-
zetővel (2 × fél napos): 6.000,- Ft + biciklibérlés

3. NAP AMSTERDAM – MÚZEUMLÁTOGATÁS 
Ezen a napon is délelőtt az idegenvezetőnkkel közösen ismerked-
hetnek tovább Amsterdam látnivalóival, vagy egyénileg nézik 
meg a várost. Először egy gyémántcsiszoló műhelyt keresünk fel. 
Megtekintjük, hogy a gyémántból hogy lesz csodálatos 57 lapos 
briliáns. Folytatjuk a hangulatos terek és épületek megtekin-
tését a városban. Délután múzeumlátogatási lehetőség: Rijks 
Múzeum. A németalföldi mesterek leggazdagabb gyűjteménye 
itt található. Leghíresebb kép az „Éjjeli őrjárat” Rembrandt monu-
mentális festménye. A közelben található a Van Gogh múzeum 
is. A művész több mint 200 festményét és több száz rajzát lát-
hatjuk itt. Ha valakinek a képzőművészeti látnivalókból még több 
kell, akkor azoknak a modern alkotásokat bemutató Stedelijk 
múzeum megtekintését javasoljuk.  

4. NAP: AMSTERDAM – BUDAPEST
Reggeli után szabadprogram. Ajándéktárgy vásárlásra vagy kis 
sétára lesz lehetőség. Repülőgép indulásának függvényében uta-
zunk ki a Schiphol reptérre, ahonnan hazarepülünk Budapestre.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

SOKSZÍN  AMSTERDAM 
HOLLANDIA

PÁRIZS ÉS KASTÉLYOK TAVASSZAL
PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – ENNS 

– NÉMETORSZÁG (920 km)
Reggeli indulás után Ausztriában egy aranyos kisvárost, Ennst 
keressük fel. A város már a római időkben is fontos település 
volt. Gyalogos séta a belvárosban és a főtéren. Szállás Német-
országban. 

2. NAP: NÉMETORSZÁG – PÁRIZS (620 km) 
Németországot elhagyva a délutáni órákban érkezés Párizsba. 
Buszos városnézés: Bastille tér, Városháza, Concorde tér, Latin 
negyed, Luxembourg-kert, Opera, Champ-Elysées, Diadalív, 
Trocadero tér. Este felmegyünk a Montmartre-ra. Gyalog sétá-
lunk a művészek negyedében, ahol a világ leghíresebb festői is 
megfordultak. A Sacre Coeur lépcsőjéről fantasztikus a látvány a 
kivilágított városra.  Montmartre-ról leérkezve látjuk a Pigalle-t 
és a Moulin Rouge-t. Szállásunk Párizsban (4 éj).

3. NAP: PÁRIZS – VERSAILLES  (50 km)
Városnézés:  Cité szigete a mindenki által ismert Notre Dame-
mal, majd Conciergerie és a St. Chapelle templom. Déli órákban 

kimegyünk és megtekintjük a versailles-i palotát. Visszaérve 
a párizsi városnézés folytatása; Invalidusok dómja és a Rodin 
Múzeum. Este hajózási lehetőség a Szajnán, látni a szépen kivi-
lágított belvárost.

4. NAP: PÁRIZS 
Délelőtt a Tuileriák-kertje, az Arc de Caroussel, valamint a világ 
talán leggazdagabb festészeti gyűjteményével rendelkező 
múzeum, a Louvre megtekintése. Délután sétálunk Európa leg-
ismertebb főutcáján, a Champ-Elysées-n. Aki akar, a Diadalív 
tetejéről is körbetekinthet. Kora esti órákban az Eiffel-toronyhoz 
megyünk, ahol lifttel a tetejéig vagy gyalog kisebb magasságo-
kig fel lehet menni. 

5. NAP: CHENONCEAUX – AMBOISE – ORLEANS (480 km)
Ezen a napon egyéni döntés alapján vagy önállóan sétál-
nak Párizsban, vagy egy fakultatív kiránduláson vesznek részt, 
mely során a Loire-vidék kastélyaiból két csodaszépet tekintünk 
meg. Először a Chenonceaux kastélyt keressük fel, mely azért 
is különleges, mert ez a legnagyobb vízikastély az országban. 
Következik az Amboise reneszánsz kastély. Leonardo da Vinci is 
élt ebben a palotában. Délután Orleansban séta. Katedrálisának 
alapjai a XII. sz-ból valók. Szép főterének közepén az Orleansi-
szűz szobra áll. Az esti órákban érkezünk vissza párizsi szállá-
sunkra. Garantált fakultatív kirándulás: Kastélytúra 
(2 belépővel, helyszíni jelentkezéssel): 35 €

6. NAP: PÁRIZS – REIMS – NÉMETORSZÁG (650 km) 
A délelőtti látnivalók: Latin negyed, Sorbonne és a Pantheon. 
Déli órákban hagyjuk el Párizst. Délután a szintén világörök-
ség listáján szereplő fantasztikus gótikus katedrálist nézzük  
meg Reimsben. A katedrális a francia gótika egyik remekműve. 
Szállás már Németországban. 

7. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST (880 km)
Utazás kisebb megállásokkal. Hazaérkezés az esti órákban. 
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 44 €

Részvételi díj: 139.000,- Ft 
időpont:  2015. május 01 – 07.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka  ***-**** szállodákban 

tusoló/WC-s szobában

egyágyas feláR: 60.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  34.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, 
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megta-
lálja weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 városnézés „Holland módra”: biciKlivel

 múzeumoK rembrandt és van gogH remeKeivel

 HajóKázás amsterdam Híres csatornáin

 virágpiac, sajtüzem és gyémántcsiszoló 

Min. létszám: 20 fő
Belépők ára: kb. 52 € + fakultatív

Részvételi díj: 119.500,- Ft 
időpont:  2015. július 30 – augusztus 02.

Utazás:  repülővel, a helyszínen tömegköz -
lekedéssel, biciklivel illetve gyalog

ellátás: reggeli  
szállás:  3 éjszaka *** szállodában  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   48.000,- Ft  
egyágyas feláR: 20.000,- Ft

AMBOISE KASTÉLYA

„AZ ÉJJELI ŐRJÁRAT OTTHONA”, A RIJKS MÚZEUM

A PÁRIZSI ALEXANDER HÍD

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

HAJÓZÁS AZ AMSTERDAMI CSATORNÁKONÚJ

PROGRAM

FRANCIAORSZÁG
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

HEGYESHALOM – ENNS – NÉMETORSZÁG (920 km)
Reggeli indulás után Ausztriában egy aranyos kisvárost, Ennst 
keressük fel. A város már a római időkben is fontos telepü-
lés volt. Gyalogos séta a belvárosban és a főtéren. Fő látvá-
nyosságok: várostorony, városháza, barokk stílusú szép házak. 
Folytatjuk utunkat Németországba, szállás. 

2. NAP:  NÉMETORSZÁG – PÁRIZS (620 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK: BUDAPEST – PÁRIZS

Buszos utasaink délutáni órákban érkeznek Párizsba, ahol talál-
koznak a repülőgéppel utazókkal, majd közösen tesznek egy 
buszos városnézést a fővárosban: Bastille tér, Városháza, Concorde 
tér, Latin negyed, Luxembourg-kert, Opera, Champ-Elysées, 
Diadalív, Trocadero tér. Ezt követően vacsora, majd este felme-
gyünk a Montmartra. Gyalog sétálunk a művészek negyedében, 

ahol a világ leghíresebb festői is megfordultak. A Sacre Coeur 
belső díszítésénél még lenyűgözőbb a templom lépcsőjéről elénk 
táruló fantasztikus látvány, a kivilágított városra. Montmartról 
leérkezve látjuk a híres (hírhedt) Pigalle-t és a Moulin Rouge-t is. 
Este fakultatív vacsora. Párizsban ezek a vacsorák nem a szállás-
helyen lesznek. A sok program miatt a francia fővárosban olyan 
helyeket kerestünk a vacsorákhoz, ahol azt gyorsan le lehet 
bonyolítani. Este szállásunkra megyünk (4 éj). 

3. NAP: PÁRIZS – VERSAILLES  (50 km)
Reggel kezdjük városnézésünket. Párizsban a közlekedés általá-
ban metróval és gyalog történik. A délelőtti programunkban sze-
repel a Cité szigete a mindenki által ismert Notre Dame-mal és 

a szintén itt található Conciergerie-vel. Ezt követi a St. Chapelle 
templom megtekintése. Déli órákban kimegyünk a versaillesi 
palotához. A meseszép kastély és a park a barokk művészet 
remekműve. Visszaérve a párizsi városnézés folytatása; felkeres-
sük az Invalidusok dómját, melyet Napóleon síremléke fölé emel-
tek, majd megtekinthetjük a híres szobrász alkotásait a Rodin 
Múzeumban. A fakultatív vacsora után este hajózási lehetőség a 
Szajnán, amikor gyönyörködni lehet a szépen kivilágított belvá-
rosban. Szállás mint előző nap.

4. NAP: FONTAINEBLEAU – PÁRIZS (140 km)
Délelőtt egy, az UNESCO világörökség listáján szereplő fantasz-
tikus kastélyt keresünk fel; a Fontainebleau-kastély, nemcsak 
azért híres, mert több király született itt, hanem a belső kiala-
kítása is meseszép. Délutáni programunk: Tüleriák-kertje, Arc 
de Carousel, valamint a világ talán leggazdagabb festészeti 
gyűjteményével rendelkező múzeum, a Louvre megtekintése. 
A fakultatív vacsorát követően sétálunk a Európa legismertebb 
főutcáján, a Champ-Elysées-n. Aki akar, a Diadalív tetejéről is 
körbetekinthet. 

5. NAP: GIVERNY – MALMAISON (EURODISNEY) (100 km)
Reggeli után, akik el akarnak menni az Eurodisney-be, azok ezt 
a napot ott tölthetik. Kiutazás HÉV-vel. Egész napos szabad szó-
rakozás a csodálatos játékparkban. A többieknek javaslatunk 
egy fakultatív kirándulás Párizs környékére. Első állomásunk a 
világhírű festő, Claude Monet villája lesz Givernyben. A művész 
ebben a villában munkálkodott 11 évig. Itt egy csodálatos japán 
vízikertben és virágoskertben gyönyörködhetünk. Délután 
Napóleon császári kastélyához, Malamaisonhoz látogatunk. 
Ide vonult vissza a nagy hadvezér a waterlooi vereség után. 
Első felesége, Josephine messze földön híres rózsakertet léte-
sített a kastély parkjában. Malmaison, Giverny fakultatív 
kirándulás (belépővel, helyszíni jelentkezés): 25 €. 

Visszaérkezve Párizsba, egy híres parfümgyár termékei közt 
válogathatunk. A fakultatív vacsora után az Eiffel-toronyhoz 
megyünk, ahol lifttel a tetejéig vagy gyalog kisebb magasságo-
kig fel lehet menni. Aki nem választja a fakultatív programot, 
annak szabadprogram Párizsban.

6. NAP:  PÁRIZS – REIMS – NÉMETORSZÁG (650 km) 
REPÜLŐS UTASOKNAK: PÁRIZS – BUDAPEST

Délelőttöt még Párizsban töltjük. A Latin negyed, a Sorbonne és a 
Pantheon, melyekről különlegességeket mesél idegenvezetőnk, 
is szerepel programunkban. Lesz egy kis idő ajándékvásárlásra. 
A repülőgépes utasaink ezen a napon a programok után hazarepül-
nek Budapestre. Buszos utasaink is elindulnak, és Párizst elhagyva 
a szintén világörökség listáján szereplő fantasztikus gótikus kated-
rálist nézik meg Reimsben. Szállás már Németországban. 

7. NAP:  NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – 
BUDAPEST (880 km)

Mannheim magasságából hazaindulás. 
Utazás kisebb megállásokkal Németországon 
és Ausztrián keresztül. Hazaérkezés az esti 
órákban. Budapest után mindenkit a felszál-
lási helyére szállítunk. 
Repülős utasainknak Ferihegy közelében  
ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

PROKO BEPILLANTÓ:

 párizs művészeti remeKei és KÖrnyező KastélyoK

 eiffel-torony, notre dame, és a louvre

 monet villája és a versailles-i palota

 gyermeKeseKneK Kirándulás az eurodisney-be

PÁRIZS ÍNYENCEKNEK
FRANCIAORSZÁG

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 93 € + fakultatív

Részvételi díj (végig busszal): 139.500,- Ft
 (repülővel + busszal):  172.000,- Ft 
időpont:  2015. június 29 – július 05.; aug. 24 – 30. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve  
választás alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka  ***  szállodákban  

tusoló/WC-s szobában

ReptéRi illeték kb.:   45.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR (buszos): 52.000,- Ft
egyágyas feláR (repülős): 44.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (szállodában fizetendő): 5 €
fakUltatív vacsoRa (buszos): 33.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (repülős): 22.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

NOTRE DAME GÓTIKUS KATEDRÁLISA

Min. létszám: 20 fő
Belépők ára: kb. 52 € + fakultatív

Részvételi díj: 119.500,- Ft 
időpont:  2015. július 30 – augusztus 02.

Utazás:  repülővel, a helyszínen tömegköz -
lekedéssel, biciklivel illetve gyalog

ellátás: reggeli  
szállás:  3 éjszaka *** szállodában  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   48.000,- Ft  
egyágyas feláR: 20.000,- Ft

LOUVRE PIRAMISA ÉJSZAKAI FÉNYBEN

MONET VILLÁJA GIVERNYBEN
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PROKO BEPILLANTÓ: 

 KÖzépKori óvárosoK, KacsKaringós utcáK

 Káprázatos szirteK és tengerÖblÖK

 múltidézés a normandiai partraszállás Helyszínén

 az árapály fogja: mont st. micHel szigete

FRANCIAORSZÁG

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – 

AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG (950 km)
Reggeli indulás után Ausztrián keresztül utazunk Német-
országba. Az esti órákban foglaljuk el szállásunkat.

2. NAP:  METZ – PÁRIZS – NORMANDIA (690 km)  
REPÜLŐSÖKNEK: BUDAPEST – PÁRIZS

Elhagyjuk Németországot és továbbutazunk Franciaországba. 
Megállunk Metzben, s gyönyörködünk a Mosel-parti város 
nevezetességeiben. Fő látványosságok: St. Étienne-katedrális, 
városháza, belváros, színház, Neuf templom.  Továbbindulunk és 
felvesszük repülős utasainkat a párizsi reptéren. Az esti órákban 
érkezünk szálláshelyünkre (2 éj).  (Franciaországban több eset-
ben a *** színvonalú IBIS szállodalánc hoteljeiben lesz az elhe-
lyezés, melyben 3 ágyas elhelyezés nem lehetséges.)

3. NAP: ROUEN – FÉCAMP – ETRETAT (170 km)
Reggeli után mindenki eldöntheti, hogy eljön velünk egy 
mesés fakultatív kirándulásra, vagy marad és pihen a szállodá-
ban. Akik jönnek a kirándulásra, azokkal először megtekintjük 
Normandia fővárosát, Rouent, melyet múzeumvárosként is emle-
getnek. A belvárosi sétánk során érintjük azt a teret, ahol Jeane 
D’Arc-ot megégették, majd a katedrálist keressük fel. A roueni 
Notre Dame a francia gótika csúcsalkotása. Nem véletlen, hogy 
az impresszionista festészet királyát, Monet-t is megihlette. 
A déli órákban indulunk az atlanti-óceáni partszakasz felfede-
zésére. Fantasztikus sziklás tengerpartja, egyedülállóan vadre-
gényes tája lélegzetelállító látványt nyújt. Délután Fécamp-ba, a 
híres gyógylikőr városába buszozunk. A városnak is hírnevet hozó 
likőrt, a Benedictine-t először az itt élő Benedek-rendi szerzete-
sek készítették el. Látogatást teszünk a szépséges bencés apátság 

templomába, majd a gyógylikőrgyár múzeumában kóstolás és 
vásárlási lehetőség. A festői tengerparton haladunk tovább és az 
Atlanti-part egyik legkedveltebb üdülővárosába, Etretat-ba érke-
zünk. Gyönyörű panoráma tárul elénk; a meredek sziklafalak, a 
tenger által kivájt „sziklakapu”, és a folyamatosan hullámzó és 
morajló óceán. Szabadidő alatt a bátrabbak megmártózhatnak a 
kicsit hűvös óceánban. Esti órákban érkezünk vissza szállásunkra. 
Rouen – Fécamp – Etretat fakultatív kirándulás 
(belépővel): 25 €

4. NAP: HONFLEUR – DEAUVILLE – CAEN (170 km)
Először az ódon hangulatú kikötővárosba, Honfleurba utazunk. 
Itt rövid séta keretében megcsodáljuk a város középkori épü-
leteit, romantikus kikötőjét, melynek egységes, színes házsora 
a festőket is megihlette. Ezt követően ellátogatunk a térség 
ismert üdülőhelyére, Deauville-be. A homokos tengerpart és a 
patinás díszsétány igazán kellemes hangulatot áraszt. Délután 
Alsó-Normandia fővárosába, Caenbe utazunk. A várost a „nor-
mann Athén”- ként is emlegetik, meghatározó történelmi jelen-
tősége miatt. Gyalogos városnézés keretében felkeressük a 
XI. századi alapokon nyugvó monumentális erődöt és apátsá-
got, melyeket még Hódító Vilmos építtetett. Rövid szabadprog-
ram után utazás a szállásra.

5. NAP:  BAYEUX – ARROMANCHES – LONGES-SUR-MER 
(185 km)

A mai nap Bayeux-ba indulunk, ahol megcsodáljuk a látványos 
gótikus katedrálist, illetve ellátogatunk a városi múzeumba, ahol 
megnézzük a világhírű bayeux-i szőnyeget. A hímzett falikárpit 
színes képeken keresztül meséli el a normannok 1066-os ang-
liai hódítását. A terület ahol járunk, a II. világháború legfonto-
sabb hadműveleti partszakasza volt. A déli órákban elérkezünk 
Arromache-ba, a normandiai partraszállás egyik központi hely-
színére, ahol egy különleges múzeumban rekonstruálták a D-Day 
történéseit. A partszakaszon haladva Longes-sur-Merben világ-
háborús bunkereket láthatunk. Este szállás elfoglalása.

6. NAP:  MONT ST. MICHEL – DOL DE BRETAGNE – 
ST. MALO (100 km)

Reggeli után egy misztikus helyszínre kalauzoljuk el a csopor-
tot. Mont Saint Michel szigete és a rajta lévő apátság az elsők 
között került fel az UNESCO világörökség listájára. A „sziget” 
egyedülálló élményt nyújt, hiszen apálykor száraz lábbal meg-
közelíthető, míg dagálykor igazi szigetté válik. Mi egy frissen 
megépített gáton közelítjük meg a sziklát.  A csodálatos ben-
cés apátság megtekintése után továbbindulunk Dol de Bretagne 
városába, ahol megtekintjük a belvárost, a gyönyörű katedrá-
list, valamint egy titokzatos neolitikus sziklatömböt (menhirt), 
amely a város fő látványossága. A festői kis település az oszt-
rigatenyésztés egyik központja. Szépen kialakított tengerparti 
sétánya felett sirályok százai repkednek. Késő délután az egy-
kori kalózvárosba, St. Maloba látogatunk el. Városnézésünk 
során láthatjuk a tenger fölé magasodó várat, az erődítmény-
rendszert, az óváros zegzugos, középkori hangulatot idéző szűk 
utcácskáit, valamint a Saint Vincent-katedrálist. Szállás.

7. NAP: RENNES – CHARTRES – PÁRIZS (450 km)
Reggel irány Rennes, Bretagne tartományi székhelye. Itt megis-
merhetjük az egyedülálló breton kultúrát. Megtekintjük többek 
között a középkori város jellegzetes színes, fagerendás házait, a 
bretagne-i parlament palotáját és a városházát. A szabadprog-
ram keretében a helyi finomságokat is megkóstolhatjuk. A kora-
délutáni órákban továbbindulunk a világhírű katedrálisáról híres 
Chartres-ba. A XII. századi Notre Dame, melynek tornyai a külön-
böző építési korok miatt teljesen eltérőek, igazán különleges lát-
vány. Kora esti órákban érkezünk Párizs környéki szálláshelyünkre.

8. NAP:  PÁRIZS – STRASBOURG – NÉMETORSZÁG (610 km)  
REPÜLŐSÖKNEK: PÁRIZS – BUDAPEST

A repülős utasoknak transzfer a reptérre és hazarepülnek 
Budapestre. A buszos utasok továbbindulnak és a déli órák-
ban érkeznek a Rajna-parti városba, Strasbourgba. Városnézés. 
Történelmi belvárosa az UNESCO világörökség listáján is szerepel. 
Hatalmas Miasszonyunk temploma és a középkori kőhíd a mellette 
található tornyokkal sok turista kedvelt célpontja. Belvárosában 
érdekes a francia és a német építészeti stílus keveredése. 
Szabadprogram is lesz a városban. Több órás nézelődésünk után 
folytatjuk utunkat Németországba. Este érkezünk szálláshelyünkre.

9. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST (950 km)
Hazaindulás. Az esti órákban érkezés Buda pestre. Ezt követően 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
Repülős utasainknak Ferihegy közelében  
ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 30 € + fakultatív

Részvételi díj (végig busszal): 175.000,- Ft 
 (repülővel + busszal):  196.500,- Ft 
időpont:  2015. július 30 – augusztus 07.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 
alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  8 éjszaka *** szálláshelyeken  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

ReptéRi illeték kb.:   48.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR (buszos): 72.000,- Ft

 (repülős): 59.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (buszos – 8 alkalom): 46.000,- Ft

 (repülős – 6 alkalom): 36.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Nehézségi mutató Természet Városlátogatás

Párizs
Chartres

Metz
CaenSt. Malo

Rennes

Rouen

Strasbourg

FécampA FEST I NORMANDIA – BRETAGNE 

MONT ST. MICHEL CSODÁS APÁTSÁGA DAGÁLYKOR

CAEN KATEDRÁLISA

ETRETAT SZIKLÁI
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PROKO BEPILLANTÓ: 

 versailles és 5 loire-menti Kastély

 párizsi KÖrpanoráma az eiffel-toronyból

 orleans és reims gótiKus Katedrálisai

 Kastély KÖzeli szállás a loire vidéKén

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG (870 km)
Reggeli indulás után Hegyeshalomnál lépünk át Ausztriába, majd 
folytatjuk utunkat Németországba. Este érkezünk szálláshelyünkre.

2. NAP:  NÉMETORSZÁG – PÁRIZS (580 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK BUDAPEST – PÁRIZS

Irány Franciaország. Repülős utasaink Párizsba történő megér-
kezésük után csatlakoznak a buszos csoporthoz. Közös buszos 
városnézés Párizsban: Bastille tér, Városháza, Concorde tér, 
Opera, Champ-Elysées, Diadalív, Trocadero tér, Montmartre és 
séta a Sacre Coeur környékén. Innen mesés a rálátás Párizsra. 
A hegyről lejőve látjuk a híres Pigallet a Moulin Rouge-zsal… 
Késő este érkezünk szállodánkba.

3. NAP:  PÁRIZS – VERSAILLES –  CHAMBORD – BLOIS  (280 km) 
Reggel elhagyjuk Párizst és a Loire-völgyébe indulunk. Útközben 
Versaillesban Franciaország leghíresebb kastélyának és parkjá-
nak megtekintése. XIV. Lajos barokk kastélya a mai napig is a világ 
egyik legkeresettebb épületegyüttese. Tükörterme, mesés freskói 

mindenki csodálatát elnyeri. Azért is jó ezzel kezdeni programun-
kat, mert ezt követően össze tudjuk hasonlítani a loire-völgyi 
kastélyokat a francia királyok legismertebb palotájával. A Loire-
völgyében az első kastély, melyet felkeresünk, a Chambord. 
Számtalan tornyával és 440 termével az egyik legimpozánsabb 
kastély a Loire-völgyében. Az erdőből előtűnő szép parkkal kör-
bevett épülettömb az ember csodálatát váltja ki. Blois-ba folytat-
juk utunkat. Blois régi királyi város volt, ahol szintén található egy 
szép kastély. Ez olyan szempontból különbözik a többitől, hogy a 
belvárosban található. XII. Lajos és I. Ferenc volt a két fő építtető. 
Szállásunkra az esti órákban érkezünk (2 éj).

4. NAP:  CHENONCEAUX – CHAUMONT – AMBOISE – 
TOURS (160 km)

Ezen a napon egyéni döntés alapján vagy önállóan sétálnak és 
pihennek a szálloda környékén, vagy egy fakultatív kirándulá-
son vesznek részt, mely során a környék kastélyait látogatjuk 
meg. Kevés utazással sok látványosságot tudunk megtekin-
teni és szebbnél szebb építészeti remekművekben gyönyörköd-
hetünk. Először a Chenonceaux kastélyt keressük fel, ami azért 
is különleges, mert ez a legnagyobb vízikastély az országban.  
Következő kastélyunk a Chaumont, melynek nem csak szobái, 
hanem kertje is meseszép. Délután az Amboise reneszánsz kas-
télyt tekintjük meg, Leonardo da Vinci is élt ebben a palotában. 

A mai kirándulásunk végén Tours-ban sétálunk, katedrálisa és 
belvárosa különösen szép. Koraesti órákban érkezünk vissza 
szállásunkra. Este mindenki végiggondolhatja, hogy számára 
melyik kastély volt a legfennségesebb. Fakultatív kastély-
túra kirándulás (belépő nélkül): 9.000,- Ft

5. NAP: ORLEANS  – CHARTRES – PÁRIZS (320 km)
Reggel Párizs felé indulunk. Először a régió egyik központját, 
Orleans-t keressük fel. Katedrálisának alapjai a XII. sz-ból valók. 
Szép főterének közepén az Orleansi-szűz szobra áll. Kora dél-
után Franciaország talán legszebb gótikus katedrálisát tekintjük 
meg Chartres-ben. Párizsba visszaérve az Eiffel-toronynál lesz 
szabadidő, és aki akar, lifttel vagy gyalog felmehet a híres acél-
toronyba. Ezt követően még egy érdekességet kínálunk: hajózás 
a Szajnán. Kiváló fotókat lehet készíteni a város műremekeiről. 
Szállás Párizsban.

6. NAP:  PÁRIZS – REIMS – NÉMETORSZÁG (580 km) 
REPÜLŐS UTASOKNAK: PÁRIZS – BUDAPEST

A délelőttöt még Párizsban töltjük. Aki akarja, ekkor a Louvre 
gazdag gyűjteményét tekintheti meg, de lehetőség van a 
Tullériák-kertjében, ill. a Szajna-part mentén kiállított emlék-
tárgyak között is nézelődni. A déli órákban elhagyjuk Párizst. 
A közös program után a repülősöknek transzfer a reptérre és 
hazarepülnek Budapestre. Buszos utasainkkal Reimsben a híres 
katedrálisnál állunk meg legközelebb. Megtekintjük a lenyű-
göző alkotást. Lesz rövid szabadprogram ajándéktárgy vásár-
lási lehetőséggel. Franciaországot elhagyva késő délután érünk 
Németországba, ahol a szállásunk lesz.

7. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST (780 km)
Reggeli után hazaindulás. Utazás Németországon és Ausztrián 
keresztül rendszeres pihenőkkel. Hegyeshalomnál lépjük át a 
határt, a fővárosba az esti órákban érkezünk. Budapest után 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Repülős utasainknak Ferihegy közelében  
ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 30 € + fakultatív

Részvételi díj (végig busszal): 175.000,- Ft 
 (repülővel + busszal):  196.500,- Ft 
időpont:  2015. július 30 – augusztus 07.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 
alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  8 éjszaka *** szálláshelyeken  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

ReptéRi illeték kb.:   48.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR (buszos): 72.000,- Ft

 (repülős): 59.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (buszos – 8 alkalom): 46.000,- Ft

 (repülős – 6 alkalom): 36.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 137 € + fakultatív

Részvételi díj (végig busszal): 144.000,- Ft
 (repülővel + busszal):  169.500,- Ft 
időpont:  2015. július 19 – 25.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve  
választás alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: reggeli
szállás:  6 éjszaka *** - **** szállodákban  

2 ágyas tusolós WC-s szobákban 

ReptéRi illeték kb.:   42.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR (buszos): 55.000,- Ft
egyágyas feláR (repülős): 42.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (szállodában fizetendő): 2,5 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Tours Orleans

Chenoceaux

Blois

Párizs Reims

Nehézségi mutató Természet Városlátogatás

KASTÉLYOK A LOIRE-VÖLGYÉBEN  
ÉS PÁRIZS M REMEKEI

A MESÉS VERSAILLES-I KASTÉLY TÜKÖRTERME

CHENONCEAUX LÁTVÁNYOS VÍZI KASTÉLYA

PÁRIZSI LÁTKÉP AZ EIFFEL-TORONNYAL

FRANCIAORSZÁG
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Marseille

  VIRÁGOK ÉS M EMLÉKEK
Dél-Franciaországban és Észak-Olaszországban

PROKO BEPILLANTÓ: 

 a riviéra pompái: cannes, nizza, monaco

 borvacsora a festői provence-ban

 igazi csemege: 8 nap alatt 7 világÖrÖKség

 az olasz elegancia fellegvárai: milánó és torino

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

SZLOVÉNIA – OLASZORSZÁG (850 km)
Reggeli indulás. Szlovénián keresztül haladva gyönyörködünk 
a Júlia-Alpok vonulataiba, így érkezünk Olaszországba. Szállás.

2. NAP:  CREMONA – GENOVA – SAN-REMO – 
FRANCIAORSZÁG (380 km)

Reggel séta Cremonában, Stradivari városában. Dóm, Keresztelő 
kápolna, Torazzo, mely Európa legmagasabb harang tornya, 
Milit-loggia. Folytatjuk utunkat a Ligure-tenger partjára, 
Genovába. Kolumbusz és Garibaldi városában séta. A belvá-
ros felkerült a világörökség listájára is. Láthatjuk a St. Laurence 
katedrálist, Kolumbusz szülőházát, a hercegi palotát és a kikö-
tőt. A várost elhagyva a tengerparti szakaszon több mint száz 
alagúton áthaladva tartunk Franciaország felé. A határ előtt 
letérünk a sztrádáról és sétálunk a Virágok Riviérájának leg-
elegánsabb városában, a dalfesztiválról is híres San Remoban. 
Jól esik a kis séta a buszozás után, a hangulatos tengerparti tele-
pülésen. Szállás Nizza közelében (2 éj). Este fakultatív vacsora.

3. NAP: MONACO (30 km)
Aki akarja, ezt a napot a szálloda medencéjénél napozással tölt-
heti. A különlegességre vágyóknak azonban javasoljuk, hogy 
a délelőtti pihenés után, délután jöjjenek velünk egy fakulta-
tív programra, a világ legelegánsabb mini államába, Monacoba. 
A nizzai tengerparton haladunk végig, gyönyörködve a város-
ban és a pálmafás sétányban. A várost elhagyva megállunk a 
híres Eze Parfümgyárban. A parfümök illataival eltelve folytat-
juk utunkat a mini államba. A több mint három órás monacoi 
városnézéses programunk során lefényképezhetjük a nagyher-
cegi palotát, az Óceonográfiai Múzeum épületét, a katedrálist, 
a kikötőt és a Casinót, ahol a szerencséjüket is kipróbálhatják a 
vállalkozó kedvűek. Este későn érkezünk vissza szállásunkra, 
ezért ekkor nincs vacsora. Fakultatív kirándulás Monacóba 
(belépő nélkül, jelentkezés a helyszínen): 25  €

4. NAP: CANNES – MARSEILLE – IF – ARLES (320 km)
Továbbindulunk Cannes-ba, ahol a híres Fesztivál-palota kör-
nyékét keressük fel. A Cote d’Azurt elhagyva Provance-on 
keresztülhaladva érkezünk Marseille-be. A város ékessége az 
Öreg kikötő és a tengerparti sétány. Ezt követően aki akar átha-
józhat velünk a közeli szigetre. Itt található If vára, ahol Monte 
Cristo grófja is raboskodott. Marseille-t elhagyva megállunk egy 
francia boros gazdánál, hogy megtudjuk, miért híresek a fran-
cia borok. Először megnézzük az ültetvényt, majd következik 
a borkóstoló, ahol fehér- rosé- és vörösbort ízlelhetünk meg. 
A borokhoz egy hidegtálas vacsorát is kap a csoport. A végén 
természetesen lehet vásárolni is. A borkóstolót, a hidegtá-
las vacsorát és a bemutatót az út részvételi díja tartalmazza.  
Szállásunk Arles környékén lesz (2 éj).

5. NAP:  ARLES – NIMES – PONT DU GARD – AVIGNON 
(160 km) 

Ezen a napon vagy pihennek és sétálnak a környéken, vagy 
eljönnek velünk egy szédületes kirándulásra. Három olyan 
helyet is felkeresünk, mely a világörökségek listáján is szerepel. 
Először Arlesba lesz városnézés. Van Gogh is imádta ezt a várost, 
az egyik legtermékenyebb korszaka is idekötődik. Megnézzük 
az Amphiteatrumot, az Ókori színházat, a St. Trophime temp-
lomot. Provence tartományban, a levendulák hazájában hala-
dunk tovább. A nap során, aki akar, különböző kiszerelésekben 
vásárolhat a környék jellegzetes virágait rejtő kis illatzsákokból. 
Nimes-be érve régi római emlékek fogadnak: Amphiteatrum, 
katedrális, belváros, Szt. Pál templom, Négyzetes ház. Nimes az 
egyik legszebb dél-francia város, erről Önök is meggyőződhet-
nek. Továbbutazva a világ leghíresebb vízvezetékét, a Pont du 
Gard-ot tekintjük meg. Ez a monumentális építmény a római 
építészet remekműve, melyet ma hídként használnak. Ezt követi 
a Pápaság volt központja, Avignon. A XIV. században hét pápa 
lakott a ma is jó állapotban lévő palotában. Mellette látható a 
román és gótikus stílusú katedrális. Feltétlenül le kell fényké-
pezniük a színházat, a városházát és a híres Csonkahidat.  Este 
érünk vissza szállásunkra. Este fakultatív vacsora. Fakultatív 
kirándulás: Arles – Nimes – Pont du Gard – Avignon 
(belépő nélkül, jelentkezés a helyszínen): 50 €

6. NAP: ORANGE – GRENOBLE – TORINO (490 km)
Orange városába indulunk reggel. Utunkat végig a mediter-
rán növények látványa színezi. A városba érve megtekint-
jük a Diadalívet majd a világörökség listáján is szereplő római 
kori antik színházat és környékét. Folytatjuk utunkat a Francia-
Alpokba. Itt a legismertebb városban, a téli olimpiának is ott-
hont adó Grenobleben állunk meg. Elámulunk a körülöttünk 
magasodó több mint 3 000 m magas csúcsokon. Csodálatos 
az itt-ott megjelenő hófoltok látványa a nyári kánikulában. 
Megnézzük a katedrálist, az Igazságügyi Palota épületét, 
Sendal szülőházát és a belvárost. Ezt követően, aki akar, az 
egy látványos felvonózáson is részt vehet. A kabinnal pillana-
tok alatt több mint 200 m-t emelkedve megyünk fel a kilátóra. 
Menetközben és a csúcsról mesés kilátás tárul elénk a városra, 
az Isere folyóra és a környező hegyekre. Programunk után a 
hegyek közt kanyarogva a híres Frejus alagúton keresztül érke-
zünk Olaszországba. Szállás Torinónál, este vacsora.

7. NAP: TORINO – MILÁNÓ – GARDA-TÓ (470 km)
Délelőtt megtekintjük Torino látnivalóit: Dóm, a Szent Lepel 
kápolna, (melyben őrzik a katolikus egyház híres ereklyéjét), a 
királyi palota és Kossuth Lajos lakóháza. Lombardia központjába, 

Milánóba kora délután érkezünk. Felkeressük a világ egyik leg-
szebb templomát, a Dómot, majd a Scala épületét. Milánói 
nézelődésünk után a Garda-tóhoz buszozunk, ahol sétálunk a 
tóparton. Láthatjuk a sirmionei várat, és aki akar, egy hangulatos 
hajókirándulást is tehet a tavon. Este érjük el szállásunkat.

8. NAP: MIRAMARE KASTÉLY – SZLOVÉNIA – BP. (680 km) 
Reggeli után hazafelé indulunk. Útközben egy kis kitérőt teszünk a 
Trieszt mellett lévő Miramare kastélyhoz, mely az osztrák császárok 
kedvelt üdülőhelye volt. Közvetlenül a tengerpartnál lévő kastély 
megtekintése után hazautazás. Budapestre érkezés az esti órák-
ban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

M
EGÚJÍT

VA

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 65 € + fakultatív

Részvételi díj: 188.000,- Ft
időpont:  2015. július 07 – 14.;  augusztus 16 – 23. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli  + 4 vacsora
szállás:  7 éjszaka *** - **** 2 ágyas  

tusolós WC-s szállodai szobákban 

egyágyas feláR: 66.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PONT DU GARD, A 2000 ÉVES VÍZVEZETÉK

NIZZA LÁTVÁNYOS FŐTERE

MILÁNÓ FŐTERE PANORÁMAFELVÉTELLEL Fotó: Katona Istvánné

FRANCIAORSZÁG OLASZORSZÁG MONACO
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Marseille

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) 

– BUDAPEST – SZLOVÉNIA – 
OLASZORSZÁG (1100 km)

Reggeli indulás, majd Szlovénián keresztül 
utazva érkezünk Olaszországba. Este szállás-
helyünk elfoglalása.

2. NAP: PISA – ELBA (320 km)
Piombino kikötője felé vesszük az irányt. Toscana hangulatos 
dimbes-dombos vidékén haladva útba ejtjük az egykor jelen-
tős tengeri hatalommal bíró Pisat. Kb. 1 órára megállunk a 
Csodák mezején, ahol Olaszország legszebb román kori épület-
együttese található. Székesegyház, keresztelő kápolna, harang-
torony külső megtekintése, lefényképezése és egyből indulunk 
tovább a kikötőbe. Piombinoból, kb. 1 órát hajózunk Elba szi-
getére. A toszkán szigetvilág gyöngyszemének leghíresebb 
lakója Napóleon volt, ez volt első száműzetésének helyszíne. 
Megérkezésünk után egykori rezidenciáját tekintjük meg, mely-
ben ma emlékmúzeumot találunk. Séta a régi kikötőben, ahon-
nan jól láthatóak a város XVI. sz-i erődítményei. Esti órákban 
visszahajózás a szárazföldre, majd szálláshelyünkre utazunk.

3. NAP: LIVORNO – BASTIA – CAP CORSE (250 km)
Reggel kompátkelés Livornóból Korzikára (kb. 4 órás hajózás). 
Kikötünk Bastiaban, majd felkeressük a sziget ujjaként elhíresült 
Cap Corse csodálatos vidékét. Először Erbalungaba látogatunk 
el, melynek aprócska hangulatos házai és zegzugos utcácskái 
sok művészt megihlettek. Méltán nevezik a környéket a festők 
paradicsomának. A változatos partszakasz mentén középkori 
őrtornyok sorakoznak. Több olyan ősi településsel is találko-
zunk, amelyet a kalóztámadások miatt a hegytetőkre építettek. 
Meggyőződhetünk arról, hogy nem véletlenül él a mai napig a 
köztudatban az a mondás, miszerint „Nem ismeri Korzikát, aki 
nem járt a Cap Corseon”. Folytatva utunkat Patrimonio híres bor-
vidékén haladunk keresztül. Útközben egy boros gazdánál rövid 
pihenőt tartunk, ahol a régió borát megkóstolva, akár vásárol-
hatunk is a híres francia nedűből. Az esti órákban megérkezünk 
szálláshelyünkre.

4. NAP: CALVI – CORTE – PORTO (80 km)
Reggeli után városnézésre indulunk a sziget egyik idegenfor-
galmi központjában, Calviban. A város egy dombtetőre épült, 
sikátoros felső- és egy ódon hangulatú alsóvárosból áll. Sétát 
teszünk a monumentális középkori falakkal körbevett óváros-
ban és a kikötőben is. A csodás fekvésű település lenyűgöző 

citadellájának megtekintését sem hagyjuk ki. Folytatjuk utun-
kat a sziget egykori fővárosa, Corte felé. A magas hegyek 
között fekvő település erődítménye lélegzetelállítóan emelke-
dik a város fölé. Corte a sziget egyik legfontosabb szellemi köz-
pontja is, hiszen itt található a Korzikai Egyetem és a Korzika 
Múzeum épülete is. Corteban lesz lehetőségünk egy kisvonat-
tal körbejárni a látványosságokat. Délután páratlan élményt 
nyújtó panorámaúton haladunk; a vadregényes Scala di Santa 
Regina szurdokvölgyén keresztül a szépséges Portoba, mely az 
UNESCO világörökség listáján is szerepel. A város jelképe a part 
fölé magasodó gránitsziklára emelt genovai őrtorony. Szállás.

5. NAP:  PORTO – PIANA DE CALANCHE – AJACCIO – 
SARTENE (150 km)

Reggeli után jó idő esetén biztosítunk kb. 1,5 óra fürdőzést, 
napozást a csodás tengerparton. E napi kirándulásunkat egy 
csodás táj megtekintésével kezdjük: Piana de Calanche vöröses 
sziklái lenyűgöző élményt nyújtanak, ahogy szinte a tengerbe 
szakadnak. Ezután a jelenlegi fővárosba, Ajaccioba látogatunk 
el. Érdekes sokszínűség jellemzi a várost, hiszen az ódon han-
gulatú épületektől a modernig minden megtalálható benne. 
Városnézésünk során megnézzük az óvárost, a kikötőt és ter-
mészetesen Napóleon szülőházát is. 1769-ben itt látta meg a 
napvilágot a történelem egyik legnagyobb hadvezére. A város 
nagy szülöttére emlékművek, utcanevek emlékeztetnek. A dél-
utáni órákban tovább buszozunk az erődszerű házai miatt 
„legkorzikaibb” településnek nevezett Sartenebe. Felfedezzük a 
város zegzugos utcácskáit, majd rövid szabadprogram. Szállás.

6. NAP:  PORTOVECCHIO – BONIFACIO – SANTA TERESA – 
SASSARI (180 km)

Reggeli után irány Portovecchio. Egy kellemes délelőtti séta 
keretében ismerkedünk Korzika harmadik legnagyobb város-
ával, melynek magaslati óvárosából fantasztikus a kilátás. 
Folytatjuk utunkat a mesés Bonifacioba, mely a sziget legdé-
lebbi települése. Itt is kisvonattal megyünk be a központba, 
közben gyönyörködhetünk a tájban. Ezt követi óvárosi sétánk, 
majd szabadidő a belvárosban. A pazar fehér mészkőfalakra 
épült erőd és az óváros szép lezárása korzikai kirándulásunknak. 
Kompra szállunk és a mindössze 15 km-re lévő Szardínia szige-
tére hajózunk. Megérkezés Santa Teresa kikötőjébe. Ezt köve-
tően Sassariba utazunk. Szállás. 

7. NAP:  SASSARI – ALGHERO – NEPTUN-BARLANG – 
OLBIA (160 km)

Reggel könnyű séta keretében ismerkedünk a kulturális érté-
kekben gazdag Sassarival. Ezt követően ellátogatunk Szardínia 
legszebb városának tartott Algheroba. Különlegessége, hogy 
katalán nyelvű település. A műemlékekkel teli óvárost ten-
gerbe nyúló erődfal veszi körül. Hangulatos sétát teszünk a szép 
katedrális és a díszes paloták között. Az épületeken a mai napig 
erősen tükröződik a katalán-aragón hatás. A napot egy fakul-
tatív tengeri kirándulással folytatjuk. Jó idő esetén a Neptun-
barlanghoz hajókázhatunk (hajójegy és a barlangbelépő 
a helyszínen fizetendő). Este érkezünk szálláshelyünkre.     

8. NAP:  MADDALENA-SZIGETEK – PORTO CERVO – 
GOLFO ARANCI – LIVORNO (130 km)

Reggeli után egy kellemes kirándulást teszünk a szépsé-
ges Maddalena-szigetekre (hajójegy a helyszínen fizetendő). 
Kikötés után a sziget legmagasabb pontjáról lélegzetelállító 
látvány tárul elénk a pazar öblökre és a környező szigetvilág 
gyöngyszemeire. Jó idő esetén fürdési lehetőség. Továbbhaladva 
érintjük Caprera-szigetét, ahol megtekinthetjük Garibaldi házát, 
ezt követően Porto Cervot, a milliárdosok kedvelt üdülőpara-
dicsomát látogatjuk meg. A koraesti órákban érünk Szardínia 
legnagyobb kikötővárosába, Olbiaba. Az öbölben sétálva festői 
látványban gyönyörködhetünk. Este tengerjáró hajóval indu-
lunk Olaszország partjai felé. Szállás a hajón 4 ágyas (igény ese-
tén 2 ágyas) kabinban.   

9. NAP: LIVORNO – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (1120 km)
Reggeli órákban érkezés Livornóba. Elhelyezkedünk az autó-
buszban és hazaindulás. Szlovénián keresztül érkezünk meg 
Budapestre az esti órákban. Ezt követően mindenkit felszállási 
helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 85 €

Részvételi díj: 239.800,- Ft
időpont:  2015. június 14 – 22.;  szeptember 06 – 14.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  7 éjszaka *** - **** szállodák tusoló/WC-s 

szobáiban, 1 éj hajón (tus/WC-s kabinban)

kikötői illetékek (5 hajózásnál): 16.000,- Ft
tURistaadó: kb. 5 €/fő
egyágyas feláR: 72.000,- Ft
2 ágyas kabin feláR: 10.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (8 alkalom): 47.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

A VARÁZSLATOS ELBA – KORZIKA – SZARDÍNIA

Természet Városlátogatás

PROKO BEPILLANTÓ: 

 napóleon emléKeK elbán és KorziKán

 fÖldKÖzi-tengeri Hajózás és fürdőzés

 a festőK paradicsoma: KorziKa

 sziKláK és tenger Harmóniája szardínián

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 65 € + fakultatív

Részvételi díj: 188.000,- Ft
időpont:  2015. július 07 – 14.;  augusztus 16 – 23. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli  + 4 vacsora
szállás:  7 éjszaka *** - **** 2 ágyas  

tusolós WC-s szállodai szobákban 

egyágyas feláR: 66.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PONT DU GARD, A 2000 ÉVES VÍZVEZETÉK

KORZIKA LENYŰGÖZŐ SZIKLÁS TENGERPARTJA

Nehézségi mutató

BONIFACCIO SZIKLÁRA ÉPÜLT ERŐDJE

SZARDÍNIA SZÍNES TENGERPARTI HÁZAI

FRANCIAORSZÁG OLASZORSZÁG
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OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
Firenze

Róma

Nápoly
Sorrento

Capri
Pompei

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

SZLOVÉNIA – TRIESZT (670 km)
Reggel indulás. Szlovénián keresztül utazva, mely során gyö-
nyörködünk a Júlia-Alpok vonulataiban érkezünk Olasz országba. 
Trieszt már a Monarchiának is fontos kikötője volt. Belvárosában 
és a tengerparton sétálunk, nézelődünk. Az esti órákban érke-
zünk Ferrara melletti szálláshelyünkre. 

2. NAP: FIRENZE – RÓMA (570 km)
Reggeli után folytatjuk utunkat Firenzébe, mely a reneszánsz-
kor Athénja, a művészetek városa. Dante, Giotto, Machiavelli, 
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vasari és Galilei neve fémjel-
zik a város dicsőségét. Nagyszerű élményt jelent a XIV–XV. sz-i 
épületek között sétálni. Megható érzés Michelangelo, Galilei 
és Rossini sírjánál állni a Santa Croce templomban, Firenze 
Pantheonjában. Megcsodáljuk a világ 3. legnagyobb katedrá-
lisát, a Santa Maria Del Fioret. Sétálunk a XIV. sz-i Öreg hídon, 
a Ponte Vecchion. Ezekkel az élményekkel telve hagyjuk el a 
Mediciek fellegvárát. Továbbutazás és este érkezés Rómába, 
szállás a metró közelében. 

3. NAP: RÓMA
Reggel kezdjük városnézésünket. Először a több mint 1 milli-
árd hívőt irányító római katolikus egyház központját, a Vatikánt 
tekintjük meg. A Vatikáni Múzeummal kezdünk. Itt megcsodáljuk 

többek közt Michelangelo eredetien szép alkotását a Sixtus-
kápolnát, valamint Raffaelo káprázatos freskóit. Ezt követően a 
világ legnagyobb templomát, a Szt. Péter-székesegyházat néz-
zük meg, ahol a lenyűgöző méretek mellett gyönyörködhetünk 
a fantasztikus Pieta szoborban is. Délután a híres Spanyol lép-
cső turistaforgatagában gyönyörködhetünk, majd szabadprog-
ram mely során kipróbálhatjuk egy hangulatos olasz kisvendéglő 
gazdag ételválasztékát. A nap folyamán közlekedés metróval és 
gyalog (mivel a rendelet szerint turistabuszok csak a szállásig jár-
hatnak.) Szállás Rómában.

4. NAP: RÓMA
Az „Örök Város“ megismerésének folytatása. Az ókori Róma 
megtekintése, ahol a megmaradt romokból tudunk követ-
keztetni az ókori birodalom nagyságára. Capitolium, Forum 
Romanum, Palatinus, Traianus Foruma és a Colosseum bizonyít-
ják, hogy ókori elődeink csodás örökséget hagytak ránk. Először 
a Capitolium dombjáról (ahonnan kiválóan lehet fényképezni is) 
tekintünk le a Forum Romanumra. Látható a „Szent Út”, ahol a 
császárok vonultak végig egy győztes csata után. Az újkor egyik 
monumentális alkotásában, a II. Viktor Emanuel-emlékműben 
is gyönyörködhetünk. Kora esti órákban a vízi hangverseny lát-
szatát keltő Trevi-kúttal zárjuk a napi programunkat.

5. NAP: RÓMA – NÁPOLY – SORRENTOI-FÉLSZIGET (270 km)
Reggeli után a Santa Maria Maggiore-templomban található 
V. sz-i mozaikfreskók vívják ki bámulatunkat. Továbbhaladva a 
Szt. Pál-katedrális imponáló méreteivel és szépségével, valamint 
az összes hivatalos pápa arcképével felejthetetlen élményt ad. 

Kora délután elhagyjuk Rómát és utazás a Sorrentói-félszigetre, 
útközben Nápolyban megállás, rövid séta a központban és 
tengerparton. Megtekintjük a Nápolyi várat és a világörök-
ség részeként is számon tartott Főteret.  Láthatjuk Olasz ország 
második legnagyobb kikötőjét is. Nápoly városa ellentmondása-
ival is különleges élményt nyújt. Rövid szabadprogramunk után 
továbbindulás szálláshelyünkre, a Sorrentói-félszigetre. Érkezés 
az esti órákban.

6. NAP: SORRENTO – CAPRI (HAJÓ)
Pihenés, illetve fakultatív kirándulás Capri-szigetére, a Tirrén-
tenger legszebb gyöngyszemére. Több mint fél órás hajózás-
sal jutunk át a szigetre. Felejthetetlen látványt nyújt a meredek 
sziklafalak és a csodálatosan kék tenger harmóniája. A kikötő-
ből siklóval jutunk fel a központba. Itt a városka nevezetességeit 
tekintjük meg a közös séta során. A szabadidőben jó idő esetén, 
rövid fürdőzésre is lesz lehetőség. Este séta Sorrento városában, 
aki szeretne, ekkor vásárolni is tud. Szállás, mint előző nap. 
Capri fakultatív kirándulás. Az ár tartalmaz: Sorrento 
– Capri – Sorrento hajójegyet és Caprin siklójegyet 
(helyszíni jelentkezés): 70 €

7. NAP: POMPEI – ÉSZAK-OLASZORSZÁG (670 km)
Reggel indulás, irány a Vezúv lávája által eltüntetett város, 
Pompei. Fantasztikus élmény az ókor szinte tökéletesen meg-
maradt épületei közt sétálni a XXI. században. A kb. 2 órás séta 
során a legérdekesebb házakat és emlékeket tekintjük meg, 
majd utazás észak felé. Szállás.

8. NAP: PADOVA – SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG (930 km)
Megreggelizünk, majd bemegyünk Padova belvárosába. Itt 
megtekintjük a híres Szt. Antal-katedrálist, a Gattamelata-
szobrot, a főteret és környékét. Szlovénia érintésével haza-
utazunk. Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 64 € + fakultatív

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 15 – 22.; július 07 –14.: 138.500,- Ft 

július 30 – augusztus 06.:  138.500,- Ft 
szeptember 06 – 13.: 149.400,- Ft 
szeptember 17 – 24.:   149.400,- Ft

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  kontinentális reggeli  

(fakultatív vacsora)
szállás:  7 éjszaka *** - **** 2 ágyas  

tusolós WC-s szállodai szobákban 

egyágyas feláR: 62.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 31.000,- Ft
tURistaadó (szállodákban fizetendő): kb.: 18 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 vatiKán és a lenyűgÖző sixtus-Kápolna

 róma óKori emléKei és a vezúv áldozata: pompei

 sétálás a medicieK firenzéjében és padovában

 Hajózás a sziKláKKal Övezett capri szigetére

Ravenna
Rimini

San Marino

Velence

CAPRI FELÉ HAJÓZVA  Fotó: P. Kis Melinda

SZENT PÉTER BAZILIKA LÁTVÁNYA A TEVERE FOLYÓVAL

FIRENZE: NEPTUN KÚT

TOP

AJÁNLAT

OLASZORSZÁG VATIKÁN
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Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 64 € + fakultatív

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 15 – 22.; július 07 –14.: 138.500,- Ft 

július 30 – augusztus 06.:  138.500,- Ft 
szeptember 06 – 13.: 149.400,- Ft 
szeptember 17 – 24.:   149.400,- Ft

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  kontinentális reggeli  

(fakultatív vacsora)
szállás:  7 éjszaka *** - **** 2 ágyas  

tusolós WC-s szállodai szobákban 

egyágyas feláR: 62.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 31.000,- Ft
tURistaadó (szállodákban fizetendő): kb.: 18 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

SZLOVÉNIA – OLASZORSZÁG – RIMINI (870 km)
Reggeli indulás. Utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. 
Az esti órákban érkezünk szálláshelyünkre, mely Rimini tenger-
parti szakaszán lesz. Szállásunk **** kategóriájú. 

2. NAP: FÜRDÉS 
Pihenés, fürdőzés a tengerparton. (Strandszerviz a helyszínen 
fizetendő). A Riminiben található **** hotelünk közel van a 
homokos tengerparthoz. A szobák légkondicionálóval, TV-vel, 
telefonnal, tus/WC-vel felszereltek. A szálloda környékén több 
étterem, taverna, kisvendéglő található. Vacsorázásra mindenki 
kiválaszthatja a számára megfelelőt, de arra is van lehetőség, 
hogy kb. 15 €-ért/nap a szállodában az idegenvezető leszervezi 
a vacsorát. Ezt lehet igényelni 1–1 napra, de minden napra is. 
Jelentkezés a helyszínen az idegenvezetőnél. Azért nem rendel-
tük le fixre az egész csoportnak a szállodában a vacsorát, hogy 
lehetőséget biztosítsunk azoknak is, akik esténként különböző 
hangulatos, tipikus olasz éttermeket szeretnének kipróbálni.

3. NAP: NAPOZÁS VAGY RAVENNA (110 km)
Egész napos pihenés, fürdés, vagy fakultatív program kere-
tében kirándulás Ravennába. A várost az etruszk időkben 
alapították és ezért az ország egyik legrégebbi települése. 
A templomokban gyönyörű, több mint 1 500 éves mozaikok-
kal találkozhatunk, valamint érintjük a legnagyobb olasz költő, 
Dante síremlékét is. A Piazza del Popolo árkádos házai harmo-
nikussá teszik a teret. A programunk kb. 6 órás és a belépőket is 
tartalmazza. Kirándulásra jelentkezés a helyszínen, az idegen-
vezetőnél. Ravenna félnapos fakultatív kirándulás 
(belépővel): 25 €. Visszaérkezés után szabadprogram.

4. NAP: FÜRDÉS
Fürdés, pihenés a tengerparton.

5. NAP:  SAN MARINO FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS –  
FÜRDÉS (50 km)

Délelőtt azokkal, akik új országot akarnak megismerni, fakulta-
tív kirándulásra megyünk. San Marino a legrégebbi, ma is fenn-
álló köztársaság, amelyet 301-ben alapított egy kőfaragó mester. 
Városnézésünk során láthatjuk a bazilikát, ahol Szent Marinus 
ereklyéit őrzik, illetve a Kormányzósági Palotát, amely előtt az 
őrségváltást is megtekinthetjük. Aki kedvet és erőt érez magá-
ban, felmehet egészen a fellegvárig, ahonnan mesés kilátás tárul 
elénk a dimbes-dombos olasz tájra, illetve az Adriai-tengerre. 
Utána lehetőség nyílik egy kis vásárlásra is, mivel San Marinóban 
az árak is jóval kedvezőbbek, mint Olaszországban. Kirándulásra 
jelentkezés a helyszínen, az idegenvezetőnél. Várhatóan 14 órára 
érkezünk vissza a kirándulásról. San Marino félnapos fakul-
tatív kirándulás (belépő nélkül, jelentkezés a helyszí-
nen):  20 €. Délután fürdés, pihenés. 

6. NAP: RIMINI – VELENCE (350 km)
Reggeli után elhagyjuk szállodánkat és Velencébe indu-
lunk. Hajóval megyünk a központba. Megtekintjük a Szt. Márk 
teret a híres templomával, a Harangtornyot és a Sóhajok híd-
ját. A Dózse-palota reneszánsz épülete is a tér egyik ékessége. 
Ezt követően, aki szeretné, belülről is megtekintheti a palotát, 
illetve aki pihenni akar, az megkóstolhatja a híres olasz kávét 
és fagylaltot egy kávéház teraszán. Programunkat folytatva 

a Rialtóhoz sétálunk a hangulatos hidakkal díszített utcá-
kon keresztül. Este lehetőséget biztosítunk Velence belváro-
sában egy hangulatos kisvendéglői vacsora elfogyasztására. 
Szabadprogramunk után visszahajózunk a buszparkolóig és a 
szállodánk felé vesszük az irányt.

7. NAP:  OLASZORSZÁG – SZLOVÉNIA – BUDAPEST – 
SZEGED (860 km)

Reggeli után folytatjuk utunkat Szlovéniába. Megállunk 
Postojnán és megtekintjük a híres cseppkőbarlangot. A nagy 
melegben felüdülés nézelődni Európa egyik legszebb cseppkő-
barlangjában. Folytatva utunkat, hazaérkezés Budapestre az esti 
órákban. Ezután mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Ravenna
Rimini

San Marino

Velence NAPSÜTÖTTE ITÁLIA

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 70 € + fakultatív

Részvételi díj: 128.500,- Ft 
időpont:  2015.  június 29 – július 05.;  

szeptember 05 – 11.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli
szállás:  6 éjszaka **** szálloda  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban

tURistaadó (szállodában fizetendő): 12,5 €
egyágyas feláR: 34.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

M
EGÚJÍTVA

GONDOLÁSOK A VELENCEI CSATORNÁN

MOZAIKOKKAL DÍSZÍTETT MESÉS RAVENNAI KATEDRÁLIS

RIMINI HOMOKOS TENGERPARTJA

PROKO BEPILLANTÓ: 

 olasz nyaralás faKultatív programoKKal

 piHenés a HomoKos tengerparton, ****szállodában

 egész napos program velencében, Hajózással

 a sziKlára épült mesebeli miniállam: san marino

SAN MARINOOLASZORSZÁG
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Siena

Firenze
Pisa

Parma

Cinque Terre
M

od
en

a

LEONARDO SZÜL FÖLDJÉN

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 a festői toszKán vidéK és a ligur-tenger

 impozáns reneszánsz városoK: firenze, pisa

 Hajózás és séta a mesés cinque terre vidéKen

 olasz luxus a ferrari gyár múzeumában

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – 

SZLOVÉNIA – AQUILEIA – OLASZORSZÁG (880 km) 
Reggeli indulás után Szlovénia érintésével utazás Olasz-
országba. Határátlépés után lekanyarodunk egy érdekes ókori 
településhez. Aquileia az ókori Róma egyik fontos kereske-
delmi és kikötői központja volt. Megtekintjük a világ egyik leg-
régebbi keresztény templomát, melynek kövezete a mai napig 
őrzi az eredeti mozaik díszítését. Nem véletlenül világörökség. 
Ezt követően folytatjuk utunkat olaszországi szállodánkig. 

2. NAP: FIRENZE – SIENA (120 km)
Reggeli után bemegyünk Firenzébe. Ez a város Olaszország 
művészeti fellegvára. A Medici és a Borgia család alapozta 
meg – többek közt Leonardo segítségével –, hogy mind épí-
tészeti, mind képzőművészeti szempontból Európa egyik leg-
gazdagabb városa legyen. Városnézésünk során a régi hídtól 

(Ponte Vecchio) a katedrálison keresztül (Santa Maria Del Fiore) 
a főtéren álló városházáig rengeteg érdekességet tekintünk 
meg. Természetesen nem fog kimaradni a Santa Croce temp-
lom, ahol sok neves személy sírját láthatjuk majd, és az Uffizi 
képtár épülete az előtte látható szobrokkal sem. Ez csak egy csi-
petnyi a ránk váró sok élményből. Délután, a kb. 1 órára lévő 
Siena városába utazunk, melynek kagyló alakú főtere a vilá-
gon egyedülálló. Katedrálisa az ország legszebbjei közé tartozik. 
A szabad program alatt lehet nézelődni, vásárolni a belváros ele-
gáns üzleteiben, vagy vacsorázni egy kellemes olasz vendéglő-
ben. Este elfoglaljuk szállásunkat.

3. NAP: PISA – CINQUE TERRE (210 km) 
A tegnapi mesés látványt nehéz fokozni, de a mai napon felke-
resendő látványosságok is méltán lettek világhírűek. Délelőtt 
Pisaba megyünk és felkeressük a Csodák-terét. Nem csak a fer-
detorony ejt ámulatba bennünket, hanem a székesegyház és 
a keresztelő kápolna is. Ezt követően a Ligur-tenger vidékére uta-
zunk. A Cinque Terre tulajdonképpen öt mesés kis falu és az őket 
körbeölelő sziklás tengerpart egysége. Ezek a sziklák és a ten-
ger közé ékelődött gyöngyszemek mindenki tetszését elnyerik. 
Látni fogjuk, hogy miért keresi fel évente több százezer ember 
a világörökségi listán is szereplő Cinque Terre fantasztikus vidé-
két. La Speziaból hajóval megyünk Vernazzaba. (Ha nagyon viha-
ros a tenger, akkor vonattal megyünk.) Útközben gyönyörködünk 
a hegyoldalakra épült mesés kisvárosokban. Miután kiszálltunk a 
hajóból, sétálunk a tengerparton, élvezzük a hangulatos falucs-
kák egyedi hangulatát. A hegyoldalra épült piciny települések, a 
mediterrán növények és a sziklafalakat folyamatosan simogató 
hullámok elkápráztatnak bennünket. Vonattal utazunk vissza 
La Speziaba, buszunkhoz.  Folytatjuk utunkat szállásunkra. 

4. NAP: PARMA – MARANELLO – MODENA (230 km)
Délelőtt megtekintjük Parma városát. A város Stendhal híres 
regénye után lett ismert. Keresztelő kápolnája, dómja és a 
főtér (a Governatore) különösen látványos. A szabadidőnk alatt 
vásárolhatunk a híres parmezán sajtból és az egyedi pácolású 
pármai sonkából. Folytatjuk utunkat és egy különleges prog-
ramra megyünk. A világ egyik legdrágább és leghíresebb autói a 
Ferrarik, melynek gyári múzeumát tekintjük meg Maranelloban. 
Ez a kiállítás több mint egy autómúzeum. Az élmény a laiku-
sok számára is maradandó. Ezt követően Modenaba, a zene 
városá ba látogatunk. Többek közt itt született és élt Pavarotti 
is. A katedrális és harangtornya, továbbá a városháza a Piazze 
Grande-n, a világörökség része. Látjuk a monumentális nagy-
hercegi palotát is. Ezt követően szállásunkra utazunk. 

5. NAP: FERRARA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (770 km) 
Reggeli után ellátogatunk a „Pó asszonyaként” emlegetett 
Ferrara városába, mely a reneszánsz idején kapta mai képét. 
Középpontjában az Este család tiszteletet parancsoló vára áll. 

Ezt övezi a harmonikus belvárosi utcakép. Belvárosi sétánk után 
hazaindulás. Szlovénia érintésével a Budapestre érkezés az esti 
órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére 
szállítunk.

PRIMAVERA ALL’ITALIANA Tavasz olasz módra

1. NAP: SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BP. – TRIESZT
Reggeli indulás. Triesztben délután városnézés, majd szállás.

2. NAP: TIVOLI – RÓMA (570 km)
Tivoliban: Hadrianus villája és a Villa d’Este park szökőkútjai.

3. NAP: RÓMA ÉS VATIKÁN
Vatikáni Múzeum, Szt. Péter-székesegyház, Santa Maria 
Maggiore-templom, Szt. Pál-katedrális  Spanyol lépcső, Trevi-kút. 

4. NAP: RÓMA – NÁPOLY – SORRENTÓI-FÉLSZIGET (270 km)
Róma városnézés folytatása: Capitolium, Forum Romanum, 
Palatinus, Traianus Foruma és a Colosseum. Délután séta 
Nápolyban.

5. NAP:  FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS CAPRI SZIGETÉRE 
HAJÓVAL 

Pihenés vagy hajókirándulás a Tirrén-tengeren Caprira, majd 
siklóval megyünk fel a központba. Este séta Sorrentóban.
Capri fakultatív kirándulás. Az ár tartalmaz: Sorrento 
– Capri – Sorrento hajójegyet és Caprin siklójegyet 
(helyszíni jelentkezés): 70 €
6. NAP:  SORRENTÓI-FÉLSZIGET – POMPEI (670 km)
Délelőtt Pompei emlékeinek megtekintése. Szállás Ferraranál.

7. NAP: PADOVA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (930 km)
Városnézés Padovában. Hazautazás, majd vidéki transzferek.
Részletes program olvasható a PROKO TRAVEL téli katalógusá-
ban vagy a www.prokotravel.hu weboldalon. 

az ingyenes fel- és leszállási helyek megegyeznek a 
leonaRdo nyomában útnál leíRtakkal.

OLASZORSZÁG

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 80 € + fak.

Részvételi díj: 142.000,- Ft 
időpont:  2015. május 01 – 07.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:   reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka *** - **** 2 ágyas  

tusolós WC-s szállodai szobákban

egyágyas feláR: 38.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 24.000,- Ft
tURista adó (szállodában fizetendő): kb.: 15 €RÓMA, II. VIKTOR EMÁNUEL EMLÉKMŰ

SIENA DÓM Fotó: Pigniczky Tamás

CINQUE TERRE A LIGÚR-TENGERREL

TIVOLI PARK SZOBRAI

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 59 €

Részvételi díj: 102.000,- Ft
időpont:  2015.  június 21 – 25.;  július 17 – 21.;  

augusztus 30 – szeptember 03.;  
szeptember 9 – 13.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  4 éjszaka *** - **** szállodák  

2 ágyas tusolós/WC szobáiban

egyágyas feláR: 30.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 20.000,- Ft
tURistaadó (szállodákban fizetendő): kb.: 5 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas
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VelenceVerona
Padova

Sirmione

LAGÚNÁK, TEMPLOMOK, SZERELMEK
Velencét l Veronáig

PROKO BEPILLANTÓ: 

 velence: egész napos Kirándulás HajóKázással

 garda-tói Hajózás és júlia erKélye veronában

 szent antal nyugHelye a reneszánsz padovában

 végig 4 csillagos szálloda

PROKO BEPILLANTÓ: 

 óKori emléKeK: coloseumtól a capitoliumig 
 vatiKáni múzeum és a  szt. péter baziliKa 
 jézus Krisztus jászolánaK megmaradt darabja

 Kedvező menetrend: 4 teljes nap az ÖrÖK városban

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

SZLOVÉNIA – AUSZTRIA – OLASZORSZÁG (845 km)
Reggeli indulás. Szlovénia érintésével megyünk Klagenfurtba, 
ahol megtekintjük a Minimundust, mely a világ közel 160 
nevezetességét mutatja be kicsinyítve. Szállásunk már Olasz-
országban, **** hotelben lesz, ahol lesz fakultatív vacsora (3 éj).

2. NAP: VELENCE (60 km)
Egész napos fakultatív kirándulás Velencébe. Punte Sabionéból 
hajóval megyünk át Velencébe. A hajójegy költsége benne 
van a fakultatív program árában. A városba átérve gyalogos 
városnézés.  A hatalmas Szt. Márk tér, a sok festőt megihlető 
Sóhajok hídja, a gazdag hercegek mesés épülete, a Dodge-
palota, és a mindig nagy forgatagú Rialto a fő látványosság. 
Délután a szabadprogram alatt belülről is meg lehet tekinteni 
a Dodge palotát és a Szt. Márk katedrálist, és fel tudunk menni 
a Harangtoronyba, ahonnan mesés a kilátás. A teljes prog-
ram kb. 6 óra. A programunk befejezése után nyáron, kellemes 
időjárási viszonyok esetén fürdési lehetőség a tengerparton. 
Ha nem alkalmas az idő fürdésre, akkor több időt tölt a csoport 
Velencében. Fakultatív kirándulás Velencébe (hajójegy-
gyel, helyszíni jelentkezéssel): 40 €

3. NAP:  PADOVA – SIRMIONE – GARDA-TÓ – VERONA 
(350 km)

Reggel Padovába utazunk. Itt megtekintjük a csodaszép 
Szt. Antal-katedrálist. Szt. Antal Lisszabonban született, de Olasz-
ország ban vált híressé és itt van eltemetve. Előtte magasodik 
Donatello Gattamelata szobra. Ezt lefényképezve sétálhatunk át a 
szép reneszánsz hangulatú főtérre. Továbbutazunk a Garda-tóhoz. 
Sirmionéban – a buszparkolóból – aki akar, egy félórás hajókirán-
dulást tehet az égszínkék tavon. A vár közelében kötünk ki, majd 
szabadprogram a központban. Ekkor, akinek kedve van, megte-
kintheti a várat, de lehet emléktárgyakat vásárolni vagy fagyizni 
is. A délután hátralévő részét Veronában töltjük. Gyalogos sétán-
kat az Adige parton, a Scaligeriek váránál kezdjük. Innen sétá-
lunk be a belvárosba. Az Erbe téren szép épületek veszik körbe az 
ajándékárusítók bódéit. Továbbsétálva romantikázhatunk Júlia 
erkélyénél. A sétálóutcán, elegáns üzletek közt haladva érjük el 
az ókori Arénát, ahol nyaranta szabadtéri operaelőadásokat tar-
tanak. Itt fejezzük be közös sétánkat, és ekkor veszi kezdetét a 
szabad nézelődés, fagylaltozás. Este érkezünk vissza szállásunkra. 

4. NAP: AQUILEIA– SZLOVÉNIA – BP. (845 km)
Reggeli után Aquileia-ba megyünk, ahol több 
ezer éves emlékeket láthatunk, mert a városka 
időszámításunk előtt már fontos település 
volt. Az UNESCO világörökséggé is nyilvání-
totta. Folytatjuk utunkat Szlovénián keresztül. 
Útközben láthatjuk a Júlia-Alpok nyúlványait és a 
változatos szlovén tájat. Hazaérkezés az esti órák-
ban. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – RÓMA
Menetrend függvényében, várhatóan a reggeli 
órákban repülés Rómába. Autóbuszos transz-
fer a belvárosi **** szállodánkhoz. Közben az 
idegenvezető tájékoztatja utasainkat az útközi 
látnivalókról és beszél Róma történelméről is. 
Itt lepakolunk a csomagszobába és megkezdjük 
Róma feltérképezését. Aki már volt Rómában 
és egyedül szeretne mazsolázni a látnivalókból, ezt megteheti. 
A többieknek javasoljuk, jöjjenek el a fakultatív idegenvezetéses 
programunkra, mely során közlekedés metróval, ill. gyalog. Először 
a híres Trevi kúthoz megyünk. Itt már első nap „biztosíthatjuk”, hogy 
valamikor majd visszatérünk Rómába egy aprópénz bedobásával. 
Következő megállónk a mindenki által ismert Spanyol lépcső, ahol 
sok filmet forgattak már. A híres Pantheon az ókor legcsodálatosabb 
épülete, amelyet a VI. századtól templomként használtak. Raffaello 
hamvai is itt nyugszanak. Piazza Navona szépséges terének megte-
kintésével fejezzük be első napi közös programunkat. 

2. NAP: RÓMA – VÁROSNÉZÉS
Reggeli után, ha az idegenvezetéses városnézés mellett voksol-
tak, akkor közösen folytatjuk a főváros megismerését. Ókori és 
mai római műemlékeket keresünk fel. A Forum Romanum az 
ókori Róma központja, Maxentius császár bazilikájának romjaival, 
Via dei Fori Imperiali a római birodalom térképeivel, Capitolium 
a városházával és Marcus Aurelius ókorból megmaradt szobrá-

val, valamint Nagy Konstantin óriás szobrának maradványaival a 
délelőtt látványosságai. A Palatinuson láthatjuk az ókor hatalmas 
gazdagságának maradványait, a gyönyörű villák romjait. Traianus 
Fóruma a daciai hadjárat monumentális oszlopával, valamint 
az első élelmiszer szupermarket romjaival szintén érdekes lát-
vány. Colosseum az ókori gladiátorviadalok színhelye, szinte teljes 
pompájában megmaradt. Nem messze innen a Viktor Emánuel-
emlékmű magasodik, ahol az ismeretlen katona hamvait díszőr-
ség vigyázza. Ezt követi az Aracoeli templom, ahol minden egyes 
oszlop más és más, itt őrzik Nagy Konstantin anyjának hamvait. 

3. NAP RÓMA – VATIKÁN 
Először a vallási Rómával ismerkedünk meg: Vatikán Múzeum, 
Sixtus-kápolna Michelangelo freskóival, Raffaello stanzái, melyet 
tanítványai fejeztek be, a Laokon szoborcsoport és az etruszk emlé-
kek. A Szent Péter Bazilika a keresztény világ legnagyobb temp-
loma, ahol II. János Pál hamvai is megtalálhatóak. Látványosak 
Gian Lorenzo Bernini alkotásai is. Délutáni programunk első állo-
mása az Angyalvár. Monumentális épülete Róma egyik jelképe. 
Folytatva sétánkat a Piazza del Popolo térre érkezünk, ahol lefény-
képezhetjük a hatalmas egyiptomi obeliszket is. Végezetül egy 
érdekes órát nézünk meg a Pincio dombon. Este vacsorázási lehe-
tőség a város hangulatos éttermeinek egyikében, ekkor össze lehet 
hasonlítani, hogy mennyivel másabb az olasz pizza az otthoninál.

4. NAP: RÓMA – BUDAPEST
Reggeli után a Santa Maria Maggiore székesegyházat keres-
sük fel, ahol láthatunk V. századi mozaikképeket, valamint azon 
jászol egy darabját, melyben Jézus feküdt a születése után. 
Ezt követi a San Pietro in Vincoli Bazilika, ahol őrzik Szt. Péter 
láncait és itt látható a híres Mózes szobor is. A kora délután lát-
ványossága a Szent Pál-székesegyház. Itt található a névadó 
hamvai, valamint az összes pápa arcképét ábrázoló freskók. 
A transzferig hátralévő időben szabadprogram. A repülőgép 
indulásának függvényében transzfer a reptérre és várhatóan az 
esti órákban hazarepülünk Bp-re.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 6. old.)

VÁROSNÉZÉS ÉS PIZZÁZÁS RÓMÁBAN

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 48 € + fakultatív

Részvételi díj: 69.500,- Ft
időpont:  2015.  július 13 – 16., augusztus 15 – 18.; 

augusztus 31 – szeptember 03., 
szeptember 21 – 24.  

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  3 éjszaka **** szálloda  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 22.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 15.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 51 €

Részvételi díj: 98.000,- Ft
időpont:  2015. augusztus 20 – 23.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (vacsora a helyszínen lehetséges)
szállás:  3 éjszaka **** szállodában  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   34.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 28.000,- Ft
idegenvezetéses váRosnézés (3 × 6 órás): 12.000,- Ft
Róma tURistaadó (helyszínen fizetendő): kb.: 18 €

SIENA DÓM Fotó: Pigniczky Tamás

AZ ÓKORI RÓMA

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 59 €

Részvételi díj: 102.000,- Ft
időpont:  2015.  június 21 – 25.;  július 17 – 21.;  

augusztus 30 – szeptember 03.;  
szeptember 9 – 13.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  4 éjszaka *** - **** szállodák  

2 ágyas tusolós/WC szobáiban

egyágyas feláR: 30.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 20.000,- Ft
tURistaadó (szállodákban fizetendő): kb.: 5 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Természet Városlátogatás
Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

M
EGÚJÍTVA

VATIKÁNOLASZORSZÁGSZLOVÉNIA
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Monaco
San Remo

La Spezia

VicenzaMilánó
Asti

NYARALÁS A VIRÁGOK RIVIÉRÁJÁN 
ÉS VILÁGKIÁLLÍTÁS MILÁNÓBAN

PROKO BEPILLANTÓ: 

 olaszországi nyaralás az előKelő san remonál

 expo milanóban 144 ország részvételével 
 cinque terre mesés Kisvárosai Hajóról is
 a riviéra fényűző városa: monaco

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

VICENZA (880 km) 
Reggeli indulás után folyamatos utazás Szlovénián keresztül 
Olaszországba. Határátlépés után megállunk a világörökségek 
listáján is szereplő Vicenzaban. A városközpontban láthatóak a 
híres építész, Palladio alkotásai. Ezeket is megtekintjük gyalo-
gos sétánk során. Programunk után továbbindulunk, és az esti 
órákban érkezünk szálláshelyünkre. 

2. NAP: VILÁG EXPO MILÁNÓ (180 km) 
Reggelit követően Milanóba utazunk. 2015. májusától októberéig 
tart az EXPO. Öt évente rendeznek ilyen Világkiállítást. A legutóbbi 
Sanghai-ban volt 2010-ben, a következő 2020-ban Dubaiban lesz. 
A mostani Világkiállítás fő témája az egészség, a környezet és a 
fenntartható fejlődés. Fő mottója: „Táplálni a Földet, energiát adni 
az Életnek”. Előzetes adatok szerint 144 ország fog kiállítani az 
EXPO-n. Természetesen Magyarország is kiállít. Tervek szerint egy 
különleges formátumú pavilon lesz a magyar kiállítási helyszín, 
melynek elnevezése „Életkert”. Ez olyan nagyszabású rendezvény, 
hogy ezt látni kell. Megérkezéstől estig a Világkiállításon tartózko-
dunk. Ezt követően szállásunkra utazunk.

3. NAP: CERTOSA DI PAVIA – ASTI (350 km)
Mai első látványosságunk a Certosa di Pavia XIV. sz-ban alapított 
kolostoregyüttese. Katedrálisa az országban a 3. legnagyobb. 
Az épületek nagy része reneszánsz stílusú, melyek szépen gon-
dozott belső parkokkal díszítettek. Továbbutazva a déli órákban 
érjük el a több mint 2 000 éves Astit. A város gazdag törté-
nelmi múlttal rendelkezik, régen a száz tornyok városának hív-
ták. Ebből jó néhány ma is látható. Megtekintjük a Róma teret a 
díszes szoborcsoporttal, hangulatos házaival, és a XIII. sz-i ala-
pokra épült katedrálist is. Délután érkezünk San Remonál lévő 
szállásunkra. Szállásfoglalásunk (3 éj) után szabad program, für-
dési lehetőség. Ha valaki a belvárosba akar bemenni, akkor taxi, 
vagy helyi busz használata javasolt. 

4. NAP: PIHENÉS A LIGUR-TENGERNÉL
Egésznap pihenés, fürdés. Szállodánk ***-os, légkondicionált 
szobákkal a tengerparttól pár perces sétára található. 

5. NAP: PIHENÉS VAGY MONACO (140 km)
Pihenés vagy egésznapos kirándulás. Jelentkezés a helyszínen. 
A programot egy nagyon hangulatos kisváros Dolceacqua meg-
tekintésével kezdjük. Itt olyan érzése van az embernek, mintha 
400  évet visszamentünk volna az időben. Továbbhaladva az 
1867-ben alapított Hanbury kertet tekintjük meg. Itt a világ szinte 
minden tájáról származó növényritkaságok látványos, színes csok-
rát láthatjuk. A déli órákban érünk Monacoba. A Nagyhercegi 
palotánál kezdjük nézelődésünket. Később a katedrálisnál foly-
tatjuk, majd a híres óceánkutató Cousteau által berendezett 
Oceonografiai Múzeumnál. A kikötőbe lesétálva átmegyünk 
Monte Carloba és a Casinónál fényképezkedhetünk. Sok élmény-
nyel gazdagodva érünk vissza szállásunkra. Fakultatív prog-
ram (jelentkezés a helyszínen): Dolceacqua – Hanbury 
– Monaco kirándulás (belépő nélkül): 25 €

6. NAP: SAN-REMO – LA SPEZIA – CINQUE TERRE (420 km)
La Speziaba, egy csodálatos vidékre indulunk. A Cinque Terre 
tulajdonképpen öt mesés kis falu és az őket körbeölelő sziklás 
tengerpart egysége. Ezek a sziklák és a tenger közé ékelődött 
gyöngyszemek mindenki tetszését elnyerik. Látni fogjuk, hogy 
miért keresi fel évente több százezer ember a Cinque Terre fan-
tasztikus vidékét. La Speziaból hajóval megyünk Vernazzaba. 
Útközben gyönyörködünk a hegyoldalakra épült mesés kis-
városokban. Miután kiszálltunk a hajóból, sétálunk a tenger-
parton, élvezzük a hangulatos falucskák egyedi hangulatát. 
A hegyoldalra épült piciny települések, a mediterrán növények 
és a sziklafalakat folyamatosan simogató hullámok elkápráztat-
nak bennünket. Méltán világörökség. Vonattal megyünk visz-
sza La Speziaba buszunkhoz, majd továbbutazunk a szállásunkra.

7. NAP: OLASZORSZÁG – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (850 km) 
Reggeli után több megálló beiktatásával folyamatos utazás 
Magyarországra. Budapestre érkezés után mindenkit 
a felszállási helyére szállítunk. 

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 58 € + fakultatív

Részvételi díj: 139.000,- Ft 
időpont:  2015. szeptember 14 – 20. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  6 éjszaka ***-**** 2 ágyas  

tusolós/WC-s szállodai szobákban

egyágyas feláR: 52.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 35.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

CERTOSA DI PAVIA KERENGŐJE ÉS UDVARA

MONTE CARLO-I KASZINÓ ESTI FÉNYBEN

A VILÁGKIÁLLÍTÁSRA TERVEZETT MAGYAR PAVILON

CINQUE TERRE VIDÉKÉRE HAJÓZUNK

MONACOOLASZORSZÁG
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED – BUDAPEST – SZLOVÉNIA – 

OLASZORSZÁG (740 km)
Reggeli indulás, utazás Szlovénián keresztül. Útközi megállá-
sokkal érkezünk Olaszországba. Szállás Ferraránál.

2. NAP: RAVENNA – SAN MARINO – ASSISI (250 km)
Reggel a mozaikjairól híres Ravenna városát keressük fel. 
Megtekintjük a város legfőbb látnivalóit. Sétánk során gyö-
nyörű, több mint 1 500 éves mozaikokkal találkozhatunk, vala-
mint érintjük a legnagyobb olasz költő, Dante síremlékét is. 
A művészeti látványosságok után továbbutazunk San Marinóba. 
Az Olaszország által teljesen körbeölelt államba délután érke-
zünk. Ez a miniállam egy hegy tetejére épült, ahonnan a kilá-
tás káprázatos. A várfallal körbeépült központ szűk utcáival, 
látnivalóival ismerkedünk (Kormányzósági Palota, Bazilika…). 
Szabadidőben a várfalakra is fel lehet menni. Folytatjuk utunkat 
és elfoglaljuk Assisi melletti szállásunkat. 

3. NAP: ASSISI – ORVIETO (220 km)
Ezen a napon két elbűvölő kisváros szerepel programunkban. 
Reggel városnézés Assisiben. Szent Ferencre emlékezve sok zarán-
dok keresi fel már évszázadok óta a várost. Egy évtizede hatal-
mas földrengés pusztított itt, mely a mesés bazilikát is komolyan 
megrongálta. A szépen újjáépített 3 szintes bazilika megtekin-
tése után a Szent életének különböző helyszíneit is érintjük. 
Elragadó ez a kis város kőből épült házaival, zegzugos kis utcái-
val. Folytatjuk utunkat, látogatást teszünk egy vulkáni tufa alkotta 
hegy csúcsán elhelyezkedő középkori városkába, Orvietoba, ahol 
megcsodálhatjuk a szép gótikus Dómot, azon belül pedig a San 
Brizio kápolnát Fra Angelico és Luca Signorelli freskóival.  

4. NAP: SIENA – VOLTERA – SAN GIMIGNANO (120 km)
Ezen a napon egy különleges fakultatív kirándulásra invitáljuk 
Önöket. Először Sienába látogatunk el. A központban található 
Piazza del Campo az egyik legszebb főtér Közép-Itáliában. A tér 

nyaranta helyet ad a Paliónak, a világ leghíresebb városi lovas-
versenyének. Érdekes kagyló alakja és speciális lejtése min-
denkit ámulatba ejt. A dóm „zebracsíkos” homlokzata legalább 
olyan különleges, mint a belső díszítése. Toscana egyik leg-
hangulatosabb városát elhagyva utazunk tovább, és Toscana 
dimbes-dombos útjain át a tornyok városába, San Gimignanoba 
érkezünk. A város két főterének megtekintése után hangula-
tos utcácskákon haladunk keresztül. A szabadprogram alatt fel 
lehet menni az egyik érdekes lakótoronyba, ahonnan szép rálátás 
van a városra. A délután második felét Volterrában töltjük, mely 
az alabástrom kitermelés hazája. A városka középkori hangula-
tot áraszt. Itt is lesz lehetőség ajándéktárgy vásárlásra. A város-
nézések befejezését követően visszautazunk szállásunkra. Siena 
– Voltera – San Gimignano fakultatív kirándulás: 
30 € (helyszínen fizetendő)

5. NAP: FIRENZE (96 km)
Mediciek, Michelangelo, Leonardo…, csak néhány név, mely 
jellemző a városra, ahol a mai napot töltjük és igyekszünk minél 
több élményt és látványt befogadni ebben a csodás városban. 
Firenze nemcsak a reneszánsz művészetek ékessége, hanem 
briliáns ékköve az őt körülölelő műemlékgyűrűnek. Nagyszerű 
élményt jelent, a XIV-XV. sz-i épületek között sétálni. Megható 
érzés Michelangelo, Galilei és Rossini sírjánál állni a Santa 
Croce templomban, Firenze Pantheonjában. Megcsodáljuk a 
világ 3. legnagyobb katedrálisát, a Santa Maria Del Fiore-t. 
Elkápráztatnak bennünket a XIV. sz-i Öreg hídon, a Ponte 
Vecchion található ékszerboltok. A főtéren több száz éves szob-
rok közt sétálva – melyek közül a Dávid szobor másolata a legis-
mertebb – gyönyörködünk a reneszánsz művészek alkotásaiban 
és lesz egy kis szabadidőnk is a nap végén. Ezen csodás tapasz-
talatok birtokában, hagyjuk el a Mediciek fellegvárát. A szál-
lásra visszaérkezés az esti órákban.  

6. NAP: PISA – LUCCA (420 km)
Ezen a napon reggel először az egykor jelentős tengeri hatalom-
mal bíró Pisába látogatunk, ahol a Csodák mezején található 
Olaszország legszebb román kori épületegyüttese. A ferdeto-
rony ismert látványa mellett a székesegyház és a keresztelő 
kápolna mindenkit lenyűgöz. A pisai turistatömeg után egy csen-
des kisvárosi hangulat vár ránk. Luccába, Puccini szülővárosába 
látogatunk, ahol a város nevezettességei mellett bepillantást 
kaphatunk az olaszok mindennapjaiba. Szabadidő egy római kori 
aréna helyén épült hangulatos téren. Toscanát elhagyva sok szép 
élménnyel gazdagodva megyünk szállásunkra.

7. NAP: MIRAMARE – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (740 km)
Délelőtt a Trieszt melletti különleges látványosságot, a Miramare 
kastélyt keressük fel. Közvetlenül a tengerpartnál álló romantikus 
kastélyt a Habsburg család építtette. A kastélyban Miksa császár 
és felesége, Sarolta szobái a legszebbek. A berendezési tárgyak 
többsége is a XIX. sz-ból való. Folytatjuk utunkat Szlovénián 
keresztül Magyarországra. Érkezés az esti órákban. Budapest után 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 58 € + fakultatív

Részvételi díj: 139.000,- Ft 
időpont:  2015. szeptember 14 – 20. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  6 éjszaka ***-**** 2 ágyas  

tusolós/WC-s szállodai szobákban

egyágyas feláR: 52.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 35.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Ferrara

Orvieto

Ravenna

San Marino

Assisi

Siena
Volterra

FirenzePisa

Lucca

TOSCANA ÉS A CSODÁS KÖZÉP-ITÁLIA

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 Hangulatos reneszánsz városoK zegzugos utcái

 a festői toscana és pompás fővárosa: firenze

 a pisai ferdetorony és a csodáK-tere

 a Hegytetőre épült miniállam: san marino

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 74 € + fakultatív

Részvételi díj: 139.000,- Ft
időpont:  2015.  június 29 – július 05.;  július 19 – 25., 

augusztus 01 – 07.;  szept. 14 – 20.; 
október 23 – 29.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka ***-**** szállodák  

2 ágyas tusolós/WC szobáiban

egyágyas feláR: 38.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (6 alkalom): 29.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

MONTE CARLO-I KASZINÓ ESTI FÉNYBEN

SAN GIMIGNANO KECSES TORNYAI

TOP
AJÁNLAT

PISÁBAN A CSODÁK TERE

SIENA ÉRDEKES ALAKÚ FŐTERE A VÁROSHÁZÁVAL

OLASZORSZÁG SAN MARINO
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Milánó

Isola Bella Sirmione

Vicenza

Como
Locarno

AZ ELB VÖL  ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK

PROGRAM: 
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

VICENZA – VERONA (900 km)
Reggeli indulás után folyamatos utazás Szlovénián keresz-
tül Olaszországba. Az utazás során kisebb pihenőket teszünk. 
A mai napon Vicenza városát látogatjuk meg, mely ékszer- és 
ruhaiparáról vált híressé. Az UNESCO világörökségei közé sorol-
ják a város reneszánsz épületegyütteseit, melyek nagyrészt 
Andrea Palladio tervei alapján készültek. Ilyen például a Bazilika 
Palladiana vagy a Teatro Olimpico. A várost elhagyva Verona 
melletti szállásunkra utazunk. 

2. NAP:  SIRMIONE – BARDOLINO – TORRI DEL BENACO – 
TOSCOLANO-MADERNO – BERGAMO (175 km)

Reggelit követően a Garda-tó felé indulunk. Első megállónk 
Sirmione lesz. A Garda-tó gyöngyszemeként tartják számon 
ezt a csodaszép tóparti várost, mely nyáron a nyaralni, pihenni 
vágyók kedvelt célállomása. Az óváros szűk utcáival, apró üzlete-
ivel és nyüzsgésével belevésődik az ember emlékezetébe. Ezeken 
az utcákon végighaladva érjük el a Rocca Scaligeri várat – mely 
a város leghíresebb látványossága –, majd szabadprogram. 
Következő állomásunk Bardolino lesz. A szőlőművelésről híres 
városban a Bazilikát és a San Zeno-templomot látogatjuk meg, 
majd a város virágos sétányán közvetlenül a tóparton élvezzük 
a feledhetetlen hangulatot. Torri del Benaco citrusligetein átha-
ladva érjük el a kikötőt és komphajóval megyünk át a Garda-
tavon Toscolano-Maderno városába. Élmény ez a hajózás, mert 
közben látjuk a csodaszép tóparti városokat és a mediterrán 
vegetációt. Innen már csak szállásunknál állunk meg. 

3. NAP: COMO – SVÁJC – LOCARNO – ASCONA (210 km) 
Ma a tórendszer másik két tagjával ismerkedünk meg. 
A Comói-tó lesz első állomásunk. A selyemvárosként ismert 
Comóba teszünk látogatást. A város legfőbb látványossága a 
dóm, melynek gótikus homlokzata és a XVII. századból szár-
mazó kupolája lenyűgöző látványt nyújt. Innen a Maggiore-tó 

svájci oldalára, Locarnoba utazunk. A magnóliáktól és horten-
ziáktól illatozó város hegyen lévő zarándokhelye a Madonna 
del Sasso-kegyhely, mely az 1408-ban történt Szűz Mária-
megjelenésnek állít emléket. Erről a kis kilátóról csodás lát-
vány tárul elénk a tóra és az azt övező hegyekre. Még mindig 
Svájcban maradunk, és a szomszédos Asconában sétálunk, majd 
egy szép kilátóról letekintve az egész városra gyönyörű pano-
ráma tárul elénk. Visszatérünk a Laggo Maggiore olasz partjára, 
ahol elfoglaljuk szállásunkat. 

4. NAP:  ISOLA BELLA – ISOLA PESCATORI – MILÁNÓ (280 km) 
Reggelit követően a Borromeo család 2 szigetét tekintjük meg, 
melyek a Lago Maggiore tóban találhatóak, fakultatív hajó-
kirándulás keretében.  Bavenoből indulunk és először az Isola 
Pescatori szigetet keressük fel. Ezt ma is halászszigetként isme-
rik. Festői kis sziget, mely megmaradt a múltat idéző hangu-
latban. Folytatjuk hajókirándulásunkat a tavon, az Isola Bella 
sziget már teljesen más látványt nyújt. Felkeressük a csodála-
tos, teraszos kertjéről ismert kastélyukat, melynek több terme 
látogatható. Ablakaiból varázslatos kilátás nyílik a tóra és a szi-
get gondozott parkjaira. A kertben szobrok és virágok váltják 
egymást felejthetetlen élményt nyújtva. Hajókirándulásunkat 
Stresaban fejezzük be. Fakultatív hajókirándulás a Lago 
Maggioren az Isola Bellára és az Isola Pescatorira, 
kastélybelépővel: 40 €. A hajót elhagyva Milánóba uta-
zunk, ahol a belvárosban gyalogosan teszünk rövid sétát. 
Meglátogatjuk a város főbb látványosságait: a Dómtól a II. Victor 

Emanuel-sétányon haladva jutunk el a Scala épületéhez. 
Továbbutazunk és az esti órákban érjük el szállásunkat. 

5. NAP: MIRAMARE KASTÉLY – SZLOVÉNIA – BP. (680 km) 
Reggeli után hazafelé indulunk. Útközben egy kis kitérőt teszünk 
a Trieszt mellett lévő Miramare kastélyhoz, mely az osztrák 
császárok kedvelt üdülőhelye volt. Közvetlenül a tengerpartnál 
lévő kastély megtekintése után hazautazás. Szlovénia érintésével 
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a fel-
szállási helyére szállítunk.

PROKO BEPILLANTÓ: 

 garda-tó, a comói-tó és a lago maggiore

 az olasz divat KÖzpontjai: milano és vicenza 
 elragadó itáliai KisvárosoK

 varázslatos szigeteK: isola bella és pescatori

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 28 € + 6 CHF + fakultatív

Részvételi díj: 89.500,- Ft 
időpont:  2015.  június 15 – 19.;  július 17 – 21.;  

augusztus 09 – 13.;  augusztus 24 – 28.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka ***-**** szállodákban  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 26.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 22.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (szállodában fizetendő): 2 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

MESÉS PARK AZ ISOLA BELLA SZIGETEN

MILÁNÓI DÓM TORNYÁBÓL Fotó: Révészné Gy. Éva

GARDA-TÓ PARTJÁN FEKVŐ SIRMIONE VÁR BEJÁRATA

SVÁJCOLASZORSZÁG
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP – SZLOVÉNIA – 

KLAGENFURT – MILLSTÄTTER-SEE (700 km) 
Reggeli indulást követően Szlovénia érintésével utazás Karintia 
fővárosába, Klagenfurtba. Itt a város központját tekintjük meg: 
tartományi székház, Sárkány-kút, Dóm. Délután a hegyek közé 
ékelődött Millstätter-seehez indulunk. A csodaszép tó partján lévő 
kedves kis városka igazi osztrák hangulatot áraszt. Megtekintjük 
a több mint 1000 éves hársfát, majd az apátságot, ezt követően 
sétálunk a szép tóparton. Innen már a Dráva-völgyén haladunk 
keresztül, át Kelet-Tirolon, és így érjük el szállásunkat. 

2. NAP:  MISURINA TÓ – CORTINA D’AMPEZZO – 
MARMOLADA GLECCSER (270 km)

Reggeli után megkezdjük a Dolomitok felfedezését, mely 2009 
óta az UNESCO világörökségének része. Nevét Dolomieu fran-
cia geológus után kapta. A Dolomitok nem alkotnak össze-
függő vonulatot, hanem több hegycsoportból állnak. Köztük 
zöldellő völgyek és tündéri szép tavak találhatóak, ezért is 
különleges. Először egy meseszép tónál, a több mint másfél-
ezer méter magasan lévő Misurina-tó partján sétálunk. A kör-
beölelő hegyek közül megemlíthető a Monte Piano (2 324 m) és 
a Monte Cristallo (3 216 m). Ezt követi a régió egyik legismer-
tebb sí-központja, Cortina d’Ampezzo. A városi séta után, akinek 

kedve van egy kis hegyi romantikához, részt vehet a város fölé 
emelkedő Rif Faloriára szervezett drótkötélpályás kiránduláson 
(kb. 1 óra). Továbbhaladva a Passo di Giauhoz (2 230 m) vezető 
úton gyönyörködünk a Dolomitok elbűvölő, rózsaszín szikláiban. 
A Marmolada gleccser is káprázatos látvány a 2–3 000 m magas 
csúcsok között. Canazei városka érintésével a Gardena-völgyön 
áthaladva, fotószünetekkel jutunk Sterzingbe. Ezt a várost tart-
ják Dél-Tirol műemlékekben egyik leggazdagabb városának. 
Rövid belvárosi séta után foglaljuk el a közeli szálláshelyünket. 

3. NAP:  BRIXEN – BOLZANO – KARER-TÓ –  
PORDOI-HÁGÓ – GADER-VÖLGY (210 km) 

Reggeli után az Isarco-völgyében haladunk Brixenbe. Rövid 
városnézés a mesés óvárosban, majd folytatjuk utunkat 
Bolzanoba, Dél-Tirol központjába. A nyüzsgő belváros jelleg-
zetes ónémet utcasorán sétálunk és megtekintjük a kated-
rálist is. Akinek még kedve tartja, a szabadprogram alatt 
a  Régészeti Múzeumban „találkozhat” Ötzivel, a jégember-
rel. Maradványainak tulajdonlásáért Ausztria és Olaszország 
között komoly viták folytak. A városi nézelődés után visz-
sza a természetbe! A Karer-hágó és a tüneményes Karer-tó 
felé folytatjuk utunkat. Türkizkék színe lenyűgözi a kiránduló-
kat. A pompázatos Sella-vonulatok érintésével a Dolomit-út 
legmagasabb átvezető hágója, a Pordoi felé utazunk. Pihenő- 
és fotószünet a hágón. Kedvező időjárási körülmények esetén 

kirándulási lehetőség – kabinos felvonóval – Sasso Pordoira 
(2 952 m). Visszaérkezés után folytatjuk utunkat Badia és San 
Martino érintésével és a Gader-völgyön át jutunk el Pustertalba. 
A Rienza folyó mentén haladva érjük el Ausztriát, szállás. 

4. NAP:  LIENZ – GALITZENKLAMM – SZLOVÉNIA – BP. (750 km) 
A reggelit követően Kelet-Tirol központjában, Lienzben teszünk 
egy rövid sétát és megnézzük a virágokkal díszített jellegze-
tes főteret. Ezt követően egy csodás természeti látványosságot 
keresünk fel, a Galitzenklammot. Sétálunk a fantasztikus szur-
dokban. Míg alattunk a gyorsfolyású patak igyekszik a Dráva 
felé, addig felettünk meredek sziklafalak nyúlnak az ég felé. 
Csodás fotótéma! Innen folytatjuk utunkat hazafelé. Az esti 
órákban érkezünk Budapestre. Ezt követően 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk. 

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

TRIESZT – VERONA (880 km) 
Reggeli indulás, folyamatos utazás Szlovénián keresztül Olasz-
országba. Határátlépés után megállunk Triesztben. Városnézés a 
Monarchia legnagyobb kikötőjeként is ismert városban. Nagyon 
szép a főtér, a görög-keleti templom és a tengerparti sétány. 
Továbbutazunk és az esti órákban érjük el a Verona környéki 
**** szállásunkat (3 éj). 

2. NAP: VICENZA – VERONA – OPERA ELŐADÁS (120 km)
Reggeli után indulunk. Első állomásunk a világörökségek lis-
táján is szereplő Vicenza. A városközpontban láthatóak a híres 
építész, Palladio alkotásai, palotái. Ezeket tekintjük meg. 
Különösen szép a Bazilika és a Teatro Olimpico. Kora délutáni 
órákban érkezünk Veronába, ahol városnézés. Fő látványos-
ságok: Castelveccio, Aréna – ahol az esti előadásunk lesz –, 
Erbe tér az érdekes épületeivel, Dante szobra, és természete-
sen Júlia erkélye. Programunk után visszautazunk szállásunkra. 
Felkészülünk az operaelőadásra, vagy aki nem akar jönni, annak 
szabadprogram. Szabadtéri előadás lesz, ennek megtekintése 
fakultatív. A júliusi csoport – az előzetes műsor szerint 21:00-tól 
– Mozart: Don Giovanni, augusztusi csoport Rossini: Sevillai 
borbély előadását nézheti meg. Jegyeket az igények és a lehető-
ségek szerint szerezzük be. Az igényeket az útra történő jelent-
kezéskor egyeztetjük minden utasunkkal. A szállodába éjfél 
után érkezünk vissza. 

3. NAP:  SIRMIONE – GARDONE RIVIERA – GARDA – 
BARDOLINO (125 km) 

A mai napon a Garda-tó felé vesszük az irányt. Először Sirmione 
földnyelvén állunk meg. Itt lehet hajókázni a Garda-tavon és le 
lehet fényképezni Maria Callas egykori villáját, vagy meg lehet 
kóstolni a híres olasz fagylaltot. A zegzugos utcái és a tipikus 
mediterrán hangulat mindenkit elkápráztat.  Továbbhaladva meg-
állunk Gardone Riviera városkában, mely az 1900-as évek elején a 
gazdagok kedvelt nyaralóhelye volt. Mussolininek is volt itt vil-
lája. Megtekintjük a Heller Garden botanikus kertet. Különleges 
fái, virágai mindenkinek tetszeni fognak. Ezt követően áthajó-
zunk a Garda-tavon Torri del Benacoba. A tó keleti partján haladva 
megállunk a tó névadó városában egy rövid sétára. Ezt követően 
Bardolinoban sétálunk. Sétánk alatt a város fő nevezetességeit, 
többek közt a közel ezer éves templomot freskóival, valamint a 
dómot tekintjük meg. Ez a tóparti városka a régió borvidékének 
egyik központja. Aki gondolja, a városnézés utáni szabadprogram 
során meg is kóstolhatja az ízletes nedűt. Továbbutazva a tópar-
ton, este érkezünk vissza szállásunkra. 

4. NAP: VERONA – AQUILEIA – SZLOVÉNIA – BP. (940 km)
Hazafelé indulunk. Útközben lekanyarodunk egy érdekes ókori 
településhez. Aquileia az ókori Róma egyik fontos kereskedelmi 
és kikötői központja volt. Megtekintjük a világ egyik legrégebbi 

keresztény templomát, melynek kövezete a mai napig őrzi 
az eredeti mozaik díszítését. Nem véletlenül világörökség. 
Szlovénia érintésével érünk vissza Budapestre, az esti órákban. 
Ezután mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 40 €

Részvételi díj: 82.000,- Ft
időpont: 2015. július 26 – 29.; augusztus 15 – 18.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  3 éjszaka *** szállodákban  

2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR:  16.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (3 alkalom): 15.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó: 4 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 30 €

Részvételi díj: 79.000,- Ft
időpont: 2015. július 09 – 12.; augusztus 27 – 30.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  3 éjszaka **** szállodákban 2 ágyas  

zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR:  26.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (4 alkalom): 19.500,- Ft
opeRaelőadás áRa: megrendelt jegy szerint

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

DOLOMITOK SZÍNES HEGYÓRIÁSAI

PROKO BEPILLANTÓ: 

 operaelőadás a 2000 éves veronai arénában

 botaniKus Kert és HajóKázás a garda-tónál

 vicenza és aquileia világÖrÖKségi városai

 rómeó után mi is felKeressüK júlia erKélyét

Vicenza
Verona

Gardone 
Riviera 

Garda

A GYÖNYÖR  GARDA-TÓ ÉS OPERAEL ADÁS VERONÁBAN

Cortina d'Ampezzo
Bolzano

Sterzing

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

M
EGÚJÍTVA

PROKO BEPILLANTÓ: 

 ámulatba ejtő szurdoK és gleccser látványa

 felvonózás a csúcsoKig

 HegyeKKel Övezett türKizKéK Karer-tó 
 átmegyünK a 2239 m magas pordói-Hágón

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

DOLOMITOK CSIPKÉS HEGYORMAI

JÚLIA ERKÉLYE VERONÁBAN

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 28 € + 6 CHF + fakultatív

Részvételi díj: 89.500,- Ft 
időpont:  2015.  június 15 – 19.;  július 17 – 21.;  

augusztus 09 – 13.;  augusztus 24 – 28.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka ***-**** szállodákban  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 26.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 22.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (szállodában fizetendő): 2 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

MILÁNÓI DÓM TORNYÁBÓL Fotó: Révészné Gy. Éva

GARDA-TÓ PARTJÁN FEKVŐ SIRMIONE VÁR BEJÁRATA

OLASZORSZÁG
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Jasna-tó

Skocjan

KlagenfurtBruneck

San Candido ALPESI RJÁRAT

PROKO BEPILLANTÓ: 

 felvonózásoK és túrázásoK a dolomitoKban

 a legnagyobb dél-tiroli vízesés

 a világ legmagasabb fa Kilátója

 gyalogtúra szlovénia „grand canyon”-jában

 idén még tÖbb túrázás a természetben

PROGRAM
1. NAP: BUDAPEST – SZLOVÉNIA – SKOCJAN (420 km)
Reggel Nagykanizsa irányába indulunk Budapestről, és Tornyi-
szentmiklósnál lépünk át Szlovéniába. Utazásunkat autópá-
lya pihenőkben szakítjuk meg, így érünk el Szlovénia egyik 
világörökségéhez, a Skocjáni-cseppkőbarlanghoz. Kb. 2 km-es 
gyalog túrát teszünk Szlovénia „Grand Canyon”-jában, mely az 
UNESCO világörökségének is része. Este érkezünk szállásunkra. 

2. NAP: KRANJSKA GORA – DOLOMITOK (350 km)
Reggel megyünk Kranjska Gora érintésével a Jasna-tóhoz. 
Rendkívül szép a panoráma. Előtérben a smaragdzöld színű 
tó, háttérben a Dolomitok látványos vonulatai. Ezt követően 
Ausztria déli részén utazunk Olaszország Süd-Tirol vidékére. 
San Candidonál felvonózunk a Haunold hegyre. Fent túrázunk, 
majd aki szeretne, gyalog jöhet le a hegyről. Programunk össze-
sen kb. 3 óra. Kellemesen elfáradva megyünk szállásunkra, mely 
hegyekkel övezett bájos környezetben fekszik (3 éj). 

3. NAP: PRAGSER WILDSEE – SAN CANDIDO (20 km)
Alpesi őrjárat címmel játsszák a TV-ben azt a filmsorozatot, 
amelynek helyszínén, a Dolomitokban töltjük ezt a napot. 
Sétálhatunk a mesés Pragser Wildsee partján, és felkeressük a 
filmbéli, látványos helyszíneket. A Pragser Wildsee Tirol egyik 
legszebb tava, mely 1496 m magasan fekszik. Körbesétáljuk a 
festői tavat (3,5 km). Rendkívüli a látvány, ahogy a hegyvonu-
lat tükröződik a tó sötétzöld színében. A délután nagy részét 
San Candidoban és környékén töltjük. Először a Sexten felvo-
nóval felmegyünk a 2434 m magas hegyre. Aki túrázni akar, 
annak erre is lesz lehetősége a felső állomástól a Dolomitok 
pazar fennsíkján. Javasolt, hogy a túrázáshoz megfelelő öltö-
zetet hozzon magával. Külön figyelmet fordítson a cipő 
kiválasztására. Felvonóval, majd buszunkkal érünk vissza 
San Candidoba, mely 1173 m magasan fekvő város. A település 
legféltettebb kincse az apátsági templom, mely a tiroli román 
kori egyházi építészet gyöngyszeme. Esti órákban szállásunkon 
már vacsorával várnak.

4. NAP: BRUNECK – RAINBACHFALL (320 km)
A mai programunkat művészeti látványossággal kezdjük, mert 
először a St. Sigmund gótikus templomot csodáljuk meg a 
páratlan szépségű XV. sz-i szárnyas oltárával. Továbbhaladva a 
lódengyártásáról híres olasz kisváros Bruneck következik, mely 
a környék legjelentősebb települése. Az óvárosban teszünk 
sétát, melyet XV – XVI. sz-i házak díszítenek. Ezután a Taufer-
völgy, majd a Rain-völgy természeti csodáiban gyönyörködünk. 
A Rainbach-vízesés Dél-Tirol legjelentősebb és legnagyobb víz-
esése. A mellette jól kiépített sétaúton gyalogolunk felfelé, 
miközben lenyűgöz bennünket a három nagy szakaszban lezú-
duló víztömeg. Szállásunkra az esti órákban érkezünk vissza.

5. NAP: WÖRTHI-TÓ – NAGYKANIZSA – BUDAPEST (800 km)
Reggel elhagyjuk Olaszországot és Ausztriába érkezünk. Karin-
tiában, Klagenfurt közelében lemegyünk a Wörthi-tóhoz. Ennek 
partján található a világ legmagasabb fából készült kilátója, a 
Pyramidenkogel. A panoráma kilátó 83 m magasan van. Lesz 
idő a felvonóval felmenni ide és körbetekinteni. A Wörthi-tó 
Ausztria legdélebben fekvő tava. A kirándulók és vitorlázók 
különösen gyakran töltik itt el szabadidejüket. A kilátóról szép 
felvételeket készíthetünk a tóról és a környező hegyvonulatok-
ról. Délután elhagyjuk Ausztriát és továbbutazunk Szlovénia 
érintésével, az esti órákban érkezünk vissza Budapestre. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 45 €

Részvételi díj: 99.000,- Ft 
időpont: 2015. július 17 – 21.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  4 éjszaka *** szállodákban  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban  

egyágyas feláR: 18.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (szállodában fizetendő): 4 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

A SZLOVÉN ALPOKKAL ÖVEZETT JASNA-TÓ

SKOCJAN-BARLANG HÍRES HÍDJA

A SMARAGDZÖLD WILDSEE A DOLOMITOK VONULATAI KÖZT

DÉL-TIROL LEGNAGYOBB VÍZESÉSE, A RAINBACHFALL

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

OLASZORSZÁG AUSZTRIA SZLOVÉNIA
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PROKO BEPILLANTÓ: 

 napozás és fürdés mediterrán KÖrnyezetben

 a díszes szt. jános Katedrális vallettában

 a máltai lovagrend nagymesteri palotája

 lenyűgÖző panoráma a dingli sziKláKról

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VALLETTA – SLIEMA
Menetrend függvényében, várhatóan a reggeli órákban utazás 
Máltára. Transzfer a szállodába, majd pihenés, szabadprogram 
(5 éj). A választható szállások: Hotel Plevna ***. A tengerpart 
közelében található szálloda szobái légkondicionáltak, TV, haj-
szárító, hűtő. Van medence is és pár perces séta a belváros. 
A Hotel Victoria ****: Elegáns szálloda Sliema központjában, 
pár perces sétára a tengerparttól. A szállodai szobák légkondi-
cionáltak, minibárral, TV-vel, kávéfőzővel felszereltek. A hotel 
tetején szép kilátású terasz medencével, ezen kívül konditerem 
és wellness részleg is van. 

2. NAP: SLIEMA – VALLETTA (20 km)
Ezen a napon egy egész napos fakultatív kirándulásra invitáljuk uta-
sainkat a fővárosba és környékére. Valletta méltán szerepel a világ-
örökségek listáján, a legszebb nevezetességeket tekintjük meg: 
a felső Barakka kert, ahonnan fantasztikus a panoráma, tovább-
sétálva a Szt. János katedrálisban gyönyörködhetünk Caravaggio 
festményében. Következő látványosság a Nagymesterek Palotája 
és a hangulatos belváros. A délután folyamán három kisvárost 
nézünk meg: Cospicua, Vittoriosa, Sengela. Ezek tulajdonképpen 
különböző sajátosságokkal rendelkező kerületek, egyedi hangula-
tukat mi is tapasztalni fogjuk. A kora esti órákban visszatérünk szál-
láshelyünkre. Valletta fakultatív városnézés (egész napos, 
jelentkezés a helyszínen): 35 €

3. NAP: SLIEMA
Egész napos pihenés, szabadprogram. Igény esetén fürdési 
lehetőség. Sliemánál sziklás a tengerpart és gyorsan mélyülő. 
A tenger időnként erősen hullámzó. 

4. NAP: SLIEMA – MDINA – RABAT – MOSTA – SLIEMA (90 km)
Ezen a napon mindenki eldöntheti, hogy önállóan pihen a szál-
lodában és környékén, vagy eljön velünk megtekinteni a szi-
get leglátványosabb 3 városát. Mdinában állunk meg először. 
A „csendes városban” – ahogy a helyiek hívják az egykori fővá-
rost – láthatjuk a Szt. Pál katedrálist, a várfalról pedig szép 

látvány tárul elénk. Folytatjuk utunkat Rabatba. Itt a Szt. Pál 
kata kom bákat keressük fel. Átszeltük a szigetet, ezt a Dingli 
sziklákról elénk táruló mesés kilátásról is érzékelni fogjuk. 
Következő állomásunk Mosta, itt megtekintjük a hatalmas 
kupolával rendelkező dómot. Visszaúton Ta’Qaliban lesz szabad-
programunk, ahol lesz lehetőség a helyi kézművesek termékei-
ből ajándékot vásárolni. Késő délutáni órákban érkezünk vissza 
szállásunkra, majd szabadprogram. Mosta – Mdina – Rabat 
– Dingli-sziklák egész napos fakultatív kirándulás 
(jelentkezés a helyszínen): 40 €

5. NAP: SLIEMA
Egész napos pihenés, szabadprogram, mely során lehet fürdeni 
a Földközi-tengerben, de ha valaki kirándulni akar egyénileg, 
erre is van lehetőség. Több kis halászfalu várja a turistákat. Ekkor 
a helyi gasztronómia különlegességeit is ki lehet próbálni.

6. NAP: SLIEMA – VALLETTA – BUDAPEST
Reggeli után menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli 
órákban transzfer a repülőtérre, majd hazautazás Budapestre.
Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 6. old.)

Min. létszám: 15 fő
Belépők ára: kb. 33 € + fakultatív

Részvételi díj: Hotel Plevna ***: 134.000,- Ft 
 Hotel Victoria ****: 188.000,- Ft 
időpont:  2015. augusztus 9 – 14. 

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  5 éjszaka *** vagy **** szállodában  

(igény szerint) 

ReptéRi illeték kb.:   44.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   10.000,- Ft
egyágyas feláR: Hotel Plevna ***: 22.000,- Ft
 Hotel Victoria ****: 87.000,- Ft 
vacsoRa (5 alk.): Hotel Plevna ***: 17.000,- Ft
 Hotel Victoria ****: 26.000,- Ft

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 45 €

Részvételi díj: 99.000,- Ft 
időpont: 2015. július 17 – 21.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  4 éjszaka *** szállodákban  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban  

egyágyas feláR: 18.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (szállodában fizetendő): 4 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

A SZLOVÉN ALPOKKAL ÖVEZETT JASNA-TÓ

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

Sliema

Valetta

Dingli

Rabat

Mosta

A KÁPRÁZATOSAN DÍSZÍTETT VALETTAI KATEDRÁLIS

DINGLI SZIKLÁI A FÖLDKÖZI-TENGER PARTJÁN

ÚJ
PROGRAM

MÁLTA

Mi zöldben utazunk! Utazzon Ön is zöldebben velünk!

              Amit mi teszünk a környezetért:
  Adminisztrációnkat elektronikussá alakítottuk
  Újrahasznosított papírral dolgozunk
  Autóbuszaink EURO III – IV-es motorúak
  Támogatjuk a természetvédelmi területeket
 Minden Proko Travel csoport után ültetünk egy fát 
  A megmaradt prospektusokat újrahasznosítjuk

            Ön mit tehet a környezetért:
  Kérje elektronikusan részvételi jegyét
  Ügyintézését folytassa elektronikusan
  Útja során gyűjtse hulladékát
  Kevesebb csomag: kisebb környezetterhelés 
  Utazzon környezettudatos irodával!

Mi a Proko Travelnél hiszünk abban, hogy a környezetünk érték. Hiszünk abban, hogy a természet 
szépségeit nemcsak látni kell, hanem meg is kell őrizni. Hiszünk abban, hogy ezért mindenki tehet.

A LOVAGOK SZIGETE – MÁLTA
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Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 4 € + 25 CHF + fakultatív

Részvételi díj: 112.000,- Ft 
időpont: 2015. július 17 – 21.;  augusztus 09 – 13.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  4 éjszaka *** - **** szállodákban  

2 ágyas tusolós WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 32.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  27.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (szállodában fizetendő): 2 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

VeronaMilano
Lugano

Locarno

Como
Davos

Innsbruck

Udine

SVÁJC B VÖLETÉBEN ÉS  
VILÁGKIÁLLÍTÁS MILÁNÓBAN

PROKO BEPILLANTÓ: 

 a reneszánsz verona és a világ expo milánóban

 svájci HágóK, szurdoKoK és csoKoládégyár 
 ábrándozás bájos svájci és olasz tavaK partján

 látogatás az egyedülálló „mini svájc” parKban

 idei újdonság a világKiállítás megteKintése

PROGRAM: 
1. NAP: SZEGED – BUDAPEST – VERONA (690 km)
Reggel indulunk. Szlovéniát érintve érkezünk Olaszországba. 
Folytatjuk utunkat Veronáig. Városnézés Rómeó és Júlia város-
ában, ahol a híres erkély mellett megtekintjük az ókori Arénát, 
mely most a híres Veronai Ünnepi Játékok helyszíne. Ezt köve-
tően a hangulatos Erbe teret, a Scaligeri család palotáit és a 
várost körbeölelő Adige folyót láthatjuk. Szállás a városnál.

2. NAP: VERONA – VILÁG EXPO MILÁNÓ (330 km)
Reggelit követően Milanóba utazunk. 2015. májusától októ-
beréig tart az EXPO. Öt évente rendeznek ilyen Világkiállítást. 
A legutóbbi Sanghai-ban volt 2010-ben, a következő 2020-ban 
Dubaiban lesz. A mostani Világkiállítás fő témája az egész-
ség, a környezet és a fenntartható fejlődés. Fő mottója: 

„Táplálni a Földet, energiát adni az Életnek”. Előzetes adatok 
szerint 144  ország fog kiállítani az EXPO-n. Természetesen 
Magyarország is kiállít. Tervek szerint egy különleges formá-
tumú pavilon lesz a magyar kiállítási helyszín, melynek elne-
vezése „Életkert”. Ez olyan nagyszabású rendezvény, hogy ezt 
látni kell. Megérkezéstől estig a Világkiállításon tartózkodunk. 
Ezt követően szállásunkra utazunk.

3. NAP:  COMO – LUGANO – CSOKOLÁDÉGYÁR – LOCARNO 
(170 km)

Tovább utazunk Comóba, ahol délelőtt séta a főutcán és a szé-
pen kialakított tóparton. Ez a legmélyebb alpesi tó, több mint 
400 m mélységgel. A főutcánál található a dóm, mely román és 
gótikus alapokra épült sok márvány felhasználásával. Szép egy-
séget képez a városháza és az óratorony. A kellemes comói séta 
után Svájcba utazunk. Először Melidében a „Mini Svájc” kiállítást 
tekintjük meg, ahol Svájc több mint 120 nevezetességét mutat-
ják be kicsinyítve egy szépen kialakított parkban. Délután két 
tóparti városban gyönyörködünk. Luganóban a tóparti séta mel-
lett a szép városházát, főteret és az egykori ferences templomot 
is megtekintjük. Meggyőződünk róla, hogy milyen hangulatos 
város Lugano. Ezt követően ellátogatunk egy csokoládégyárba. 
Itt megtekintjük a csokoládégyártás menetét, kóstolhatunk a 
cég termékeiből és a végén természetesen lesz vásárlási lehető-
ség is. Folytatjuk utunkat a filmfesztiválok városába, Locarnóba. 
A mediterrán hangulatú belvárosi séta után a Madonna del 
Sasso kegytemplomhoz és annak kilátójához megyünk fel. 

Innen mesés rálátás van a Lago Maggiore-tóra, a városra és a 
környező hegyekre. Városnézés után szálláshelyünkre utazunk 
a hegyek közé, Közép-Svájcba.

4. NAP:  OBERALPPASS – VIA MALA – DAVOS – TIROL 
(420 km)

Ez a nap a hegyekről és a különleges természeti látványossá-
gokról szól. Délelőtt Svájc magas hegyei közt az Oberalppasson 
indulunk kelet felé. Több mint 2 000 m magasságból tekin-
tünk le a völgyekre, és látjuk a bennünket körülölelő csúcso-
kat. Így érjük el a Via Mala fenséges szurdokát. Ez a hegyszoros 
nem véletlenül lett irodalmárok témája. Lenyűgöző a gyorsfo-
lyású patak által kialakított keskeny hasadékban sétálni és a ter-
mészet nagyságán és erején gondolkodni. Továbbhaladva Svájc 
egyik leghíresebb üdülőhelyén, Davosban gyönyörködünk a kör-
nyező hegyvonulatokban. Hágókon áthaladva érünk Ausztriába, 
miközben szebbnél szebb tájon haladunk keresztül. Az országút 
a régió egyik leghangulatosabb vidékén, az Inn völgyében 
kanyarog. Több fotószünetet beiktatva haladunk e mesés tájon. 
Szállás Tirolban, egy hangulatos kisvárosban. 

5. NAP:  TIROL – LIECHTENSTEINKLAMM – 
HEGYESHALOM – BUDAPEST (720 km)

Folytatjuk a különleges természeti látványosságok megtekin-
tését. Salzburg tartományban a híres Liechtenstein-szurdokot 
keressük fel. Lépcsőkkel tarkított terepen túrázunk. A fáradsá-
got kárpótolja a mesés látvány. Ez Ausztria egyik leglátogatot-
tabb szurdoka. Láthatjuk ahogy a meredek sziklahasadékban, 
alattunk hömpölyög a gyorsfolyású patak. Folytatjuk utun-
kat hazafelé. Hegyeshalomnál lépünk át a határon. Budapestre 
érkezés az esti órákban. Budapest után Szeged, Pécs, Miskolc – 
Debrecen útvonalon felszállt utasainkat visszatranszferáljuk a 
felszállási helyükre.

DAVOSI-TÓ

EXPO MAGYAR PAVILON

A HEGYEKKEL ÖVEZETT COMÓI-TÓ

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROKO

SPECIA
LIT

ÁS

OBERALPPASS KANYARGÓS ÚTJAI Fotópályázat I. helyezett: Nagy Tibor

SVÁJC OLASZORSZÁG AUSZTRIA
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Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 53 € + 92 CHF + fakultatív

Részvételi díj: 139.500,- Ft
időpont: 2015. július 09 – 14.; szeptember 06 – 11.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  5 éjszaka ***-**** szállodában  

2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 39.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 29.500,- Ft
idegenfoRgalmi adó (helyszínen fizetendő): kb.: 2 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 4 € + 25 CHF + fakultatív

Részvételi díj: 112.000,- Ft 
időpont: 2015. július 17 – 21.;  augusztus 09 – 13.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  4 éjszaka *** - **** szállodákban  

2 ágyas tusolós WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 32.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  27.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (szállodában fizetendő): 2 €

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Siófok, Nagykanizsa
ingyenes leszállás: Győr, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

CSÚCS NAPOK
Dolomitok, Matterhorn, Mont-Blanc

Innsbruck

PROKO BEPILLANTÓ: 

 elbűvÖlő panoráma utaK az alpoK Hágóin

 az olasz dolomitoK csúcsai és a lago maggiore

 svájci Kisvonatozás és a matterHorn megteKintése

 mont blanc látványa 3842 m magasságból

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

KLAGENFURT – MILLSTÄTTERSEE (560 km)
Reggeli indulás után Ausztriában az első látványosság a hegyek 
közé ékelődött Millstättersee lesz. Sétálunk a csodaszép tó part-
ján. Temploma a környék leghíresebb egyházi emléke. Itt található 
az „ezeréves” hársfa is. A városka igazi osztrák hangulatot áraszt. 
Ezt követően áthaladunk Osttirolon, így érjük el szállásunkat.

2. NAP: DOLOMITOK – OLASZ-ALPOK (530 km)
Reggeli után megkezdjük a Dolomitok felfedezését. Az első 
úti célunk a régió egyik legismertebb síközpontja, Cortina 
d’Ampezzo. Cortinai rövid nézelődés után folytatjuk utunkat a 
több ezer méter magas elbűvölő sziklák ölelésében. Következő 
megállásunk a Misurina-tónál lesz, mely 1 745 m magasan talál-
ható. Sétálunk a tóparton és gyönyörködünk a híres Drei Zinnen 
csúcsokban is. Ahogy haladunk a Dolomitok között, szép felvé-
teleket készíthetünk a zöldellő völgyekről és a meredek hegy-
oldalakról. Délután hagyjuk el a vonulatot és folytatjuk utunkat 
Olaszországban. A szállásunkra az esti órákban érkezünk.

3. NAP: MATTERHORN – SVÁJCI-ALPOK (250 km)
A Lago Maggiore-tó mellett utazva érünk Svájcba. A Simplon-
hágón áthaladva jutunk el a Rhone folyó völgyébe. Täsch város-
kánál az autók és buszok számára befejeződik a közlekedés, 
vonattal folytatjuk utunkat. A vonatról Zermatt bűbájos városá-
ban szállunk le, ahol egyből a Matterhorn fenséges látványa 
fogad bennünket. Sokak szerint Európa legszebb hegye ez a 
4 478 m magas óriás. Innen a Gornergrat vonattal – mely a világ-
örökség része –, még feljebb megyünk, hogy közelebbről élvez-
hessük a Matterhornt és a több tucat 4 000 m-es csúcs elbűvölő 
látványát. A káprázatos panorámát reméljük az időjárás is segíti. 
Visszaérkezve, a városban szabadprogram. Ekkor megnézhetjük 
a hegymászók temetőjét és gyönyörködhetünk a több száz éves 
faházakban. Zermattból vonattal térünk vissza autóbuszunkhoz. 
Folytatjuk utunkat svájci szálláshelyünkre (2 éj).

4. NAP: MONT-BLANC – FRANCIA-ALPOK (80 km)
Aki akar, ezen a napon, a szálláshely környékén önállóan sétálhat, 
kirándulhat. Ha azonban látni szeretnék Európa legmagasabb 

csúcsát, akkor jöjjenek velünk a fakultatív kirándulásra. Busszal 
megyünk az 1 030 m magasan fekvő híres kirándulóhelyre, 
Chamonix városkába. Innen indulnak a kabinos felvonók Európa 
legmagasabb kilátójához, a 3 842 m magasan fekvő Aiguille du 
Midi-hez. Két szakaszban megy fel a libegő. Fentről jó idő esetén 
teljes pompájában láthatjuk földrészünk legmagasabb csúcsát, 
az előttünk pompázó 4 810 m magas Mont-Blanc-t. A látvány 
leírhatatlan. Hófödte orma óriásként magasodik a horizon-
ton. Nemcsak a „Fehér Hegy” (Mont-Blanc) lankás gerince lát-
szik csodálatosan, de jó idő esetén a Francia- és a Svájci-Alpok 
számos csúcsában, vonulatában gyönyörködhetünk. Megfelelő 
meleg öltözet szükséges.  A felvonó erősen szeles időben nem 
működik. Chamonix – Mont Blanc fakultatív kirándu-
lás: (felvonójegy nélkül): 25 €

5. NAP:  SVÁJC – GRIMSEL HÁGÓ – MEIRINGEN – 
AUSZTRIA (560 km)

Reggeli után a Rhone-völgyében haladunk a Berni- és a Pennini-
Alpok közt. A Grimsel-hágónál 2 165 m magasságig jutunk. A hágó 
tetején megállunk fényképezni.  Mesés a látvány. Havas hegycsú-
csok, zöldellő hegyoldalak legelésző tehenekkel és a völgyben 
kanyargó folyó. Ez csúcs! A hágón áthaladva a csoda szép kisvá-
rosba, Meiringenbe érkezünk. Különleges élmény  egy több mint 
100 éves fogaskerekűvel felmenni a város fölött található látvá-
nyos Reichenbach-vízeséshez. Ez arról nevezetes, hogy a regényíró, 
Sir Conan Doyle szerint a híres detektív, Sherlock Holmes itt vesz-
tette életét. Felsétálunk a vízesés felső szakaszáig. Emléktábla, és 
a városban múzeum is utal erre. Ausztriába érve az Osztrák-Alpok 
2–3 000 m magas csúcsai közt haladva érjük el tiroli szállásunkat.

6. NAP: ST. WOLFGANG – HEGYESHALOM – BP. (660 km)
Tirol hegyei között kanyarog utunk. Megállunk a csodás fekvésű 
St. Wolfgang városkában. 2 000 m feletti hegyek övezik a festői 
üdülővárost. Séta a tóparton és a belvárosban. Templomában 
értékes szárnyas oltár található. Folytatva utunkat az esti órák-
ban érkezünk haza. Budapest után Szeged, Pécs, Miskolc–
Debrecen útvonalon felszállt utasainkat visszatranszferáljuk 
a felszállási helyükre.

DOLOMITOK VIRÁGOS HEGYOLDALA

DAVOSI-TÓ

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

KILÁTÁS AZ AIGUILLE DU MIDIRŐL, 3842 m MAGASRÓL

GORNERGRAT BAHN, HÁTTÉRBEN A MATTERNHORN CSÚCSA Fotópályázat III. helyezett: Berkes Gellért

FRANCIAORSZÁGSVÁJCOLASZORSZÁG
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NAGY SVÁJCI KÖRÚT

Természet Városlátogatás

Lausanne

Genf

Bern

Luzern

Aare-szurdok
Rhone-gleccser

Via Mala

Zürich

Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 svájc 7 nevezetes városánaK megismerése

 szállásoK Hamisítatlan svájci KÖrnyezetben

 besétálunK a rHone gleccser belsejébe

 Kulináris élményeK: sajt- és csoKoládéKóstoló

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – AUSZTRIA (730 km)
Reggeli indulás, folyamatos utazás hegyeshalmi határátlépéssel 
Tirolba. Útközben az Alpok több ezer méteres hegyei közt hala-
dunk, és gyönyörködünk a tájban. Megállunk egy tipikus osztrák 
faluban, ahol megcsodálhatjuk a virágokkal díszített festett falú 
házakat. Este érkezés az Innsbrucknál lévő szállásra, vacsora.

2. NAP: TIROL – VIA MALA – ZÜRICH – LUZERN (560 km)
Reggeli után továbbutazunk Svájcba. A Rajna völgyében 
utazva érjük el a több írót és költőt is megihlető világhírű 
Via Malat. Ezt a lenyűgöző szurdokot a Hátsó-Rajna vize ala-
kította ki a 3 000 m magas hegycsúcsok között. Megállunk és 
lesétálhatunk a szurdok hasadékához is. Kora délután érkezünk 
Zürichbe. Séta a belvárosban. Érintjük többek közt a városházát, 

a román stílusú Grossmünstert, a Chagall-ablakokkal díszített 
Fraumünstert és a város főutcáját, az elegáns Bahnhofstr-t. 
A gazdag világváros után Svájc talán legszebb városát, Luzernt 
keressük fel. Gyalogos városnézésünk során megtekintjük a 
híres fedett fahidat, majd gyönyörködünk a festett falú céhes 
házakban és a városházában, közben sétálunk a tóparton is. 
Szállásunk a Vierwaldstättersee közelében lesz. Szép rálátásunk 
lesz a tóra. Este sétalehetőség a tóparton.

3. NAP:  RHONE GLECCSER - GRIMSEL-HÁGÓ – 
LAUTERBRUNNEN - TRÜMMELBACH (210 km)

Reggel a Furka-hágón áthaladva egy különleges látványban 
lesz részünk, mert 2 254 m magasan megtekintjük a Rhone-
gleccsert. Az élményt még tovább fokozhatjuk azzal, hogy a 
jégfolyam belsejébe is besétálhatunk. Fantasztikus érzés egy 
jégtömböt (gleccsert) belülről is látni. Továbbhaladva a Grimsel-
hágó látványos panorámaútján haladunk. A Grimselpass tetején 
(2 165 m) fotószünet, és megnézzük az itt található mormo-
taparkot. Interlakenben – mely az Eiger, Mönch és a Jungfrau 
4 000 m-es hegycsúcsainak lábainál fekszik – szabadprog-
ram, emléktárgy vásárlási lehetőséggel. Mesés és monumen-
tális vízesések megtekintése szerepel délutáni programunkban. 
Lauterbrunnenben lefényképezhetjük a híres Fátyolvízesést, 
ezt követi Svájc legkülönlegesebb zuhataga, a Trümmelbach 
vízesés, mely a világon egyedülállóként egy hegy belsejében 
található. A hegy gyomrát a közeli több ezer méteres hegyek 
vízgyűjtőterületéről induló gleccserfolyó vájta ki. Este érünk az 
1 100 m felett lévő szálláshelyünkre Nyugat-Svájcba.

4. NAP: GENF – LAUSANNE – MONTREUX (190 km)
A mai napon a Genfi-tó mentén „francia Svájcba” teszünk fakul-
tatív kirándulást. Városnézés Genfben: Reformáció emlékműve, 
Kálvinista katedrális, elegáns tópart, ahol láthatjuk a magas 
szökőkutat, a Jet d’Eau-t. Délután folytatjuk utunkat Lausanne 
óvárosába. Itt a szép gótikus katedrálist tekintjük meg. Tovább 
haladva jó rálátásunk lesz a Genfi-tó környékén található 
szőlő ültetvényekre, mely az UNESCO világörökségek listá-
ján is szerepel. Megállunk a jazz fesztiváljáról híres Montreux 
városá ban, sétálunk az elegáns szállodasorokkal övezett tópar-
ton. A tartalmas nap végén Chillon vízivárát keressük fel, amely 
Svájc legjelentősebb középkori erődje. A fakultatív kirándulás 
költsége tartalmazza a belépő költségét is. Este érkezünk visz-
sza a szállásunkra. Vacsora. Genf – Lausanne – Montreux 
fakultatív kirándulás, jelentkezés a helyszínen 
(belépővel): 30 CHF

5. NAP: GRUYERES – BROC – BERN (220 km)
A nap során először Gruyeres városát keressük fel. Ez a mese-
beli városka a svájci sajtgyártás központja. Nemcsak kemény 
sajtjairól híres, hanem sokan jönnek ide üdülni is a város bájos 
szépsége miatt. Sétánk után természetesen a különleges sajt-
ból is vásárolhatunk. Ezt követően a másik svájci nevezetes-
séget, a híres Nestlé csokoládégyárat keressük fel kóstolási és 

vásárlási lehetőséggel. A gyárlátogatás után délután az ország 
fővárosát, Bernt tekintjük meg. A medveároktól (ahol macikat 
is láthatunk) indulva a világörökség listáján is szereplő belváros 
árkádjai alatt sétálunk, miközben az utca különleges díszkútjait 
is lefényképezhetjük. A város szívében a városháza érintésével 
érjük el a 100 m magas toronnyal rendelkező Münstert, a refor-
mátus templomot. Az utca végét, a ma is működő több száz 
éves óratorony zárja le. Ennek közelében található a svájci parla-
ment hatalmas épülettömbje. Szállás, mint előző nap. Vacsora.

6. NAP:  AARE-SZURDOK  – BRÜNIG-HÁGÓ – PILATUS  – 
TIROL (560 km)

Reggeli után folytatjuk Svájc természeti látványosságainak meg-
tekintését. Az Aare folyó által kivájt szurdokban tehetünk kb. 
1 órás sétát. A meredek, közel 100 m magas sziklafalak közt, egy 
keskeny szurdokban sétálni különleges élmény. A több mint 1 000 
m magasságban lévő Brünig-hágón áthaladva érünk a Pilatus 
hegy lábához. Innen a fogaskerekű közel 2000 m magasra visz fel, 
ahonnan mesés látvány tárul elénk a Vierwaldstätti-tóra és kör-
nyékére. Délután folytatjuk utunkat Ausztriába, szállás Tirolban. 

7. NAP: MONDSEE – HEGYESHALOM – BUDAPEST (730 km)
Reggeli után hazaindulás. Megállunk a csodás fekvésű Mondsee 
városkában. Égszínkék tó, meredek sziklafalak, virágos alpesi 
házak. Itt gyönyörködünk a belvárosban, megtekintjük a külön-
leges templomot, majd sétálunk a szépen kialakított tóparton.  
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk. 

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 100 CHF + fakultatív

Részvételi díj: 168.000,- Ft
időpont: 2015.  június 29 – július 05.,  

augusztus 16 – 22.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka *** - **** szállodákban  

2 ágyas tusolós WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 48.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  33.500,- Ft
idegenfoRgalmi adó (helyszínen fizetendő): kb.: 9 CHF

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

M
EGÚJÍT

VA

KILÁTÁS A GRIMSEL-HÁGÓ TETEJÉRŐL, 4 000 m MAGAS CSÚCSOK LÁTVÁNYA

LAUTERBRUNNEN-VÍZESÉS

BERN FŐUTCÁJA AZ ÓRATORONNYAL

SVÁJC AUSZTRIA
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Sankt Gallen

Innsbruck

Rajnai-vízesés

Luzern
Vaduz

Jungfraujoch

JUNGFRAUJOCH ÉS A RAJNAI VÍZESÉS

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 100 CHF + fakultatív

Részvételi díj: 168.000,- Ft
időpont: 2015.  június 29 – július 05.,  

augusztus 16 – 22.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka *** - **** szállodákban  

2 ágyas tusolós WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 48.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  33.500,- Ft
idegenfoRgalmi adó (helyszínen fizetendő): kb.: 9 CHF

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROGRAM
1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN – PÉCS) – BUDAPEST – 

TIROL (670 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után érkezünk 
Ausztriába. Az autópályán haladunk Linz és Salzburg irányába. 
A nap fő eseménye egy szurdok megtekintése. A gyors folyó 
különleges hasadékot vájt a sziklába. Könnyen járható ösvényen 
és lépcsőkön közelítjük meg a látványosságot. Lenyűgöző a ter-
mészet ereje. Szállásunk Tirolban lesz. Fakultatív vacsora a szál-
lodában. 

2. NAP:  SANKT GALLEN – CSOKOLÁDÉGYÁR – ZUG – 
KÖZÉP-SVÁJC (400 km)

Ausztriát elhagyva Sankt Gallenben kezdjük svájci programun-
kat. Meglátogatjuk Európa egyik legjelentősebb Benedek-rendi 
apátságát, mely 1983 óta a világörökség része. Temploma és 
160 000 kötetes könyvtára méltán érdemli ki csodálatunkat. 
Ezt követően a belvárosban is teszünk rövid sétát. Ha Svájcra 
gondolunk, akkor a hegyek mellett biztosan eszünkbe jut a 
csokoládé is, ezért felkeresünk egy csokoládégyárat, mely-
nek shopjában óriási választék áll a vásárlók rendelkezésére. 

Folytatjuk utunkat Zugba, Svájc kevésbé ismert, de sok törté-
nelmi emlékkel, látnivalóval rendelkező kantoni székhelyére. 
A varázslatos Zugi-tó partján található óváros középkori polgár-
házai, 400 éves vendégfogadója, gyönyörű díszkútjai, valamint 
festői utcái igazi csemegék a turistáknak. Este érkezünk szállá-
sunkra (2 éj). Mindkét este fakultatív vacsora a szállodában. 

3. NAP: JUNGFRAUJOCH (205 km)
Reggeli után lánynézőbe megyünk; irány a „Fiatalasszony – 
a Jungfrau”. Ezt az UNESCO 2001-ben felvette a világöröksé-
gek listájára. Lauterbrunnenig busszal, onnan vonattal utazunk 
(átszállással) a közel 3450 méter magas Jungfraujochra. Itt a 
jégpalotát és a Szfinx kilátót nézzük meg, majd rátekintünk kon-
tinensünk legnagyobb gleccserére, az Aletsch-gleccserre, ezt 
követően akár hógolyózhatunk is. Reméljük, az időjárás lehe-
tővé teszi, hogy a teraszokról láthassuk Közép-Svájc több tucat 
hófödte csúcsát. Visszaúton a Brienzi-tó közelében lévő csodá-
latos vízesést keressük fel. Az egész napos kiránduláshoz meg-
felelően meleg öltözet és kényelmes gumitalpú cipő szükséges.

4. NAP:  LUZERN  – VITZNAU – RIGI –STEIN AM RHEIN – 
SINGEN (200 km)

Reggeli után bemegyünk a régió legszebb városába, Luzernbe. 
A tóparton kezdjük sétánkat, ahol egyből feltűnik a város jel-
képe, a híres fedett fahíd, a Kapellebrücke (Kápolna-híd). 
Gyalogos városnézésünk során látjuk a város számos festett 
falú házát. Az egyik szebb, mint a másik. Az ember nem győzi 
fényképezni a látványosságokat. Városnézésünk után a sza-
badprogram alatt lesz idő ajándéktárgy vásárlására. Ezt köve-
tően buszozunk át Vitznauba. Itt átszállunk Európa legrégebbi 
fogaskerekűjére, és azzal kapaszkodunk fel a környék leglá-
togatottabb hegyére, a Rigire, mely 1798 m magasan van. 
(A  fogaskerekű jegy a helyszínen fizetendő). Tiszta időben 
lélegzetelállító panoráma nyílik az Alpok távoli hófödte csú-
csaira és tavaira. Fent kirándulási lehetőség. Visszafelé, hogy 
fokozzuk az élményeket, a hegy túloldalán jövünk le, szintén 
fogaskerekűvel, és Goldauból busszal folytatjuk utazásunkat a 
Bodeni-tóhoz. A környék gyöngyszeme Stein am Rhein, sétá-
lunk a mesés városka főutcáján, gyönyörködhetünk a csodála-
tos festett falú és favázas házakban, majd lefényképezhetjük, 
ahogyan kilép a Rajna a Bodeni-tóból. Ezt követően indulunk 
a közelben lévő németországi szállásunkra. Ezen a napon nincs 
fakultatív vacsora.

5. NAP:  SINGEN – SCHAFFHAUSEN –RAJNAI VÍZESÉS – 
LIECHTENSTEIN – TIROL (320 km)

A napot az óragyártásáról is híres Schaffhausenben kezdjük.
Szép díszkútjait, kellemes hangulatú belvárosát nézzük meg. 
A várostól mindössze 3 km-re található Európa legbővizűbb víz-
esése, a Rheinfall (Rajnai vízesés), ahol átlagosan 800.000 liter 
víz ömlik le másodpercenként! Ennek megtekintése fantasztikus 
élmény, ami még fokozható csónakázással a zuhatag közelében.
Vizes élményeink után továbbhaladunk és egy törpeállamot, 
egy nagyhercegséget, Liechtensteint keressük fel. Gyalogos séta 
a központban. Felettünk magasodik az uralkodó várkastélya. 
A belváros modern és hagyományos épületei telis-tele vannak 
emléktárgyárusító üzletekkel. Szállásunk Tirolban lesz. 

6. NAP: INNSBRUCK– BUDAPEST (650 km)
Mivel szállásunk Tirol fővárosában volt, így a napot ennek megte-
kintésével kezdjük. Elbűvölő a város középkori hangulata, külön-
leges épületei, kedves üzletei és a város jelképe, az Aranytetős 
erkély.Tirol magas hegyei között folytatjuk utunkat Salzburg – 
Linz – Bécs útvonalon.  Az esti órákban érkezünk Budapestre.  
Ezt követően mindenkit felszállási helyére szállítunk. 

PROKO BEPILLANTÓ: 

 alpesi panoráma 3450 m magasságból

 csónaKázás a grandiózus rajnai-vízesésHez

 Hegyi utazás svájc legrégebbi fogasKereKűjével

 svájci csoKoládégyár-látogatás Kóstolással

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 4 € + 213 CHF

Részvételi díj: 134.500,- Ft
időpont: 2015. július 24 – 29.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  5 éjszaka ***-****  szállodákban  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 34.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (4 alkalom): 22.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

LUZERN HÍRES FAHÍDJA, TÁVOLBAN A PILÁTUS-HEGY

A RAJNAI-VÍZESÉS SCHAFFHAUSEN KÖZELÉBEN

PROKO

SPECIALITÁS

STEIN AM RHEIN FŐTERE Fotó: Juhász Judit

JUNGFRAUJOCH KILÁTÓ A HÓFEDTE CSÚCSOK KÖZT

LICHTENSTEIN AUSZTRIASVÁJC
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Nehézségi mutató

Chur

Brig

Villars

Thun

VONATON, VÍZEN, LEVEG BEN SVÁJCBAN

PROKO BEPILLANTÓ: 

 túrázás és felvonózás a svájci alpoKban

 nyári Kirándulás Hóban, 3000 m magas gleccseren

 HajóKirándulás tÖbb ezer méteres csúcsoK KÖzÖtt

 mesés tájaK látványa a gleccser express-en

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

RATTENBERG (730 km)
Reggeli indulás, hegyeshalmi határátlépéssel utazás Tirolba. 
Az Alpok több ezer méteres hegyei közt haladunk és gyönyör-
ködünk a tájban. Késő délután megállunk Rattenberg városá-
nál. A város az Inn folyó partjára épült és az üvegművesek 
ausztriai központja. Végigsétálunk a főutcán. Az üzletek telis-
tele vannak színes üvegből készült dísztárgyakkal, ékszerekkel. 

Lesz szabadprogram vásárlási lehetőséggel. Kicsi, de nagyon 
hangulatos városkát ismerünk meg a rattenbergi sétánk során. 
Este érkezés a szállásra. Vacsora.

2. NAP: TIROL – SVÁJC – GLECCSER EXPRESS (590 km)
Reggel indulunk Svájcba. A kantoni fővárosába, Churba érve 
szabadprogram a Glacier Express indulásáig. Ezt követően 
kb. 4,5 órás vonatozáson veszünk részt a világ leglassúbb exp-
resszével, mely az UNESCO világörökségek listáján is szerepel.  
Az út elején a Rajna-szurdokában halad vonatunk, majd Svájc 
egyik legszebb hegyi szakaszán megyünk keresztül. Feljutunk 
2 033 m magasra is. Zöldellő völgyek után hófödte hegycsúcsok, 
meredek hegyoldalak, vízesések, viaduktok, hidak tarkítják 
utunkat. Svájc legnépszerűbb hegyi vasútja, a Glacier (Gleccser) 
Express idén már 103 éves. Brigben szállunk le vonatunkról, 
ahol már várni fog bennünket autóbuszunk. Folytatjuk utunkat 
szálláshelyünkre (3 éj), ahol vacsora.

3. NAP: GLACIER 3000 – GSTAAD (20 km)
Reggel kezdjük túrázásunkat a környéken. Svájc egyik legmo-
dernebb hegyi felvonójával (fizetős) jutunk fel a 3 000 m maga-
san lévő gleccserhez. Itt nemcsak a látvány lenyűgöző, mivel 
köröttünk minden hóval borított, hanem a túrázás mellett sok 
különleges szórakozást lehet kipróbálni: pl. bob, gleccseren való 
séta… Fontos a vízhatlan cipő. Várható hőmérséklet: kb. 10 °C. 
Úgy 3 órát töltünk a hegyen. Délután l’Etvazba megyünk, mely a 
svájci sajtkészítés egyik ismert települése. Aki szeretne, itt vásá-
rolhat is a híres helyi sajtokból. Folytatva utunkat a hőlégbal-
lonozás világcsúcsa által híressé vált Chateau d’Oex érintésével 

a milliomosok városába, Gstaadba buszozunk. Sétálunk a köz-
pontban. Megtekintjük a hírességek házait és lefényképezhet-
jük a fényűző Palace Hotelt is. Szállás, vacsora, mint előző nap.

4. NAP: IZENAU – VILLARS (40 km) 
A régiónak különleges nyári ajánlata van. A kirándulóvonat 
és a hegyi libegők ingyen vehetők igénybe. Először a helyi 
felvonóval megyünk fel közel 1 800 m-re. Itt rövid túrázási 
lehetőség, majd aki akar, legyalogolhat (600 m szintkülönb-
ség), vagy felvonóval jöhet vissza a faluba. Délután kirán-
dulás Villarsba, ahol szintén egy csúcsra megyünk fel. Innen 
tiszta időben jól látható a Mont Blanc is. Túrázásunk során 
élvezzük a közel 2 000 m-es magasságot, a tiszta levegőt és 
a háborítatlan természet szépségét. Fontos a jó túrázós cipő, 
mert meredek, de nagyon szép hegyoldalon gyalogolnunk. 
Vacsorára érünk vissza szállásunkra.

5. NAP: THUNI-TÓ – INNSBRUCK (380 km)
Reggeli után indulunk Thunba. Itt hajóra szállunk, és közel egy 
órát hajókázunk Közép-Svájc egyik legszebb taván, a Thuni-tavon. 
Nagy élmény látni a környező 3–4 000 m magas hegyeket a tóról, 
a szépen gondozott tókörnyéki tájat, és élvezni a hajókázás kel-
lemes élményét. Spiezből busszal folytatjuk utunkat Svájcban. 
Délután megállunk Interlakenben vagy egy csokoládégyár shop-
jában, ahol kedvező svájci csokoládévásárlási lehetőség lesz. 
Ausztriába átérve átszeljük Voralberget, majd az Inn völgyében 
haladva érkezünk az esti órákban a Tirolban lévő szállásunkra. 

6. NAP:  TIROL – STEYR – HEGYESHALOM – BP.  (730 km)
A sok természeti szépség után jöjjön egy történelmi hangulatú 
kisváros. Steyrt keressük fel, melynek pazar épületei, ódon siká-
torai méltán koronázzák meg eddigi élményekben gazdag utun-
kat. Délután továbbindulunk. Budapestre érkezés az esti órákban. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 185 CHF

Részvételi díj: 168.000,- Ft
időpont: 2015.  június 14 – 19.;  augusztus 01 – 06.; 

szeptember 14 – 19.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  5 éjszaka ***-****szállodákban  

2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 43.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO

SPECIA
LIT

ÁS

Természet Városlátogatás

AZ ALPOK VONULATAI ÉS VIRÁGOS HEGYOLDALAI Fotó: Karlowits Tamás

GLECCSER EXPRESSZEN Fotó: Székely Györgyné

HAJÓZÁS A THUNI TAVON HÁTTÉRBEN A SPIEZI VÁR

SVÁJC AUSZTRIA
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Mainau
Scha�hausen

Zürich Innsbruck
Kufstein

Salzburg

Hallstatt ALPOK KINCSEI

PROGRAM: 
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) –  

BP. – HALLSTATT (700 km)
Reggel indulás Ausztriába. Felső-Ausztriában 
lekanyarodunk a sztrádáról, a továbbiak-
ban a Salzkammerguti-tavak között vezet 
utunk. Gyönyörködünk a hegyek és a tavak 
szép, harmonikus látványában. Délután érke-
zünk Hallstatt mesés városkájába. Nem véletlenül tartják sokan 
Ausztria legszebb kisvárosának ezt a tóparti gyöngyszemet, mely 
Salzkammergut közepén található és az UNESCO világörökség-
nek is része. Sétálunk a szűk kis utcák több évszázados épületei 
között. Felkapaszkodunk a templomdombra, ahonnan mesés kilá-
tás tárul elénk a hallstatti tóra és az azt övező hegyekre. Itt talál-
ható a Csontkápolna, mely megdöbbentő és egyben érdekes is. 
Programunk után szálláshelyünkre utazunk.

2. NAP:  KUFSTEIN – SWAROVSKI – INNSBRUCK (190 km)
A délelőttöt a Tirol kapujának is nevezett Kufstein városában 
töltjük. Sétálunk a gyors folyású Inn partján, a főtér és a város-
háza megtekintése után felvonó repít minket a várba. A várfalról 
gyönyörködhetünk a kilátásban. A Császár-toronyban beren-
dezett Börtön Múzeum celláit látván – ahol több híres magyar 
raboskodott, mint pl. Kazinczy, Wesselényi, Teleki Blanka vagy 
éppen Rózsa Sándor – elgondolkodunk nagyjaink sanyarú sor-
sán. A vár néprajzi kiállítása (őstörténet, néprajz, növény- és 
állatvilág, szakrális kincsek) is sok érdekességet ígér. A kufsteini 

tartózkodásunk végén pedig élvezhetjük a Hősök orgonájá-
nak hangjait. Folytatva utunkat egy különlegességet keresünk 
fel, a Swarovski Kristálymúzeumot. A gyár mellett egy érdekes, 
interaktív kiállítást alakítottak ki. A kristályok különleges kom-
pozíciója ámulatba ejti az embert. Nagyszerűen használták ki 
a művészek a kristályok fényhatásra bekövetkező csillogását. 
A végén vásárlási lehetőség is lesz. Pár kilométer múlva érjük 
el Tirol központját. Itt Innsbruck nevezetességeivel ismerke-
dünk meg. Séta a történelmi emlékekben is gazdag óvárosban. 
A sok látványosság közül a Habsburg család által építetett vár, 
a Hofkirche, az Aranytetős ház, a közelében lévő várostorony, a 
barokk stílusú Szent Jakab Dóm, a főutca vagy éppen a Diadalív; 
mind-mind megannyi élmény. Szállás Innsbrucknál.

3. NAP:  KONSTANZ – MAINAU – STEIN AM RHEIN (240 km)
Reggeli után Vorarlberg tartományon keresztül utazva és 
a Bodeni-tó érintésével érkezünk meg a délelőtti órákban 
Konstanzba, a híres zsinat helyszínére. Séta a főutcán. Festett 
falú házak sorát és a városházát elhagyva érjük el a román és 
gótikus stílusú alapokra épült Szt. Péter katedrálist, mely-
nek rotundája is különleges. Városnézésünk után rövid buszo-
zással érkezünk a káprázatos virágszigethez, Mainauhoz, mely 
a Bodeni-tóban található. Kis hídon keresztül megyünk be a 
lenyűgöző a parkba, ahol több ezer virágzó növény – a trópusi 
fajoktól a mamutfenyőkig – és sok egyéb különlegesség lát-
ható. Káprázatos a pillangóház is. Egyénileg kb. 2 órát sétálunk 
itt, miközben gyönyörködünk a virágokban. A mesés virágszi-
get után továbbutazunk és a bájos Stein am Rheint keressük fel. 
Itt lép ki a Rajna a Bodeni-tóból. Megcsodáljuk az évszázados 
épületek rendezett harmóniáját. A csendes kisváros egyedülálló 
látványossága a mozgalmasságot tükröző, bájos, festett falú 
polgárházak sora. Szállás Németországban.

4. NAP:  SCHAFFHAUSEN – RHEINFALL (RAJNAI-VÍZESÉS) 
– ZÜRICH – AUSZTRIA (560 km)

A híres svájci óragyártás egyik központjában, Schaffhausenben 
teszünk egy kiadós sétát. Szép díszkútjait, kellemes hangulatú 
belső tereit, utcáit nézzük meg. A várostól mindössze 3 km-re 
található Európa legbővizűbb vízesése, a Rheinfall (Rajnai-
vízesés), ahol 800.000 liter víz folyik le másodpercenként! Ennek 
megtekintése fantasztikus élmény. Lesz csónakázási lehető-
ség a folyón, a vízesés közelében lévő sziklához. Folytatva utun-
kat rövid buszozás után érjük el Zürichet, a gazdag világvárost. 
Megtekintjük az óvárost; többek közt a Chagall-ablakokkal díszí-
tett Fraumünster-templomot, a híres bankokkal és üzletekkel öve-
zett Bahnhofstrassét, a monumentális Grossmünster katedrálist, 
valamint a sok híddal díszített Limmat folyót, és nem utolsó sor-
ban a hangulatos Zürichi-tó partját. A várost elhagyva lenyűgöző 
hegyek és tavak mentén érjük el Ausztriát. Szállás Tirolban.

5. NAP: SALZBURG – HEGYESHALOM – BUDAPEST (550 km)
A mai délelőttöt már Salzburgban, a templomok városában, 
a csodá latos barokk építészeti emlékek között töltjük el. Belvárosa 
világörökség. Gyalogos városnézésünk a Salzach folyó mindkét 
partjának látványosságait érinti. Sétánk mottója: Mozart és a 
„Muzsika hangja”. A Mirabell kert szépsége a leghíresebb kasté-
lyok kertjeivel is vetekszik. A dóm lenyűgözően hatalmas barokk 
épülete, a művészettörténeti ritkaságnak számító belső díszítésű 
Ferences templom, vagy éppen a Szent Péter-templom is utal arra, 
hogy nem véletlenül hívják a templomok városának Salzburgot. 
Látjuk még távolról a város fölé magasodó Hohensalzburg várát is. 
Városnézés után hazaindulás. Érkezés Budapestre az esti órákban. 
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 185 CHF

Részvételi díj: 168.000,- Ft
időpont: 2015.  június 14 – 19.;  augusztus 01 – 06.; 

szeptember 14 – 19.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  5 éjszaka ***-****szállodákban  

2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 43.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 7 alpesi város ausztriában és svájcban

 virágsziget a bódeni-tavon: mainau

 csónaKázás európa legbővízűbb vízesésénél

 vásárlási leHetőség a swarovsKi gyárban

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 62 €

Részvételi díj: 98.000,- Ft
időpont: 2015.  június 15 – 19.;  július 17 – 21.;  

augusztus 30 – szeptember 03.;  
szeptember 21 – 25.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka ***-**** szálláshelyeken  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 26.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (4 alkalom):  19.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

NA EZT LÁTNI KELL!

MAINAUI VIRÁGSZIGET MESÉS RÓZSÁI

ZÜRICH LÁTKÉPE TEMPLOMOKKAL ÉS A YÜRICHI TÓVAL

SVÁJC AUSZTRIA
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BudapestKappl Schladming

Ischgl

PROGRAM:
1. NAP:  BUDAPEST – HEGYESHALOM – PÜRGG – 

SCHLADMING (460 km)
Utunk nagy részét Steiermark területén tesszük meg, így hamar 
elérjük az Alpok vonulatait. Liezen érintésével érünk Pürggbe. 
Itt egy különlegességet tekintünk meg a Szt. János kápolna 
freskóit, melyek a XII.sz-ból valók. A Szent György plébánia-
templom is figyelemre méltó. A délutánt Schladming közelében 
töltjük, ahol könnyű gyalogos kirándulást teszünk, mesés kör-
nyezetben. Este elfoglaljuk szállásunkat.

2. NAP:  SCHLADMING – LIECHTENSTEINKLAMM – 
NY-TIROL (360 km)

Folytatjuk a Schladming közeli kirándulást, ma Steiermark leg-
magasabb csúcsához indulunk, a Dachsteinhez. Az Alpok egyik 
legkülönlegesebb kilátójára, 2 680 m magasra a Hunerkogel 

felvonóval (fizetős) jutunk fel, ez a régió része az UNESCO világ-
örökségnek is. A lenyűgöző panoráma mellett lesz lehetőségünk 
egy-két szokatlan dolgot is kipróbálni. Egyrészt megnézhetjük 
a gleccserben kialakított jégpalotát, sétálhatunk a jégfolyam 
tetején is, másrészt átsétálhatunk a két szikla között kiépített 
függőhídon és letekinthetünk az üvegaljú panorámateraszról. 
Visszaérkezésünk után indulunk el Tirol felé. Délután megállunk 
és megtekintünk egy csodás szurdokot a Liechtensteinklammot. 
Mesés látvány a meredek sziklafalak közt sétálni, miközben 
alattunk nagy robajjal hömpölyög egy patak. Az esti órákban 
érkezünk meg szálláshelyünkre (3 éj). 

3. NAP: NYUGAT-TIROL TÚRÁZÁS (20 km)
Szállásunk Tirol nyugati felének csodás völgyében fekszik, ahol 
két teljes napunk lesz a hegyi felvonók, kirándulások, festői fal-
vak látnivalóinak élvezetére. A tiroli felvonók használatáért és a 
Silvretta fizetős panorámaútjáért nem kell külön-külön fizetni 
(3 – 4. nap). Ez azért is jó, mivel minden nap több alkalommal 
is használunk felvonót. Az első nap reggelén Kappl kabinjai-
val jutunk fel a híres St. Antonban levő sípályák magasságáig. 
Túrázás fent a hegytetőn. Köröttünk ezer pompában úszó alpesi 
növények, virágok. Délután a Seeben lévő felvonóval megyünk 
a város fölé magasodó hegyre. Kirándulunk a fennsíkon, majd 
gyalogosan lefelé túrázunk a hegyről, de ha valaki felvonóval 
akar visszajönni a városkába, arra is van lehetősége. 

4. NAP: ISCHGL – SILVRETTA HOCHALPENSTRASSE (100 km)
A nap jelentős részét Ischglben töltjük. Ez híres kiránduló-
falu, mely lenyűgöz csodás épületeivel és felvonórendszerével. 
Nagykabinos felvonóval, majd ülőliftekkel jutunk fel a hegyte-
tőn lévő kirándulóponthoz, mely már a mormoták világa. Itt van 
a svájci határ is. Ezt követően a Silvretta hegyvonulat svájci 
területén felvonózunk, majd kirándulunk. Elképesztő a pano-
ráma. Visszaúton – a hegyi sétánk során –, két óriási függőhi-
dat érintünk, amin az átjutás önmagában is izgalmas élmény. 
Miután elbűvölve kifáradtunk, busszal folytatjuk a progra-
munkat. Utunk során láthatjuk a környék lavináinak megféke-
zésére épített védfalakat. Ezután kezdjük meg a híres Silvretta 
Hochalpenstrasséra emelkedésünket. Ez egy panorámaút, 
melynek tetején a Silvretta Stausee partján 2 036 m magassá-
gon tartunk pihenőt. Szállásunk, mint előző napon.

5. NAP: TIROL – ENNS – BUDAPEST (800 km)
Folyamatos utazásunkat az autópálya pihenőkön kívül Enns 
városában szakítjuk meg egy rövid nézelődésre. Ez a város volt a 
régi magyar határ utolsó települése. Itt a város hangulatos főte-
rének épületeiben gyönyörködhetünk. Hegyeshalom érintésé-
vel, Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit 
a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 41 €

Részvételi díj: 105.000,- Ft
időpont: 2015.  június 21 – 25.; 

augusztus 30 – szeptember 03.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka ***-****szállodában  

2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 15.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (4 alkalom):  15.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

ILYEN LÁTVÁNYBAN LESZ RÉSZÜNK TÚRÁNK SORÁN

ALPESI VIRÁGOK KAPPLNÉL

TÚRÁZÁS ISCHGLNÉL

PROKO

SPECIA
LIT

ÁS

AZ OSZTRÁK-ALPOK VIRÁGOSKERTJE

PROKO BEPILLANTÓ: 

 vadregényes szurdoKoK, Káprázatos függőHidaK

 alpesi felvonózásoK KülÖn KÖltségeK nélKül

 dacHstein jégpalotája és sétálás a gleccseren 
 2757 m magas Hegytetőn átsétálunK svájcba

AUSZTRIA
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SALZKAMMERGUT, AUSZTRIA 
ÉKSZERDOBOZA

TÚRÁZÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBEN

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – 
BUDAPEST – ST. WOLFGANG – 
HAJÓZÁS – ST. GILGEN (680 km)

Reggeli indulás után hegyeshalmi határátlé-
péssel megyünk Ausztriába.  Salzkammergut 
vidékét elérve először Ferenc József híres kas-
télyát keressük fel Bad Ischlben. Ezt követően 
séta a városban, ahol megkóstolhatjuk a híres 
ischlert, mely a császárnak is kedvenc sütemé-
nye volt. Folytatjuk utunkat St.Wolfgang városába. Itt megtekintjük 
a több irodalmi mű által említett elbűvölő települést. A híres góti-
kus templom meglátogatása is szerepel a programban. Ezt köve-
tően hajóra szállunk és átmegyünk Sankt Gilgen városába. Élmény 
a tavon körbetekinteni a köröttünk magasodó 2–3 000 m magas 
csúcsokra. Sankt Gilgeni sétánk után vadregényes tájon haladva 
érjük el szállásunkat. Szállásunk egyszerűbb színvonalú, de jó 
elhelyezkedése és árfekvése miatt is került erre a választás. Kérjük 
az útra történő jelentkezéskor ezt is vegyék figyelembe. A szállást 
megtekinthetik a www.alpenhausaigen.at oldalon (3 éj).

2. NAP: LOSER – DACHSTEIN – HALLSTATT (90 km)
Délelőtt a fantasztikus látványt nyújtó Loserre (1 630 m) megyünk fel 
busszal, mely egy mesés panorámaúton keresztül érhető el. Ahogy 
emelkedik az út, úgy növekszik a szédületes kilátás a több ezer 
méteres csúcsokra. Délutáni programunk első része egy természeti 

ritkaság, a dachsteini jégbarlang megtekintése. Cseppkőbarlangot 
sokan láttak már, de a jégbarlang sokkal különlegesebb. Már a meg-
közelítése is egy kellemes kirándulás, hiszen felvonóval tesszük meg 
az út első szakaszát, majd a végállomástól tovább kell gyalogolni a 
barlang bejáratáig. A jégbarlangban helyi vezető mutatja be a mese-
szerű képződményeket. A délután második felében a világörökség 
részeként számon tartott Hallstatt városát keressük fel. A több száz 
éves házak és a híres templom mellett a magas csúcsokkal övezett 
Hallstatti-tó látványa is felejthetetlen. Sem a délelőtti, sem a dél-
utáni kirándulás nem igényel nagy hegymászási tehetséget, csak 
kényelmes cipőt és a jégbarlangban meleg öltözetet.

3. NAP: PÜRGG – BAD ISCHL – SALZBURG – GOLLING   (280 km)
Reggel Pürggbe megyünk, ahol két csodálatos román stílusú 
templomot tekintünk meg.  Ezt követően Bad Ischl felé vesszük 
az irányt. Nézelődés abban a városban, ahol Ferenc császár nyári 
rezidenciája volt. Híres a fürdője is és sok szép villa is található 
a városban. A délutánt a tartomány központjában, Salzburgban 
töltjük. Sétánk során Mozart emlékekkel és szebbnél szebb 
templomokkal fogunk találkozni. A Mirabell kastélyparkból 
csodás képeket csinálhatunk, melyen a színes virágok mel-
lett Hohensalzburg vára teljes pompájában látható. Visszaúton 
megállunk Gollingban és elsétálunk egy nagyon látványos víz-
eséshez. Estére érünk vissza a már megszokott szállásunkra.

4. NAP: MARIAZELL – BUDAPEST (720 km)
Reggeli után Mariazellbe indulunk. A városban először a híres 
kegytemplomot tekintjük meg, melynek magyar vonatkozása 
Nagy Lajos kápolnája, Mindszenthy hercegprímás egykori temet-
kezési helye. Ezt követően séta a hangulatos főtéren és a bel-
városban, ahol megismerkedhetünk egy mézeskalács-készítő 
műhellyel és a híres helyi likőrrel, mely csupa gyógynövényből 
készül. Délután továbbutazás és az esti órákban hazaérkezés. 
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

PUCHBERG – MARIAZELL (380 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépéssel érkezés Ausztriába. 
A déli órákban érjük el Alsó-Ausztria legmagasabb hegyét, a 
Schneeberget (2 075 m). Puchbergből fogaskerekű vonattal 
kapaszkodunk fel gyönyörű erdőkön át az 1 800 m-en lévő végál-
lomáshoz, ahol pazar körkép fogad bennünket. Mesés a kilátás a 
környező hegyekre és a virágos alpesi rétekre. Fent túrázási lehe-
tőség. Délután vonattal jutunk vissza autóbuszunkhoz. Folytatjuk 
utunkat Mariazellbe, ahol a szállásunk is lesz, minden este 
vacsorával (3 éj).

2. NAP: MARIAZELL – ERLAUFSEE – ÖTSCHERGRABEN (80 km)
Egésznapos kirándulásunkat a Mariazell közelében lévő Erlaufsee 
festői tavacskájával kezdjük. Az ivóvíz tisztaságú hegyi tó 827 m 
magasan fekszik, amit körbe is lehet járni. A déli órákban indu-
lunk busszal tovább Wienerbruckba, ahol megkezdjük hosszú 
túránkat az osztrák Grand Canyonnak nevezett Ötschergraben 
hegyi útvonalán. A terep közepesen nehéz a szintkülönbsé-
gek miatt. A hossza közel 10 km. Ezen haladunk végig. Túránkat 
romantikus erdei utak és meredek sziklás szakaszok teszik vál-
tozatossá. Kellemesen elfáradva szállunk fel autóbuszunkba. 
Szállásunkra a késő délutáni órákban érkezünk vissza.

3. NAP: MARIAZELL – TREFFLINGFALL (130 km)
Délelőtt Mariazell kellemes hangulatával, nevezetessége-
ivel ismerkedünk meg: kegytemplom, főtér, mechanikus 
Betlehem. Ezt követően a helyi kabinos felvonóval 1 267 m 
magasra megyünk fel. A negyedórás út során csodaszép látvány 
tárul elénk. A panoráma mellett fent hegyi-tó, kilátó, élmény-
park és kellemes büfé várja a kirándulókat. Leérkezve a hegy-
ről buszra szállunk, és irány Alsó-Ausztria legnagyobb vízesése, 
a Trefflingfall. A 120 m magas, többlépcsős zuhatag  közepes 
erősségű hegyi kirándulással érhető el. Különösen tavasszal 
bámulatos a lezúduló víz mennyisége. Természeti szépségekben 
gazdag úton érkezünk vissza szállásunkra.

4. NAP:  MARIAZELL – MYRA-PATAK – 
BUDAPEST (380 km)

Utolsó napi programunk is igazi csemege a túrázást kedvelők-
nek. A Myra-patak gyönyörű vízesésrendszerét nézzük meg. 
Felkapaszkodunk a Hausstein sziklafokára, majd folytatjuk túrán-
kat a Keleti-Alpok egyik legszebb és legvadregé nyesebb szurdok-
völgyébe. Kellemesen elfáradva és a látványtól elbűvölve szállunk 
fel autóbuszunkra, és hazafelé indulunk. Rövid pihenőt tarunk 
Eisenstadtban, és az esti órákban érkezünk vissza Budapestre. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk. Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 41 €

Részvételi díj: 105.000,- Ft
időpont: 2015.  június 21 – 25.; 

augusztus 30 – szeptember 03.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka ***-****szállodában  

2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 15.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (4 alkalom):  15.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 salzburg és a bájos mariazell látványosságai

 látványos vízesés megteKintése

 HajóKázás a HegyeKKel Ölelt wolfgangseen

 egyedi élmény a jégbarlang látogatás

PROKO BEPILLANTÓ: 

 igazi Hegyi túráK léleKemelő alpesi tájon

 Kirándulás az osztráK grand canyonban

 fogasKereKűvel és felvonóval Hegyi KilátóKHoz

 120 m magas Káprázatos vízesés: trefflingfall

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 64 €

Részvételi díj: 54.500,- Ft  
időpont: 2015.  július 05 – 08.;  augusztus 11 – 14.; 

szeptember 10 – 13.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka ***-os szállodában  

2 ágyas zuhanyzós/ WC-s szobáiban 

egyágyas feláR: 13.500,- Ft
fakUltatív vacsoRa (3 alkalom):  8.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 42 €

Részvételi díj: 69.500,- Ft
időpont: 2015.  május 01 – 04.*; május 22 – 25.*; 

augusztus 11 – 14.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  3 éjszaka ***-os szálloda  

2 ágyas zuhanyzós/ WC-s szobáiban 

egyágyas feláR: 17.000,- Ft
*Ünnepi feláRak májUsi Utaknál: 7.000 Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PÉNZTÁRCA-

BARÁT

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

HALLSTATT

ÖTSCHERGRABEN 

ERLAUFSEE ÉS A GEMEINDEALPE

AZ OSZTRÁK-ALPOK VIRÁGOSKERTJE
AUSZTRIA
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PROGRAM:
1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – TIROL (580 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után Salzburg mel-
lett haladunk el, miközben szép rálátásunk lesz a városra. 
Ezt követően kitérőt teszünk egy szurdok felé. A kb. 1 órás 
kirándulás során láthatjuk, hogy a folyó milyen meredek 
kanyont vágott a sziklában. (Megfelelő cipő szükséges.) 
Továbbhaladva több ezer méter magas hegyek fogadnak ben-
nünket zöldellő mezőkkel, virágokkal díszített házakkal, szép, 
fafaragásos erkélyekkel. Szállás egy hangulatos alpesi panzió-
ban, fakultatív vacsora (3 éj). 

2. NAP:  ACHENSEE (VONAT + HAJÓ) – SWAROVSKI – 
INNSBRUCK (120 km)

Első programunk Tirol legnagyobb és legszebb fjordszerű tava 
az Achensee, mely az Alpok hegyei közt, közel 1 000 m magas-
ságban található. Ezt egy több mint 100 éves nosztalgiagőzössel 
érjük el. Hajóval folytatjuk utunkat. Kitűnően látszanak a tavat 
övező 2 000 méternél is magasabb csúcsok. Kiváló felvétele-
ket készíthetünk a hegyekről és a türkizkék színű tóról. Ezután 
még egy különlegesség szerepel programunkban: Wattensban 

elmegyünk a Swarovski gyárhoz, mely mellett készítették el 
azt a különleges kiállítást, melynek a neve: Kristályvilág. Itt a 
Swarovski kristályok fantasztikus csillogását láthatjuk külön-
böző megvilágításban. A végén vásárolhatunk is a világ legna-
gyobb Swarovski shopjában. Délután a tartomány fővárosában, 

Innsbruckban töltünk több órát. Gyalogos sétánk során megcso-
dáljuk Innsbruck belvárosát. A Burg Mária Terézia idején gyak-
ran volt a család nyaralóhelye. Az Aranytetős erkély a város 
jelképe, de ez csak egyik látványossága a főtérnek. A Hofkirche 
szobrai külön-külön is szobrászati remekművek, hát még így, 
egy „csokorban”. A Szent Jakab-katedrális barokk stílusú épülete 
feltétlen megtekintésre érdemes. Kisétálunk az Inn partjára, 
és közben lefényképezhetjük a Goldener Adler hotel homlok-
zatán az emléktáblát, mely utal a sok híres szállóvendégre. 
Szabadprogram is lesz a városnézés után. 

3. NAP:  ELLMAU – KITZBÜHEL – KUNDLER SZURDOK – 
ALPBACH (100 km)

Ma reggel hegyi kirándulásra megyünk. Fogaskerekűvel uta-
zunk fel több mint 1500 m magasra. Itt nemcsak a csodálatos 
táj látványa fogad bennünket, hanem könnyed terepen tudunk 
túrázni, sétálni is. Koradélután jövünk le a hegyről.  Ezt követően 
folytatjuk utunkat és Ausztria egyik leghíresebb téli üdülővárosát 
keressük fel, a hegyek közé ékelődött Kitzbühelt. Séta a nagyon 
hangulatos belvárosban. Délutáni programunk a természet egy 
újabb érdekességének megtekintése, ez a Kundlerklamm, mely 

egy viszonylag széles, könnyen járható szurdok. Itt sétálunk kb. 
1,5 órát és gyönyörködünk a mellettünk magasodó sziklákban és 
a gyorsfolyású patakban. Méltó befejezése napunknak Alpbach. 
Ez a városka néhány éve elnyerte Ausztria legvirágosabb városa 
címét. Ez sok mindent elárul a ránk váró látvánnyal kapcsolatban. 
Szállásunk a már megszokott helyen.

4. NAP: TIROL – KUFSTEIN – BUDAPEST (660 km)
Reggeli után „Tirol kapuját”, Kufsteint tekintjük meg. A városi 
sétát az Inn partján kezdjük. Emellett haladva érjük el azt a 
kis utcácskát, mely a város legszebb szeglete. Borospincék, 
szép cégérek, díszes házacskák, bájos éttermek. A főtéren 
keresztül felvonóval közelítjük meg a várat. Ott először meg-
tekintjük a Néprajzi Múzeumot, majd felmegyünk a vár-
toronyba, ahol hosszú éveken keresztül hazánk hírességei 
raboskodtak. Kazinczy és Wesselényi mel-
lett Rózsa Sándor is volt „lakója” a torony-
nak. Táblák jelzik, hogy melyik cellában ki 
raboskodott. A kufsteini vár megtekintése 
után folytatjuk utunkat, és a tájban gyö-
nyörködve hagyjuk el az Alpok vidékét. 
Hegyeshalomnál határátlépés. Esti órák-
ban hazaérkezés. Budapest után mindenkit 
a felszállási helyére szállítunk.

               PROKO BEPILLANTÓ: 

 fogasKereKűvel 1500 m magasra 
 túrázás 2 alpesi szurdoKban

 acHensee Hajóval és nosztalgia gőzmozdonnyal

 magyar emléKeK a Kufsteini várbÖrtÖnben

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 79 €

Részvételi díj: 72.000,- Ft
időpont: 2015.  július 09 – 12.;  július 26 – 29.;  

augusztus 27 – 30.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka *** szállodában  

2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 12.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (3 alkalom):  12.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

INNSBRUCK ÓVÁROSA

KITZBÜHELT ÖVEZŐ HEGYVONULAT

BudapestInnsbruck
Kitzbühel

Kufstein

Wattens

BARANGOLÁS TIROLBAN
Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

ILYEN CSODÁS LÁTVÁNYBAN LESZ RÉSZÜNK, AMIKOR HAJÓZUNK AZ ACHENSEE-N

TOP

AJÁNLAT

AUSZTRIA
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TÖBB, MINT BÉCS
Természet Városlátogatás

OKTOBERFEST MÜNCHENBEN, BAJOR ÍZELÍT VEL

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. 

 – MONDSEE – SZÁLLÁS (780 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után érkezünk 
Ausztriába. Megállunk a csodás fekvésű Mondsee városká-
ban. Égszínkék tó, meredek sziklafalak, virágos alpesi házak. 
Itt gyönyör ködünk a belvárosban, megtekintjük a különleges 
templomot, majd sétálunk a szépen kialakított tóparton. Szállás 
Ausztriában, a német határ közelében (3 éj).

2. NAP:  HERREN-, FRAUENCHIEMSEE KASTÉLYA (220 km)
Reggeli után a „Bajor-tengerhez” (Chiemsee) utazunk. Rövid hajó-
kázást követően az Urak-szigetén, a Herrenchiemseen tekint-
jük meg II. Lajos – Versailles mintájára épült – barokk kastélyát 
és annak gyönyörű parkját. A kastélyban található egy, a királyról 
elnevezett emlékmúzeum is. A gazdag tárlat az uralkodó sorsát 
és élettörténetét dokumentálja festmények, mellszobrok és tör-
ténelmi fényképek segítségével. Itt tekinthető meg többek között 
a keresztelőruha és a koronázási palást is. Ezt követően – kedvező 
időjárási körülmények esetén – továbbhajózunk a „tenger” másik 
(apácák) szigetére, a Fraueninselre. Itt megcsodáljuk a kora-közép-
kori apátsági templomot, a gótikus kapucsarnokot és a harangtor-
nyot, sétálunk egyet az autómentes sziget hangulatos kis házai, 
telkei között. Késő délutáni órákban visszautazunk szállásunkra.

3. NAP: MÜNCHEN ÉS SÖRFESZTIVÁL
Reggeli után utazunk Münchenbe. Városnézés Bajorország főváros-
ában. Hagymakupolás dóm, városháza, belváros… Délután irány 
az Oktoberfest, sörfesztivál. Szabad szórakozás a hangulatos for-
gatagban. Sátorban foglaltunk asztalt a csoportnak, ahol kötelező 
fogyasztás van (étel és ital). A sörsátor belépőjegyét a hely-
színen kell az idegenvezetőnek kifizetni (kb. 38 €, melynek értéke 
teljes összegben lefogyasztható). Aki nem kíván ezen a programon 
részt venni, annak jelentkezéskor (!), írásban kell nyilatkozni, hogy 
számára ne rendeljünk jegyet. Szállás, mint előző nap.

4. NAP: SALZBURG – BUDAPEST (550 km)
Idegenvezetéses városnézés a templomok városában, Salz burg-
ban a csodálatos barokk építészeti emlékek között. Megtekintjük 
a Salzach folyó mindkét partjának látványosságait. A Mirabell-
kert szépsége a leghíresebb kastélyok kertjeivel vetekszik. A dóm 
lenyűgözően hatalmas barokk épülete a belváros központjá-
ban található. Látjuk a város fölé magasodó Hochensalzburgot 
is. A ferences rendiek temploma építészetileg az egyik legkülön-
legesebb alkotás Ausztriában. A sétánk során sok emlék utal a 
város híres szülöttjére, Mozartra. Programunk után hazaindulunk. 

Az esti órákban hazaérkezés. Budapest után 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.
Oktoberfestnél a sörsátorba a helyet mi hetek-
kel előre megrendeljük, kifizetjük, mivel hatal-
mas az érdeklődés. Helyszínen csoportnak nem 
lehet jegyet vásárolni. Azoknak, akik nem jelezték előre, megrende-
léskor, hogy nem kérnek belépőt, mi megvásároljuk a jegyet, ezért 
azt kötelező  kifizetni az idegenvezetőnknél.

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN – PÉCS) – BUDAPEST – 

SCHÖNNBRUNN – BÉCS (240 km) 
Reggel indulás Bécsbe. A délelőtti órákban érkezünk a fővá-
rosba. Programunkat Schönbrunnban, a Habsburgok világ-
hírű kastélyánál kezdjük. Megtekintjük a császári család 
életének színhelyét, a kastély termeit és kertjét. Ezt követően 
autóbuszos városnézés a belvárosban; Ring eklektikus palotái, 
Operaház, Művészettörténeti Múzeum, Parlament, városháza. 
A buszos városnézés után kezdjük gyalogos sétánkat: Hősök 
tere, Kancellária, Minorita templom, Am Hof, Kohlmarkt, majd a 
200 éves Demel cukrászda. Folytatjuk programunkat: Széchenyi 
szülőháza, Hofburg (Császári palota), kincstár. Itt található 
pl. Bocskai koronája, Nagy Lajos keresztje. Este szállásfoglalás 
Bécsben (2 éj).

2. NAP: BÉCS – ESTE KONCERT A MUZIKVEREINBAN
Reggeli után először felkeressük a Hundertwasser házakat. 
A világhírű művész különleges épületei a Duna-part közelében 
találhatóak. Délelőtt a Művészettörténeti Múzeum kiállítását 
tekintjük meg a magyar emlékekre koncentrálva: nagyszent-
miklósi aranykincs, Munkácsy freskója. A múzeumlátogatás 
után a városnézés folytatása: Burgpark, Kapucinusok altemp-
loma. Itt találhatóak a Habsburgok kriptái. Továbbhaladunk a 
város szívében lévő Szt. István-székesegyházhoz, a Kärtner Str-n 
sétálunk a Szt. Mihály-templomhoz a Lipicai lovarda épületének 
érintésével. A nap során lesz szabadprogram, ekkor lehet meg-
kóstolni a híres bécsi melange kávét vagy a Zacher tortát. Korai 

fakultatív vacsora, majd aki szeretne, az eljöhet velünk az Újévi 
koncert helyszínére a Muzikverein nagytermébe egy koncertre. 
Fantasztikus érzés ebben a mesés koncertteremben meghall-
gatni a Bécsi Mozart Filharmonikusok előadását. Erre a jegyeket 
előre meg kell rendelnünk és meg kell vásárolnunk. Ha valaki 
úgy dönt, hogy szeretne jönni a koncertre annak előre írás-
ban nyilatkoznia kell, hogy milyen kategóriájú jegyet szeretne. 
A megrendelt jegyeket visszamondani nem lehet. Előadás után 
autóbuszunk visszaviszi utasainkat a szállodába.

3. NAP:  WACHAU VIDÉKE – KREMS – HAJÓZÁS A DUNÁN 
– MELK (120 km)

Reggeli után a Duna mentén, páratlan műemlékek között uta-
zunk Kremsbe. E bájos kisvárosban tartunk rövid sétát. Ezt köve-
tően – még Kremsben – hajóra szállunk. Hajóutunk kastélyok, 
várak, kisvárosok mentén halad. Ausztriában ez a Duna leghan-
gulatosabb szakasza. Közel 3 órás hajóutunk Melkig tart. Itt 
szállunk partra és megtekintjük a mesés melki apátság múze-
umszobáit, templomát, végül belső udvarát. Folytatjuk utunkat 
a Duna fölé magasodó, híres artstetteni kastélyhoz, mely koráb-
ban királyi rezidencia volt. Itt nyugszik a Szarajevóban tragiku-
san elhunyt Ferenc Ferdinánd trónörökös is. Este vacsora, szállás.

4. NAP:  LORETTÓ – EISENSTADT – RUSZT – LÉKA – 
BUDAPEST (260 km) 

Délelőtt a lorettói kegytemplomot nézzük meg. A déli órákban 
érkezünk a tartomány fővárosába, Eisenstadtba. Séta a köz-
pontban. Továbbutazva a szintén világörökségi látványossá-
gok közé tartozó Fertő-tó vidékét látogatjuk meg. Rusztban, 
a gólyák városában rövid megállás. Továbbhaladva Lékán 
a végvárat keressük fel. A késő délutáni órákban hazaindulás. 
Kőszegnél határátlépés. Budapestre az esti órákban érkezünk. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 79 €

Részvételi díj: 72.000,- Ft
időpont: 2015.  július 09 – 12.;  július 26 – 29.;  

augusztus 27 – 30.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka *** szállodában  

2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 12.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (3 alkalom):  12.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 rejtett KincseK és magyar emléKeK

 burgerlandi váraK és KastélyoK

 3 órás Hajózás a dunán Kremstől melKig

 felemelő Koncert a Híres bécsi muziKvereinban

PROKO BEPILLANTÓ: 

 sÖrsátor előre foglalt asztalainál mulatság

 sÖrÖzés és német étKeK bajor zenével

 HajóKázás ii. lajos baroKK KastélyaiHoz 

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 56 € + fakultatív

Részvételi díj: 65.000,- Ft
időpont: 2015. szeptember 21 – 24.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  3 éjszaka *** panzióban  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 12.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (3 alkalom): 9.900,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 82 € + koncert

Részvételi díj: 63.000,- Ft
időpont: 2015.  július 13 – 16.;  szeptember 10 – 13., 

október 23 – 26.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  3 éjszaka *** hotelben  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 19.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 16.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

MÚZEUMOK BÉCS BELVÁROSÁBAN

ÖNFELEDT SZÓRAKOZÁS AZ OKTOBERFESTEN

Természet Városlátogatás

NÉMETORSZÁGAUSZTRIA
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Krems

Salzburg
Chiemsee

Neuschwanste
in

Kehlsteinhaus

Tratzberg

Linderhof

BAROKK PALOTÁK ÉS KASTÉLYOK
Bajorországban és Ausztriában

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

KREMS – HELLBRUNN (780 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után érkezünk 
Ausztriába. Utunkat megszakítva rövid kitérőt teszünk a Duna-
parti városba, Kremsbe. Séta a belvárosban. A város ékessége a 
Steini-kapu, a piarista templom és a városháza. Városnézésünk 
után az UNESCO világörökség listájában is szereplő Wachau-
kultúrtájon haladunk végig. Nem véletlenül kapta ezt a 
megtisztelő címet, erről mi magunk is meggyőződhetünk. 
Továbbutazva a következő érdekesség a Salzburg mellett talál-
ható Hellbrunn-kastély parkja. Ez a mesés park különleges vízi 
játékairól ismert. Marcus Sittikus, Salzburg hercegérseke, épít-
tette az olasz Solarival ezt a nyári rezidenciát és a mókás szökő-
kutakat. Programjaink befejezése után szállásunkra utazunk.

2. NAP: SASFÉSZEK – TRATZBERG – TIROL (180 km)
Reggeli után kirándulunk a hírhedt „Sasfészekhez”. Berchtes-
gadennél a Kehlsteinhaushoz megyünk fel. A történelmi hely-
szín megközelítése a parkolóból helyi buszokkal történik. 
Káprázatos, részben sziklába vájt úton haladunk felfelé. Közben 
már kezd kirajzolódni a táj szépsége. Ezt követően egy kora-
beli lift visz fel bennünket a hegytetőre. A szikla tetejéről jó idő 
esetén ellátni a Königseeig és Salzburgig is. Fent eltöltött kel-
lemes nézelődésünk után jövünk le a hegyről. Németországot 
elhagyva Tirolban egy érdekes, várszerű kastélyt keresünk fel. 
Az autósztrádáról is látható a Tratzberg-kastély. Meredek úton 
megyünk fel a várkastélyhoz, a hangulatos „Tratzberg Express” 
nevű kisvonat segítségével. A műemlék megtekintése során 
meggyőződhetünk arról, hogy a belső díszítettsége sok, nála 

híresebb kastély látványával vetekszik, mivel berendezésé-
nek többsége több mint 400 éves. A koraesti órákban utazunk 
tovább tiroli szálláshelyünkre.

3. NAP: NEUSCHWANSTEIN – LINDERHOF (360 km)
Reggeli után II. Lajos bajor uralkodó két mesés kasté-
lya felé vesszük az irányt. Először a mindenkit lenyűgöző 
Neuschwanstein-várkastélyt keressük fel. A csodálatos „mese-
várat” a parkolóból kis gyalogtúrával, vagy helyi kisbusz-
szal érjük el. A bajor uralkodó Wagner tiszteletére emeltette 
a várat, ezért is kapta a Lohengrin (Hattyú-lovag) elnevezést 
is. A hatalmas és sejtelmes kastély több mint 360 szobával 
rendelkezik. Ezek legszebbjeit tekintjük meg, mely hatalmas 
élményt ígér. Délután utazunk tovább II. Lajos másik barokk 
csodapalotájához, a Linderhof-kastélyhoz. Ez a vadregényes 
környezetben található barokk-rokokó kastély úgy külső, mint 
belső megjelenésében lenyűgöző. A különleges termek, a cso-
dás park és a Vénusz-barlang minden látogatót elvarázsol. 
Nagyon látványos a kastélypark szökőkútja is. Programunk 
után szálláshelyünkre utazunk.

4. NAP: CHIEMSEE – BUDAPEST (680 km)
Reggeli után a „Bajor-tengerhez” (Chiemsee) buszozunk. 
Rövid hajókázást és sétát követően az Urak-szigetén a 
Herrenchiemseen megtekintjük II. Lajos – Versailles mintájára 

épült – barokk kastélyát, és annak gyönyörű parkját. A kas-
télyban található egy, a királyról elnevezett emlékmúzeum is. 
A gazdag tárlat az uralkodó sorsát és élettörténetét dokumen-
tálja festmények, mellszobrok és történelmi fényképek segít-
ségével. Itt tekinthető meg többek között a keresztelőruhája 
és a koronázási palástja is. A szigetről hajóval megyünk visz-
sza buszunkhoz. Ezt követően rövid megállásokkal és hegyes-
halmi határátlépéssel jövünk hazafelé. Az esti órákban érkezünk 
Budapestre. Ezután mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

PROKO BEPILLANTÓ: 

 2 osztráK és 3 bajor Kastély 4 nap alatt

 a disney Kastély iHletője: neuscHwanstein

 KÖrpanoráma a bercHtesgadeni „sasfészeKből”
 pompás baroKK palota a „bajor-tenger” szigetén

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 77 €

Részvételi díj: 72.000,- Ft
időpont: 2015.  május 22 – 25.;  június 29 – július 02.; 

augusztus 03 – 06.;  augusztus 20 – 23.; 
szeptember 10 – 13.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka ***-**** szállodákban  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 17.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  13.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Nehézségi mutató

TOP

AJÁNLAT

LENYŰGÖZŐ KILÁTÁS A SASFÉSZEKBŐL

TRATZBERG KASTÉLY UDVARA Fotó: Dr. Benkő Csabáné

NEUSCHWANSTEIN KASTÉLYA, HÁTTÉRBEN A KÖNIGSEE Fotó: Wilhelm Ágnes

Természet Városlátogatás

NÉMETORSZÁG AUSZTRIA
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Meersburg
Lindau

Oberammergau
Bad Reichenhall

Reit im Winkl
Garmisch-Partenkirchen

BAJORORSZÁGI CSODÁK

Természet Városlátogatás

PROGRAM: 
1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – 

AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG (650 km)
Reggeli indulás után hegyeshalmi határátlépéssel utazunk 
Ausztrián keresztül Németországba. Első programunk a Berch-
tes gaden Nemzeti Park területén lévő szurdok megtekintése. 
Vadregényes, de kaptatós út vezet a vízesésekkel tarkított, 
meredek sziklafalak közti szoroshoz. Ezt a hasadékot a Wimbach 
gyorsfolyású patak vájta ki évezredek alatt. Ennek megtekintése 
után folytatjuk utunkat a Chiemgaui Alpok völgyében, és érjük 
el szállásunkat (2 éj). Vacsora.

2. NAP: REIT IM WINKL – WALCHSEE – ASCHAU (100 km)
Reggeli után egy festői bajor kis faluba indulunk. Reit im Winkl 
közel 700 m magasságban a kirándulók és a téli sportok sze-
relmeseinek kedvelt pihenőhelye, sok apró üzlettel, kávézóval, 
tipikus bajor házakkal, ajándéktárgy-árusokkal. Ezt követően 
visszatérünk Tirolba, a Walchseehez. Aki akar, itt sétálhat a 
tóparti csinos kis településen, ahol számtalan festett falu ház-
ban gyönyörködhet. Lehetőség van arra is, hogy felvonózzunk 
a közeli csúcsra, ahonnan pazar a rálátás a tóra és környékére. 
Innen vagy gyalogosan, vagy nyári bobbal, libegővel juthatunk 
vissza a völgybe. Délután lehet választani, hogy a szállásunk 
közelében egyénileg sétálnak, vagy a gyalogos túrát kedve-
lők közös, de megerőltető kiránduláson vehetnek részt. Busszal 
megyünk a Chiemi-Alpokba. Aschauból a híres Kampenwand 
felvonóval jutunk fel az 1664 m magas csúcsra. Tiszta idő-
ben remekül látszanak a környék tavai, zöldellő hegyoldalai 
és meredek csúcsai. Innen gyalog (kb. 2,5 óra) túrázunk le a 
völgybe, aki fáradt, az a felvonóval is visszamehet buszunkhoz. 
Este érünk vissza szállásunkra.

3. NAP: ZUGSPITZE – OBERAMMERGAU – WIESKIRCHE (220 km)
Irány Németország legmagasabb csúcsa. Felvonóval jutunk fel a 
2962 m magas Zugspitze kilátójához. Itt van a két ország határa 
is. Tiszta időben fantasztikus körpanorámában gyönyörködhe-
tünk. Több 3000 m magas csúcs, köztük a Grossglockner is lát-
ható innen. Rövid pihenő, majd egy másik kabinos felvonóval 
a hegy túloldalára, 2500 m magasságra utazunk, ahol lehető-
ség van rövid sétára is. Ismét felvonóra szállunk, úgy jutunk visz-
sza buszunkhoz. Folytatjuk utunkat Oberammergau felé. A csinos 
kis falu világszerte híres népművészetéről és passiójátékáról, de 
a hangulata, látványos polgárházainak szépsége is felejthetetlen 
élmény. Nem messzire innen található az UNESCO világöröksé-
gek listáján is szereplő búcsújáróhely, a Wieskirche. Mesés rokokó 
stílusú belseje mindenkit elkápráztat. Késő délután folytatjuk 
utunkat szálláshelyünkre, mely Memmingenn-nél lesz. (2éj)

4. NAP: MEERSBURG – LINDAU (200 km)
A természeti csodák folytatódnak ezen a délelőttön is. A Bajor-
Alpok leglátogatottabb szurdokát keressük fel. A sziklahasadék-
ban történő séta során lenyűgöz bennünket a folyó és az azt övező 
meredek sziklafalak harmóniája. Kellemesen elfáradva indulunk 
a Bodeni-tó németországi részének két legromantikusabb város-
ába. Először Lindaut keressük fel, aminek középkori magja egy kis 
szigetre települt, amit egy híd köt össze az újvárosi résszel. Ezen 
átsétálva jutunk el a régi patrícius házak között a több mint 500 
éves Óvárosházához, majd az 1000 éves Peterskirche egyedülálló 
freskóit nézzük meg. A városka bájos hangulatához hozzájárul a 

tópart és a világítótorony. Folytatjuk utunkat, majd a vörösborá-
ról is híres Meersburg városkában teszünk egy sétát. Megnézzük 
a legrégebbi német erődöt, az Öreg kastélyt, sétálunk a hangula-
tos tóparton. Az óváros favázas házai, masszív várostornyai, kapui 
figyelemre méltóak. A Bodeni-tavat elhagyva megyünk vissza 
szállásunkra, ahol már vacsorával várnak bennünket. 

5. NAP:  BAD REICHENHALL – AUSZTRIA – BP. (750 km)
Hazafelé indulunk. A világhírű Mozart-golyó 
leggazdagabb kínálata a gyártás helyén 
van, ez Bad Reichenhall centrumában talál-
ható. Ezt keressük föl. Az üzlet választéka 
több mint 100-féle Mozart csokoládéból áll.  
Vásárlásunk után a Salzburg – Bécs útvona-
lon hazautazunk. Budapestre érkezés az esti 
órákban. Ezt követően mindenkit a felszál-
lási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 77 €

Részvételi díj: 72.000,- Ft
időpont: 2015.  május 22 – 25.;  június 29 – július 02.; 

augusztus 03 – 06.;  augusztus 20 – 23.; 
szeptember 10 – 13.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka ***-**** szállodákban  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 17.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  13.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 Hegyi túrázásoK a bajor-alpoKban

 festői tavaK: walcHsee és a bódeni- tó 
 bűbájos bajor KisvárosoK

 felvonózás „németország csúcsára”

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 72 €

Részvételi díj: 109.500,- Ft
időpont: 2015. július 17 – 21.;  augusztus 24 – 28.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  4 éjszaka *** - **** szállodákban  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 22.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

KAMPENWAND

WALCHSEE VÖLGYE

Nehézségi mutató

WIMBACH-SZURDOK Fotó: Révészné Győri Éva

NÉMETORSZÁG
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POGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – AUGSBURG (800 km)
Találkozás 05.30-kor, indulás 06.00 órakor Budapestről. Utazás 
rövid pihenőkkel Salzburg – München útvonalon az Augsburg 
környéki szálláshelyre.

2. NAP: AUGSBURG – DILLINGEN – ULM (400 km)
Korai reggeli után séta Bajorföld harmadik legnagyobb városá-
ban, a gazdag történelmi múlttal rendelkező Augsburgban: 
középkori negyed, dóm, Fuggerei, majd utazás a „Romantikus 
út”-on a Duna partján fekvő Dillingenbe. Várkastélyát még 
a XIII. században az augsburgi püspököknek emelték, egye-
teme már a XVI. században is elismert volt Európa szerte. Innen 
Ulmba, Baden-Württemberg tartomány és Bajorország hatá-
rán, a Duna partján fekvő városba folytatjuk utunkat. A város 
legnevezetesebb látnivalója a székesegyház, a Németföld egyik 
legnagyobb és legszebb gótikus temploma. A 20 ezer fő befo-
gadására méretezett templom építését 1377-ben kezdték el és 
csak a XIX. században készült el, építése pontosan 513 évig tar-
tott. A 161,5 m magas templom befejezését követően 11 évig 
a világ legmagasabb épülete volt, orgonáján Mozart is játszott. 
A dóm megtekintése után a Duna menti óváros különleges lát-
nivalói következnek: az 1370-ben épült városháza, Einstein-kút, 
a Halász- és Tímárnegyed festői kis utcái és hídja. A városnéző 
séta után továbbutazás a fekete-erdei szálláshelyre (3 éj).

3. NAP: STRASBOURG – RIQUEWIHR – COLMAR (250 km)
Pihenés a szálláshelyen, vagy fakultatív kirándulás Francia-
ország keleti határán, az Ill folyó és a Rajna torkolatánál fekvő 
Strasbourgba. A világörökség részeként védelmet élvező törté-
nelmi városmag az Ill folyó szigetén fekszik, gótikus stílusban 
épült katedrálisa csodájára jár a világ. A középkori városmag 
más részletei is érdekesek számunkra, mint a Szent Tamás-
templom, a Petite France hangulatos negyede. Strasbourg kül-
városában kapott helyet a modern építészetet képviselő Európai 
negyed (Európai Parlament, Európai Tanács, Emberi Jogok 
Európai Bírósága) is. Programunkat az Ill folyón egy hajóki-
rándulás is színesíti. Továbbutazás az időtlennek tűnő alig ezer 
lakosú Riquewihrbe, ahol egy kis borkóstolásra is időt szakít-
hatunk. Az egykor királyok által is kedvelt „legelzászibb város”, 
Colmar napunk utolsó állomása, ahol többek között a jel-
legzetes faberakásos elzászi építészetet is megismerhetjük. 
(Szent Márton-templom, Adolf-ház, Pfister-ház, Petite Venice). 
A város nevét is a királyi palota egy tornyáról, a galambok tor-
nyáról kapta. Fakultatív Strasbourg – Colmar kirándu-
lás (a helyszínen fizetendő): 40 €

4. NAP:  GUTACH – TRIBERG – FURTWANGEN – 
FREIBURG (150 km)

Reggeli után kirándulás a Fekete-erdőbe: Gutach az egy-
kori népi építészet és művészet kincsestára. A fekete-erdei 
Tribergben található Németország legnagyobb vízesése, amely 
hét lépcsőben összesen 162 m magasból zúdul le. A vízeséshez 
kapcsolódó vízierőmű tette lehetővé Németországban elsőként 
az elektromos utcai világítás kiépítését. Furtwangen az óraké-
szítés még ma is fontos központja. A Fekete-erdő nyugati szélén 
található egyetemi és polgár város, Freiburg az erdők, a gótika 
és a borok városa. Látnivalóit városnézésünk során fedezzük fel: 
dóm, városháza, Martinstor, Kaufhaus, mely mediterrán hangu-
latot áraszt házaival és lakóival. Programunk befejezése után 
autóbuszunkkal visszautazunk szállásunkra.

5. NAP:  BAD DÜRRHEIM – DONAUESCHINGEN – TIROL (450 km)
Reggeli után utazás Bad Dürrheimbe, ahol gyógyfürdő és kli-
nika található. Séta a fürdő parkjában vagy Európa legnagyobb 
farsangimaszk-kiállításának megtekintése. A Fekete-erdőben 
található Donaueschingen, ahol a Fürstenberg-család kastély-
kertjében a Duna forrásánál már több emléktáblát elhelyeztek, 
hiszen a mondás szerint: „Aki nem látta a forrást, nem ismeri a 
folyót”. Az itt feltörő forrást tartja a hagyomány Európa máso-
dik leghosszabb folyójának, a Duna eredetének. Valójában 
a Brigach és a Berg patak összefolyásától számolhatjuk a 
kezdő kilométert. A Bódeni-tó partján haladva érjük el a tiroli 
Innsbruck környéki szállásunkat.

6. NAP: INNSBRUCK – BUDAPEST (850 km)
Reggelit követően rövid városnézés Tirol tartomány központjában, 
a Nordkette hegyvonulat lábánál elterülő Innsbruckban. A város 
két alkalommal is otthont adott a téli olim-
piai játékoknak, bár a turisták számára első-
sorban műemlék város (Aranytetős ház, 
dóm, Diadalív, Hofkirche). Hazautazás, érke-
zés Budapestre a késő esti órákban.

A  FEKETE-ERD   ÉS  ELZÁSZ CSODÁI
Augsburg – Ulm – Strasbourg
PROKO BEPILLANTÓ: 

 12 német és francia város gótiKus emléKei

 a világ legmagasabb temploma ulmban

 duna-forrás és németország legnagyobb vízesése

 borKóstoló és HajóKázás franciaországban

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 80 €

Részvételi díj: 112.500,-Ft
időpont: 2015. szeptember 7 – 12.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka *** szállodában  

2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 32.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  26.800,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek:
BUDAPEST, Tatabánya, Győr, Sopron

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

Tel.: 62/543-385 www.korutazas.hu    A Kisalföld Travel iroda ajánlásával

TRIBERGI VÍZESÉS

RIQUEWIHR

ULM: VÁROSHÁZA

STRASBOURGI CSENDÉLET

NÉMETORSZÁG AUSZTRIA
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Budapest
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KromerizPrága

KRISTÁLYOK ÉS PORCELÁNOK VARÁZSÁBAN
Prágától – Berlinig

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

CESKY KRUMLOV (440 km)
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül Dél-Csehországba. 
Egy igazi gyöngyszemet keresünk fel a Moldva folyó men-
tén. Cesky Krumlov történelmi negyedét az UNESCO 1992-ben 
a világörökség részének nyilvánította. A krumlovi vár a prágai 
Hradzsin után Csehország második legnagyobb vára. Öt udvar-
ból és negyven épületből áll és hozzá tartozik egy hét hektá-
ros kastélypark is. A város egyik jelképe a kör alakú vártorony. 
Egyedülálló látványosság a jó állapotban fennmaradt barokk 
színház, amelyhez hasonlóból csak néhány van a világon. 
Szállás Dél-Csehországban.

2. NAP: HLUBOKA – PRÁGA (150 km)
Reggelit követően Hlubokába utazunk. Egy kisebb sziklaszirt 
tetején álló XVI. századi kastély először barokk, majd ezt köve-
tően angol gótikus stílusban épült. (Gyalogos hegyi sétával érjük 
el a díszparkját és a bejáratot). A kastély 140 gazdagon beren-
dezett szobával és 11 toronnyal büszkélkedik. Látogatásunkat 
követően irány Prága, melynek történelmi központja szerepel 
a világörökségek listáján. A délutánt a cseh főváros megisme-
résének szenteljük. Sétánkat a várnegyedben kezdjük: Hradzsin, 
Szt. Vitus Katedrális, mely a gótikus építészet egyik kiemelkedő 
épülete. A dombról leérve, és a látványos Károly-hídon átha-
ladva az óvárosban gyönyörködünk: a különleges Orloj órájában 
és a belváros szépen renovált épületeiben. Szállás Prágában.

3. NAP: PRÁGA – DREZDA (155 km)
Reggeli után Szászország fővárosába, Drezdába utazunk. 
A várost az Elba folyó szeli ketté. Sétánk során a II. Világháború 
alatt sokat szenvedett, majd utána gyönyörűen újjáépített város 
épületeit csodálhatjuk meg. Látjuk a híres Semper-operát, a 
Miasszonyunk-templomát, az egykori szász választófejedelmi 
palotát – ahol a csodás kincseket felsorakoztató Grünes Gewölbe 
kincstára is található –, a régi és az új piacteret és a Brühl-teraszt, 
melyet Európa erkélyeként is emlegetnek. Drezda Elba-parti 
területe is világörökség volt, de elvették tőle a címet. Miért? Erről 
is beszél idegenvezetőnk. Délután a szabadprogram alatt, aki 
akar, megtekintheti a Zwinger kiállításait és parkját. Ez Európa 
egyik leggazdagabb képtára, de mesés porcelángyűjtemény is 
található benne. Az esti órákban szálláshelyünkre utazunk. 

4. NAP: MEISSEN – BERLIN (230 km)
A híres meisseni porcelángyár megtekintésével kezdjük a 
napunkat. A gyárat 1710-ben alapította Erős Ágost választó-
fejedelem, azóta világhírre tett szert. Látogatásunk során 
megtekintjük a porcelánkészítés legfontosabb fázisait, majd 
bepillantást nyerhetünk a gyár gazdag porcelántörténeti kiállí-
tásába, ezt követően vásárlási lehetőségünk is lesz. Programunk 
után a „régi-új” német fővárosba, Berlinbe utazunk. Az ultra-
modern stílusban újjáépült, a „harmadik évezred fővárosának 
is nevezett” metropoliszban az autóbuszos és gyalogos város-
nézés során megismerjük a legfontosabb látványosságokat:  
kormányzati-negyed a Bundestaggal (ez volt a Reichstag), 
Brandenburgi-kapu, Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, az 
Alexanderplatz és környéke a TV-toronnyal. Sétákat teszünk 
a „régi Berlin” negyedeiben is, mint pl.: a Nikolai-viertelben, 
vagy éppen a Csendőr-téren. De látjuk még a Vörös-városháza, 
a hatalmas berlini Dóm épületeit is. Ezt követően kirándulunk 
buszunkkal a Humbold Egyetem és az Unter den Linden érinté-
sével Charlottenburgba és a híres Kurfürstendammra. Még min-
dig észreveszi a figyelő szem a két Berlin közötti építészeti 
különbséget, valamint az egykori Kelet- és Nyugat-Berlint elvá-
lasztó fal mementóit is, melyeket gyalogosan és buszunkból is 
megszemlélünk. Szállás Berlinben.

5. NAP: BERLIN – POTSDAM – LIPCSE (180 km) 
Reggeli után szabadprogram Berlin központjában. Aki akar, 
azokkal az idegenvezető elmegy az UNESCO világörökség lis-
táján is szereplő Múzeum-szigetre. Itt öt világhíres múzeum 
is található, ezek közül is a leghíresebb a Pergamon Múzeum 
és a Nemzeti Galéria. Kb. 2 órás szabad nézelődés a választott 
múzeumban. A berlini kulturális csemege után Potsdamba láto-
gatunk. Koradélután a híres uralkodó Nagy Frigyes nyári rezi-
denciáját, a „porosz Versailles-nak” nevezett, Sanssouci-kastélyt 
keressük fel. A barokk kastély maga is látványos, de a parkja 
még csodálatosabb. Ez is a világörökség része. Nézelődésünk 
után továbbutazunk Lipcsébe, szállás. 

6. NAP: LIPCSE – PRÁGA (220 km)
Reggel kezdjük Lipcse látnivalóinak megtekintését. Bach itt élt és 
zenélt. Megtekintjük „munkahelyét” a Tamás-templomot, mely 
előtt van a zeneszerző szobra is. Felkeressük a piactér szépen gon-
dozott palotáit, a régi kereskedelmi tőzsdét, az óvárosházát és a 
Mädler-passzázst, majd a muzsika fellegvárainak is nevezett 
épületeket, a Gewandhaust és az Operaház épületét (kívülről). 
Sétálunk a hangulatos belvárosi utcákon. Koradélután felkeres-
sük a Népek csatájának helyszínét. Napóleon első vereségének 
helyszínén, ott, ahol több mint 120 000 ember halt meg, most 
egy hatalmas emlékmű magasodik. Aki szeretne, felmehet az 
emlékmű tetején kialakított teraszra, ahonnan csodás panoráma 
tárul elénk a környékre és Lipcsére. A kilátóterasz lifttel és lépcsők 
igénybevételével közelíthető meg. Szállásunk Prágában lesz.

7. NAP: PRÁGA – KROMĚŘIŽ – BUDAPEST (620 km)
Reggeli után ismét egy különlegességet keresünk fel, egy kevésbé 
ismert városban, Kroměřížben (régi nevén: Kremsier) teszünk 
rövid sétát. Történelmi központja a főtér és a mellette álló Püspöki 
palota területe, a palotakerttel és a közelben található reneszánsz-
barokk virágoskerttel, melyet 1998-ban az UNESCO a világörökség 
részévé nyilvánított (külső fotózás). A város Közép-Morvaország 
kulturális centruma és 1997-ben Csehország legszebb történelmi 
városává választották. Hazautazás, Budapestre érkezés az esti 
órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 55 € + 500 CZK

Részvételi díj: 106.500,- Ft 
időpont: 2015.  május 01 – 07.*;  július 19 – 25.;   

szept. 05 – 11.;  október 23 – 29.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka ***-**** hotelekben  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 37.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (6 alkalom): 28.000,- Ft
*Ünnepi feláR a májUsi útnál: 11.500 Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 cseH Kristály és meisseni porcelángyár

 Két főváros és 6 világÖrÖKség megteKintése

 cseH és német KastélyoK: HluboKa, sanssouci

 meKKorát fejlődÖtt az ndK-s terület?!

A BRANDENBURGI KAPU BERLINBEN

NÉPEK CSATÁJÁNAK EMLÉKMŰVE LIPCSE MELLETT

A HÍRES DREZDAI OPERA ÉPÜLETE

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 80 €

Részvételi díj: 112.500,-Ft
időpont: 2015. szeptember 7 – 12.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka *** szállodában  

2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 32.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  26.800,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek:
BUDAPEST, Tatabánya, Győr, Sopron

CSEHORSZÁGNÉMETORSZÁG
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CSÁSZÁRVÁROSOK ÉS  
GYÓGYVIZEK NYOMÁBAN
PROKO BEPILLANTÓ: 

 6 impozáns bajor város megismerése

 gyógyvizeK városai: Karlovy vary és marienbad

 wagner- és liszt emléKeK bambergben

 dunai Hajózás, majd apátsági sÖrKóstoló

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 12 € + 210 CZK + fak.

Részvételi díj: 88.000,- Ft
időpont: 2015.  június 15 – 19.;  augusztus 24 – 28.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka *** - **** hotelben  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)   

egyágyas feláR: 25.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (4 alkalom):  19.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

MÜNCHEN (680 km)
Reggeli indulás, utazás hegyeshalmi határátlépéssel Ausztrián 
keresztül a bajor fővárosba, Münchenbe. Dél-Németország gaz-
dasági, közlekedési és kulturális központja, egyike Európa legvi-
rágzóbb városainak. Neve a német Mönch szóból ered – mely 
magyarul szerzetest jelent – és a város címerében is megtalál-
ható. Városnézés: belváros, Hagymakupolás dóm, városháza, 
gótikus kapuk, Maximilian utca szecessziós épületei... Szállás a 
város közelében. (Háromágyas elhelyezés nem lehetséges) 

2. NAP: KELHEIM – REGENSBURG – NÜRNBERG (200 km)
Reggeli után Kelheimbe utazunk, ahonnan fakultatív hajókirán-
dulást teszünk a Dunán Weltenburgig. A Duna egyik legszebb 
szakasza ez, ahova látogatók százai sereglenek naponta, hogy 
gyönyörködjenek a tájban. Weltenburg hagyományos középkori 
sörfőzdéjéről és szép katedrálisáról híres. Az egyiket megkóstoljuk, 
a másikat megtekintjük. Fakultatív dunai hajózás, temp-
lomlátogatás + 1 pohár helyi készítésű sör: 6.200,- Ft. 

Ezt követően Regensburgba vezet utunk. A legszebb látnivalóik: 
Dóm, püspöki palota, régi kápolna, Kepler Emlékház és a régi 
városháza. 2006-ban az óvárost a világörökség részének nyil-
vánították. Sétánk után Nürnbergbe utazunk. Sok német-római 

császár választotta tartózkodási helyéül a várost. Az 1470–1530 
közötti időszak számít a város virágkorának. Gazdagságát kiváló 
kézművesiparának, és a kereskedelem szempontjából kedvező 
fekvésének köszönhette. Az ezekkel kapcsolatos emlékeket 
is felkeressünk. Ízelítő a legfőbb látnivalókból: Szent Lőrinc-
templom, Főpiac tér, Miasszonyunk temploma, Ó-városháza, 
Felsőváros. Dürer-ház, vár (kívülről). Szállás egy hangulatos 
bajor fogadóban.

3. NAP: BAMBERG – BAYREUTH – KARLOVY VARY (310 km)
Reggelit követően folytatjuk bajorországi nézelődésünket és 
Bamberget keressük fel. A városban a román, gót, barokk, 
reneszánsz és a szecesszió művészeti stílus gyönyörű alko-
tásaival találkozhatunk. A háborúk az évszázadok során a 
települést csodálatos módon megkímélték. Nemcsak a hely-
beliek nevezik ezért Bamberget a „németek álomvárosának”, 
amelyet 1993-ban az UNESCO világörökségnek nyilvánított. 
Városnézésünk után Bayreuthba utazunk, melynek Operaháza 
az elmúlt évben került fel a világörökségek listájára. Ezt a várost 
a világ zenekedvelői Wagner városaként tisztelik, ugyanis a 
neves zeneszerző a városban élt és alkotott. Ugyancsak itt 
hunyt el nagy zeneszerzőnk, Liszt Ferenc is, aki Wagner apósa 
volt. Városnézésünk során felkeressük természetesen az 
Operaházat, továbbá a Liszt Emlékházban kialakított múzeu-
mot is. Szabadidő alatt, aki akar, sétát tehet a kellemes városi 
parkban, vagy éppen a Wagner-ház körül. Innen a Monarchia 
egyik legkedveltebb üdülővárosába, Karlovy Varyba (Karlsbad) 
utazunk. Érkezést követően közös séta és szabadidő a szépen 
helyreállított belvárosban, mely még mindig magán hordozza a 
Monarchia hangulatát. Szállás.

4. NAP:  KARLOVY VARY – MARIENBAD – HLUBOKA – 
CESKE BUDEJOVICE (270 km)

Karlovy Varyt elhagyva Csehország másik híres gyógyhelyét, 
Marienbadot (Marianske Lazne) keressük fel. A híres üdülő-
helyet rengeteg híresség kereste már fel Goethétől Chopinig, 
az orosz cártól az angol királyig. Sétálunk, gyönyörködünk a 
hangulatos belvárosban, mely még mindig a XIX. századot idézi. 
Folytatjuk utunkat Hlubokára. Itt van Csehország egyik leglátvá-
nyosabb vára. Barokk és angol gótikus stílusjegyek keverednek. 
A késő délutáni órákban érünk Ceske Budejovicébe. A város az 
itt gyártott söréről, a Budweisserről lett ismert. Séta a belváros-
ban, a főtéren és környékén: városháza, Fekete-torony, Sámson-
kút, Dominikánus templom és kolostor… Szabadprogram 
során, aki gondolja, megkóstolja az itt készülő sört. Este szállás.

5. NAP: CESKY KRUMLOV – BUDAPEST (530 km)
Reggeli után Cesky Krumlovban folytatjuk programunkat, 
amely szintén szerepel a világörökség listáján. Elsőként meg-
tekintjük a Moldva kanyarulatában kiépített történelmi óvá-
rost (Főtér, Szent Vitus-templom, városháza), 
majd onnan felkapaszkodunk a várba, amely 
Csehország második legnagyobb építménye. 
Megcsodáljuk pompás épületeit, belső udva-
rait és az innen tárulkozó páratlan panorá-
mát. Gyalogos sétánk után hazafelé indulunk. 
Az esti órákban hazaérkezés. Budapest után 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

HLUBOKA LÁTVÁNYOS VÁRKASTÉLYA

REGENSBURG XII. SZÁZADI HÍDJA

A MÜNCHENI VÁROSHÁZA

NÉMETORSZÁG CSEHORSZÁG
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CSEH VILÁGÖRÖKSÉGEK  
ÉS A SZÁZTORNYÚ PRÁGA

Természet VároslátogatásNehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 4 nap alatt 5 cseH világÖrÖKség

 3 éjszaKa a festői prágában

 a monarcHia éKszerdoboza: Karlovy vary

 svédasztalos HajóKirándulás prágában

 a világÖrÖKség lednicei Kastély idei újdonságunK

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 12 € + 210 CZK + fak.

Részvételi díj: 88.000,- Ft
időpont: 2015.  június 15 – 19.;  augusztus 24 – 28.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka *** - **** hotelben  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)   

egyágyas feláR: 25.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (4 alkalom):  19.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

LEDNICE – BRNO – PRÁGA (550 km)
Reggel indulás, rajkai határátlépés után érkezünk Szlovákiába. 
A  Dunán áthaladva jó rálátásunk lesz Pozsonyra. Szlovákiát 
elhagyva érkezünk Csehországba. A határ után rögtön az első 
világörökségi helyszínre, Lednicére érkezünk. Az angol gótika és 
a romantikus stílus keveréke a nagyon szépen felújított kastély. 
Az itt látható fa kidolgozások és csillárok kiváló művészek munkái. 
Továbbhaladva, Brnoban, az ország második legnagyobb város-
ában tartunk gyalogos városnézést. Megtekintjük az Óvárosházát, 
a Piac teret, a Szent Péter és Pál-katedrálist és a Szt. Jakab-
templomot. Az esti órákban érkezünk Prágába a szállásunkra. (3 éj)

2. NAP: PRÁGA – KARLOVY VARY – PRÁGA (320 km)
Délelőtt gyalogos városnézés Prágában. Városnézésünket a 
Hradzsinban, a várban kezdjük. Szent Vitus hatalmas katedrá-
lisa a turisták kedvelt célpontja. Mellette található a Sárkányölő 
Szent György-szobor, a Királyi Palota és a Szent György Bazilika. 
Szépen felújították a fogalommá vált Aranyművesek utcáját. 

Ebben a keskeny utcában dolgoztak régen a mesterek, akiknek 
kis üzletei manapság a nagy forgatagtól hangosak. Délután, 
akinek kedve tartja, önálló egyéni programot szervezhet magá-
nak Prága történelmi óvárosában. Másik lehetőségként egy 
hangulatos, kb. 6 órás fakultatív kirándulásra és időutazásra 
jöhet velünk a meseszép Karlovy Varyba. A Teplá folyó mellett 
teraszosan kiépült város csodaszépen felújított, monarchia-
korabeli épületei között sétálunk. Közben valamelyik kellemes 
teraszon megpihenhetnek utasaink és kóstolgathatják a híres 
gyógyító hatású vizet, melyet a vendégek általában egy külön-
leges formájú bögréből szürcsölnek. Megízlelhetjük Karlsbad 
finom ostyáját is. Késő délutáni órákban hagyjuk el Karlovy 
Varyt, este érkezünk vissza szállásunkra. Fakultatív kirándu-
lás: Karlovy Vary: 5.500,- Ft

3. NAP: PRÁGA ÉS HAJÓKIRÁNDULÁS 
Folytatjuk prágai városnézésünket. A mai nap első látványossága 
a Vencel-tér, mely a cseh történelemben többször is fontos sze-
repet játszott. Továbbsétálunk a belvárosban a főtérig. Itt meg-
tekintjük többek között a híres órát (Orloj), láthatjuk Husz János 
monumentális szobrát, továbbá gyönyörködhetünk a teret ölelő 
szépen felújított házakban. Az óváros felkerült az UNESCO világ-
örökségek listájára. Folytatjuk utunkat Prága másik híres építmé-
nyéhez, a Károly-hídhoz. A hidat fenséges barokk szobrok díszítik. 
Sétálva a hídon, szép fotókat készíthetünk a műemlékekről, szob-
rokról. Városnézésünket a zsidó negyednél fejezzük be. Délután a 
szabad program alatt egyéni sétára, nézelődésre, ajándékvásár-
lásra nyílik lehetőség. Aki gondolja, egy hangulatos kiskocsmában 
megízlelheti a híres cseh söröket is. A koraesti órákban szervezünk 
egy hangulatos, kb. 2 órás fakultatív hajókirándulást a Moldván, 
mely svédasztalos vacsorával van egybekötve. Fakultatív 
vacsorás hajókirándulás a Moldván: 6.500,- Ft.

Akik nem választják a hajózási programot, azoknak lehetőség 
nyílik önálló sétára a kivilágított belvárosban. Este autóbusz-
transzfer a szállodába.

4. NAP:  PRÁGA – KUTNÁ HORA – TELČ – BP. (570 km) 
Ez a nap is a cseh világörökségekről szól, ugyanis a nap során 
felkeresendő városok mindegyike szerepel az UNESCO listá-
ján. Délelőtt a Prága közelében lévő Kutná Hora látványosságai 
közül megtekintjük a csodaszép Szent Borbála-katedrálist, mely 
a közép-kelet-európai gótikus építészet egyik legszebb példája, 
szépségében a prágai Szent Vitus-székesegyházzal vetekszik. 
A város peremén található egy csontkápolna, melynek felke-
resése nemcsak különleges, de egy kissé megrázó élmény is. 
Folytatjuk utunkat Csehországban. Délután Telčben a város egy-
séges hangulatú, látványos főterén sétálunk, ahol szép fotókat 
készíthetünk az árkádos-lábas házakról, valamint a közelben 
lévő várról. Csehországot és Szlovákiát elhagyva rajkai határát-
lépés után az esti órákban érkezünk haza. Budapest után min-
denkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 810 CZK + fakultatív

Részvételi díj: 47.200,- Ft
időpont: 2015.  május 01 – 04.*; május 22 – 25.*;  

június 25 – 28.;  június 29 – július 02.;  
július 05 – 08.;  július 09 - 12.;    
július 13 –16.;  július 24 – 27.;  
július 26 – 29.;  augusztus 03 – 06.;  
augusztus 11 – 14.;  augusztus 15 – 18.;  
augusztus 20 – 23.;  augusztus 27 – 30.;  
augusztus 31 – szeptember 03.;  
szeptember 10 – 13.;  szeptember 17 – 20.; 
szeptember 21 – 24.;  október 23 – 26. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  3 éjszaka *** szállodában  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 16.000,- Ft
vacsoRa (1. és 2. nap a hotelben): 7.000,- Ft
*Ünnepi feláRak májUsi Utaknál: 1.300 Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PÉNZTÁRCA-

BARÁT

KARLOVY VARY Fotó: Molnár János

REGENSBURG XII. SZÁZADI HÍDJA

PRÁGAI NAPLEMENTE A KÁROLY-HÍDDAL

PRÁGA ÓVÁROSA

AZ IDEI ÉV ÚJDONSÁGA: A LEDNICEI KASTÉLY

CSEHORSZÁG
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IZLAND, A T Z, JÉG ÉS 
GEJZÍREK FÖLDJE

PROKO BEPILLANTÓ: 

 izland teljes KÖrbejárása gleccsertől vulKánig

 aKtív gejzíreK és Káprázatos vízeséseK

 HajóKirándulás és bálnales a sarKKÖrnél

 fürdőzés a „fiatalító” 38 foKos KéK lagúnában

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – REYKJAVIK
Menetrend függvényében, várhatóan esti indulással repülés 
átszállással Reykjavikba. Transzfer a reptérről a szállodába (2 éj). 
(A késői érkezés miatt ezen a napon vacsora nem lehetséges.)

2. NAP: REYKJAVIK
Reggeli után a főváros felfedezésére indulunk. Buszos majd 
gyalogos városnézés Reykjavikban, a világ legészakibb fővá-
rosában. Néhány látnivaló: Parlament, Városháza, Nemzeti 
Múzeum, Kikötő, Operaház, Hallgrímskirkja ez egy jellegzetes 
helyi templom, amely a város közepén, egy dombtetőre épült. 
Délután rövid szabadprogram keretében egyénileg is ismerked-
hetünk a város hangulatával. A kora esti órákban visszatérünk 
szálláshelyünkre.

3. NAP:  ÞINGVELLIR NEMZETI PARK – GULLFOSS – 
NAGY-GEJZÍR – HELLA (220 km)

Reggeli után a híres Arany Háromszögbe indulunk egy egész 
napos kirándulásra. Először az Þingvellir Nemzeti Parkba 
megyünk, ahol Izland államalapító klánjai tartották éves gyű-
léseiket. Itt volt a világ legelső parlamentje 930-ban. Itt talál-
ható a sziget legnagyobb tava valamint egyedülálló módon itt 
látható az eurázsiai és észak-amerikai kőzetlemezek eltávo-
lodása. Ezt követően a sziget egyik legimpozánsabb vízesésé-
hez, a Gullfoss-vízeséshez utazunk. Lenyűgöző mind a hangja, 
mérete és a látványa. A következő megállónk Izland egyik leg-
híresebb látványossága, a Nagy-Gejzír lesz. A névadó hőfor-
rás nem lövell ki évtizedek óta, de a mellette lévő Stukker igen 
aktív. Csupán néhány percet kell várni ahhoz, hogy egy kitörés 
különleges élményét közelről átélhessük. Ezt követően dél-kelet 
felé vesszük az irányt. Szállás Hella környékén (2 éj).

4. NAP:  LANDMANNALAUGAR – VÍK – DYRHÓLAEY – 
SKÓGAFOSS (320 km)

Ezen a napon először Landmannalaugarba utazunk. Ez egy 
varázslatos terület, színes riolithegyekkel, számtalan nem min-
dennapi geológiai formával és lávafolyammal van körülvéve. 
Utunkat Vík-kel folytajuk, majd a Dyrhólaey Sziklákat csodál-
juk meg, ahol több ezer északi lundafészket találhatunk a nyár 

folyamán. Ez az igen ritka és különleges madár az Atlanti-óceán 
északi részén lévő szigeteken él, nem mindennapi élmény látni 
őket. Ezután Izland legnagyobb vízesését, a Skógafoss víz-
esést tekintjük meg, mely 25 méter széles és 60 méter magas. 
Napsütéses időben a hatalmas vízesés előtt egy vagy akár két 
szivárványt is láthatunk. Ezt követően visszaindulunk szálláshe-
lyünkre. Utunk során különleges fekete homokos tengerpartban 
gyönyörködhetünk, és csodás rálátás nyílik az Eyjafjallajókull 
vulkánra, amely legutoljára csupán néhány éve tört ki.   

5. NAP:  SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN – HÖFN – 
DJÚPIVOGUR (460 km)

Reggel a hatalmas Jökulsárlón gleccserhez megyünk, ahol ellá-
togatunk a híres Skaftafell nemzeti parkba, amely a sziget egyik 
legkiemelkedőbb természeti látványossága. Innen a legszebb a 
rálátás a hatalmas Vatnajökullre, mely Izland és egyben Európa 
legnagyobb összefüggő jégmezője, az ország területének több 
mint 8%-át foglalja el. A jég átlagos vastagsága 400 méter, de 
van, ahol eléri az 1 000 métert is. A mező területe néhány éve 
csökkenőben van, feltehetőleg az éghajlatváltozás és az utóbbi 
időben tapasztalt vulkanikus aktivitás miatt. Jökulsárlón jeges 
lagúnái között egy fakultatív hajókirándulással folytatjuk 
napunkat, ahol láthatjuk, ahogy a jégmezőről leszakadó óri-
ási jéghegyek hogy úsznak le egészen a tengerig. Fakultatív 
hajózás a jéghegyek között: 12.000,- Ft. Ezt követően 
Höfn és Djúpivogur városába látogatunk el. Este szállás.

6. NAP:  MYVATN-TÓ – HUSAVIK – 
AKUREYRI (500 km)

Ezen a napon észak felé haladunk tovább. 
Először ellátogatunk a Myvatn-tónál lévő 
geotermikus területre. A hely érdekes-
sége, amellett, hogy a víz látványosan 
bugyborékol, hogy itt forgatták a Majmok bolygója című film 
egyes jeleneteit. Ezután a lenyűgöző szépségű Husavik város-
ába utazunk, amelynél nincs jobb hely a világon arra, hogy 
bálnákat lássunk. Egy közel 3 órás fakultatív hajókirándulásra 
invitáljuk utasainkat, mely során lesz alkalmunk egész közelről 
megfigyelni ezeket az óriási állatokat. Fakultatív bálnales: 
16.500,- Ft. A délutáni órákban Akureyri városa felé vesszük 
az irányt, majd rövid városnézés Akureyri-be, Izland második 
legnagyobb városában. Este szálláshelyünkre utazunk. 

7. NAP: AKUREYRI – REYKJAVIK (300 km)
Reggeli után a nyugati part mentén haladva először a „Gyerme-
kek Vízesése”-ként emlegetett Barnafoss-hoz látogatunk el. 
Majd Hraunfossar-hoz megyünk, amely egy nagyon különleges 
képződmény. Ez ugyanis vízesések sorozata, amelyek 900 méte-
res tengerszint feletti magasságból induló patakok és vízfo-
lyások útja mentén található. A kora esti órákban elfoglaljuk 
szálláshelyünket a fővárosnál.

8. NAP: KÉK LAGÚNA – REYKJAVIK (100 km)
Ezen a napon a délelőtt szabad program, majd Izland talán leg-
ismertebb nevezetességével, a Kék Lagúnával zárjuk utunkat. 
A fekete lávaföldek között húzódó természetesen meleg tó átlagos 
hőmérséklete kb. 37–39 fok. Az ebben való fürdőzés igazán felejt-
hetetlen élményt nyújt minden idelátogatónak. A víznek fantasz-
tikus hatása van, egyesek szerint akár 20 évet is fiatalít a bőrön. Ki 
tudja, érdemes kipróbálni! Kék Lagúna fakultatív program 
belépővel: 12.800,-Ft. Az esti órákban transzfer a reptérre.

9. NAP: REYKJAVIK – BUDAPEST
Menetrend függvényében, várhatóan 01:00-kor hazautazás 
Budapestre. Érkezés a délelőtti órákban.  

Ferihegy közelében ingyenes parkolást  
és transzfert biztosítunk. (Lásd 6. old.)

Min. létszám: 15 fő • Belépők ára: kb. 21 € + fakultatív

Részvételi díj: 498.500,- Ft
időpont:  2015. június 19 –  27.

Utazás:  repülővel, a helyszínen autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)  
szállás:  7 éjszaka ***-**** szálláshelyen  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

ReptéRi illeték kb.:   82.000,- Ft  
              + tRanszfeR:  10.000,- Ft
egyágyas feláR: 155.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (7 alkalom): 111.000,- Ft

Reykjavik

Hella

Vík
Höfn

Djúpivogur

Húsavik
Akureyri

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

GULLFOSS-VÍZESÉS

LANDMANNALAUGAR HOLDBÉLI TÁJA

HURRÁ, KITÖRT A GEJZÍR

IZLAND

M
EGÚJÍT

VA
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Bergen

Oslo

Hirtshals

Stavanger

Koppenhága

Hamburg

FJORDOK KÖZT A
SKANDINÁV-FÉLSZIGETEN

Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 tenger Ölelésében: KoppenHága, oslo, bergen

 vadregényes fjordoK és tÖbb száz vízesés

 vízi utazás norvégia egyiK legszebb fjordján

 óceánjáró Hajóval norvégia és dánia KÖzt

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG (760 km)
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül Németországba. 
Közben rövid kitérőt teszünk a Walhallához, ahol megtekinthet-
jük a híres emberek csarnokát, szobrait. Este szállás, aki akar a 
helyszínen tud vacsorázni is.

2. NAP:  FULDA – HAMBURG – LÜBECK (440 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK BP. – HAMBURG

Reggeli után Hamburg felé indulunk. Repülős utasaink reggel 
Budapestről átszállással Hamburgba repülnek. (Menetrend/for-
galom függvényében várakozás előfordulhat). Itt csatlakozás a 
buszos csoporthoz. Már repülős utasainkkal együtt rövid buszos 
városnézés Hamburgban: kikötői negyed, belváros… Ezt köve-
tően Lübeckbe utazunk, ahol szintén gyalogos városnézés. Az óvá-
rosa az UNESCO világörökség listáján is szerepel. Megtekintjük a 
Mária-templomot, a Buddenbrook-házat, a különböző stílusokat 
magán viselő városházát, és a Holstentort. Szállás. 

3. NAP: RØDBY – KOPPENHÁGA – SVÉDORSZÁG (510 km)
Reggel kompátkelés Puttgarden-Rødby között. Dániai szi-
geteket érintve haladunk keresztül az országon. A déli órák-
ban Koppenhágába érkezés. A dán fővárosban városnézés: 
Amalienborg-palota, mely a királyi pár otthona, városháza, 
Strøget, Nyhavn-kikötő, Christiansborg, és a közismert „Kis hable-
ány” szobor, mely Dánia jelképe. Városnézés után Európa leghosz-
szabb hídján kelünk át Svédországba. Szállás már Svédországban.

4. NAP: OSLO (NORVÉGIA) (535 km)
Reggeli után indulás a norvég fővárosba, Osloba. Megérkezés 
után gyalogos városnézés. Láthatjuk a királyi palotát, a par-
lamentet, a színház és az egyetem épületét. A monumentális 
városháza belső tere modern freskókkal díszített. Itt szok-
ták átadni a Béke-Nobel-díjat. Az épület előtt láthatjuk a szép 
Oslo-fjordot. Ezt követően kimegyünk a különleges Vigeland-
szoborparkba. Több mint 100 különlegesebbnél-különlegesebb 
szobor megtekintése. Napunk zárásaként mindenki választ-
hat, hogy a híres Skanzent vagy a Viking Hajó Múzeumot tekinti 
meg. A Skanzenben az északi építészet különleges, több száz 
éves házai láthatóak. A Viking hajómúzeumban eredeti állapot-
ban konzerválódott viking hajókat és emlékeket tekinthetünk 
meg. Koraesti órákban foglaljuk el szállásunkat.

5. NAP:  KÖZÉP-NORVÉGIA – FJORDI HAJÓZÁS – 
HARDANGER-FJORD (435 km)

Reggeli után folytatjuk utunkat Közép-Norvégiába. Haladunk 
a csodaszép Tyri-fjord mentén. Az út során gyönyörködhetünk 
a panorámában. Szinte megszámlálhatatlan a vízesések száma. 
Egymást érik a gyorsfolyású patakok, érdekes hegyi tavak. 
Több fotószünetet is tartunk. A Hallingskarvet-hegység lábá-
nál haladva megérkezünk a Sogne-fjordhoz, amely a leghosz-
szabb és legmélyebb fjord a világon. Fläm faluból lehetőség nyílik 
fakultatív programként 2 órás csodálatos hajóútra az Aurlands-
fjordon. Különleges élmény a meredek sziklafalak közt a keskeny, 
de nagyon mély fjordon hajózni. A hajózás során láthatjuk a híres 
Stalheim-kanyont, a különleges, vadregényes tájat, rengeteg víz-
esést és meredek sziklafalakat. Az út egyik csúcspontja ez a hajó-
kázás. Fjordi fakultatív hajózás: 14.000,- Ft Visszaszállunk 
a buszba. A nap további részében is számtalan szép vízesést látha-
tunk. Szállásunk egy csodás fekvésű településen lesz (2 éj).

6. NAP: BERGEN – HARDANGER-FJORD (265 km)
Délelőtt utazás a Hardanger-fjord mentén. Felejthetetlen lát-
ványt nyújtanak a kanyargó patakok, hangulatos zuhatagok, 
csodálatos hegyvonulatok. Délután városnézés Bergenben: 
Bryggen – a világörökség része –, halpiac, kikötő. Aki akar a 
szabadprogram alatt, felmehet a város fölött található kilá-
tóhoz, melyről mesés látvány nyílik a városra és az óceánra. 
Koraesti órákban érkezünk vissza szállásunkra.

7. NAP:  HARDANGER- FJORD – STAVANGER – BEHAJÓZÁS
Ezen a napon a stavengeri behajózásunkig kb. 350 km-t uta-
zunk, miközben a fjordok mentén haladunk és gyönyörkö-
dünk a tájban. Több alkalommal tartunk fotószünetet. Odda 
után Nyugat-Norvégia tavakkal és fenyőerdőkkel övezett tájain 
megyünk keresztül. A nap során ismét meggyőződhetünk arról, 
hogy Norvégia a legszebb skandináv ország. Itt halad keresztül 
a Skandináv-hegység és láthatunk hófödte csúcsokat, gleccsert, 
vízeséseket, fjelleket, erdőkkel övezett tavakat. Délután ismét 
elérjük a fjordok vidékét. Lesz olyan, amelyiken hajón fogunk 
átkelni. Egy életre szóló élmény a norvég fjordvidék látványa. 
Este Stavangerben gyalogos séta. Stavanger Nyugat-Norvégia 

kereskedelmi és gazdasági központja, az ország negyedik leg-
népesebb városa. Óvárosában található Európa egyik legna-
gyobb faházakból álló épületsora. Ha valaki Norvégiába megy, 
ezt a várost látnia kell. Este bekompolás. Szállás a hajón 4 ágyas 
(igény esetén 2 ágyas) tusoló/ WC-s kabinokban.

8. NAP:  HIRTSHALS (DÁNIA) – GÖTTINGEN (780 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK: HANNOVER – BUDAPEST

Éjszaka kompátkelés az Atlanti-óceánon egy kb. 10 szintes ten-
gerjáró hajóval (éttermek, bár, disco, üzletek). Reggeli a hajón. 
Dániába érkezésünk után, Dél felé haladunk. Este a repülős 
utasok Hannoverből átszállással hazarepülnek Budapestre. 
A buszos utasokkal folytatjuk utunkat szálláshelyünkre. 

9. NAP: NÉMETORSZÁG – BUDAPEST (950 km)
Reggel indulás és folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Magyarországra. Későesti órákban hazaérkezés. Budapest után 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Repülős utasainknak Ferihegy közelében ingyenes 
parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 5 € + 25 DKK + 200 NOK + fak.

Részvételi díj (végig busszal): 288.000,- Ft
 (repülővel + busszal):  298.000,- Ft
időpont:  2015. augusztus 15 – 23.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve  
választás alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: büféreggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  7 éjszaka ***/ **** hotelekben, 2 ágyas 

tusolós/WC-s szobákban és 1 éj 4 ágyas  
(2 ágyas) zuhanyzós/WC-s kabinokban 

ReptéRi illeték kb.:   50.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR (hajón nem lehetséges):

(buszos): 86.000,- Ft 
 (repülős): 75.000,- Ft

2 ágyas kabinfeláR a hajón: 18.000,- Ft/fő
fakUltatív vacsoRa (buszos 8 alk.): 64.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (repülős 6 alk.):  55.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Szeged, Szekszárd, Tatabánya 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

GUDVAGEN, A FJORD BEJÁRATA

A HARDENGER-FJORD MESÉS LÁTVÁNYA

BERGEN NAPLEMENTEKOR

Természet Városlátogatás

Min. létszám: 15 fő • Belépők ára: kb. 21 € + fakultatív

Részvételi díj: 498.500,- Ft
időpont:  2015. június 19 –  27.

Utazás:  repülővel, a helyszínen autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)  
szállás:  7 éjszaka ***-**** szálláshelyen  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

ReptéRi illeték kb.:   82.000,- Ft  
              + tRanszfeR:  10.000,- Ft
egyágyas feláR: 155.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (7 alkalom): 111.000,- Ft

NORVÉGIA DÁNIA SVÉDORSZÁG NÉMETORSZÁG
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Északi-fok
Hammerfest

Alta
Narvik

Mo i Rana

Trondheim
Helsinki

Sto
ckholm

Oslo

Koppenhága

Hamburg
Gdansk

Rovaniemi

ÉJFÉLI NAPSÜTÉS
Északi-fok, Koppenhága, Oslo, Helsinki, Stockholm

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 a sKandináv Kultúra és a 4 főváros megismerése

 rénszarvasoK és fjordoK KÖzt a sarKKÖrÖn túl

 európa legészaKibb pontján napsütés éjfélKor

 találKozás a miKulással lappfÖldÖn

 16 éve folyamatosan indítjuK ezt az utat

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – NÉMETO. (850 km)
Reggel indulás, utazás Ausztrián át. Bajorországban rövid kité-
rőt teszünk a Walhalla-hoz, ahol megtekinthetjük a híres német 
kötődésű emberek csarnokát, szobrait. Szállás Német országban.

2. NAP:  HAMBURG – LÜBECK (440 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK BUDAPEST – HAMBURG

Reggeli után Hamburg felé indulunk. A repülős utasaink reggel 
Budapestről Hamburgba repülnek. Itt csatlakozás a buszos cso-
porthoz. (Menetrend, forgalom függvényében várakozás elő-
fordulhat). A buszba történő átszállás után rövid városnézés 
Hamburgban: kikötői negyed, városháza, belvárosi séta. Ezután 
Lübeckbe utazunk, ahol szintén gyalogos városnézés. Az óvárosa 
az UNESCO világörökség listáján is szerepel. Lefényképezhetjük 
a Mária-templomot, a Buddenbrook házat, a különböző stíluso-
kat magán viselő városházát és a Holstentort. Szállás. 

3. NAP: PUTTGARDEN – RØDBY – KOPPENHÁGA (350 km)
Puttgarden-Rødby útvonalon kompátkelés Dániába. Délben 
érkezés Koppenhágába. Városnézés: Amalienborg palota épü-
letegyüttese, mely a királyi pár otthona, városháza, sétálunk a 
Strøgeten, Európa egyik leghosszabb sétálóutcáján, felkeres-
sük a Kerek Tornyot, Nyhavent, és a „Kis hableány”-szobrot. Késő 
délután folytatjuk utunkat és Európa leghosszabb hídján jutunk 
át Svédországba. Különlegesség egy tengerszoroson átívelő 
hosszú hídon átkelni. Szállás.

4. NAP: SVÉDORSZÁG – OSLO (510 km)
Svédországban a tengerpart mentén haladunk Norvégia felé. 
A határ átkelésnél a 420 m-es Svinesund-hídon megyünk át, 
ahonnan egy csodálatos fjord látványa tárul elénk. Osloba érkezé-
sünk után, gyalogos és buszos városnézés (királyi palot a, színház, 
parlament, Vigeland-szoborpark). Belvárosi szállás Osloban. Este, 
aki akar, a hangulatos kikötői negyedben és a központban sétál-
hat, és élvezheti már itt is, hogy este milyen sokáig van világos.

5. NAP: OSLO – LILLEHAMMER – TRONDHEIM (520 km)
Oslot elhagyva a Mjosa-tó mentén utazás Lillehammerbe. 
Itt az olimpiai sísáncot és a különleges skanzent tekintjük meg. 
A skanzenben a norvég népi építészet jellegzetes darabjait állí-
tották ki. Ezt követően a csodaszép Gundbrandsdal-völgyön 
haladunk keresztül, melyet gyorsfolyású folyók, vízesések tarkí-
tanak. Szállás Trondheimnél.

6. NAP: TRONDHEIM – MO I RANA (470 km)
Délelőtt Trondheimben Norvégia legszebb gótikus katedráli-
sát tekintjük meg, majd séta a központban. A Trondheim-fjord 
mentén haladunk Steinkjer felé, közben a festői Snasa-tavat 
is érintjük. Mo i Rana felé közeledve láthatunk több látványos 
vízesést, hófödte hegycsúcsokat, és egy fantasztikus fjellet. 
Végig különleges táj mellett haladunk. Szállás. 

7. NAP: MO I RANA – TROMSØ (670 km)
Ezen a napon lép át a csoport az Északi-sarkkörön. Megállás, 
fényképezés, sarkköri emléktárgyak vásárlása. Fantasztikus 
hegyvonulatok, fjellek, fjordok látványa végig a nap folya-
mán. Így érünk Narvikba, rövid pihenő a híres kikötővárosban. 
Továbbhaladva Észak-Norvégia egyik legkülönlegesebb fekvésű 
városánál, Tromsø-nél szállás. 

8. NAP: TROMSØ – HAMMERFEST (540 km)
Utazás a csipkés észak-norvég partvonalon. Közben szép lát-
ványt nyújt a Jeges-tenger és a Lyngen-Alpok. Különleges lesz 
a táj változása, ahogy a legészakibb vidékre érkezünk. Altaban 
megtekintjük a világörökség részét képező több ezer éves 
sziklarajzokat. Szállásunk a világ (!) legészakibb városának, 
Hammerfestnek a közelében lesz. Ha az időjárás engedi, már itt 
is lehet gyönyörködni az éjszakai napsütésben.

9. NAP: HAMMERFEST – ÉSZAKI-FOK (NORDKAPP) (180 km)
Délelőtt gyalogos séta Hammerfestben, mely érdekes belvárossal, 
ajándéktárgy-árusító piaccal és kikötővel rendelkezik. Délután az 
utolsó 120 km-t tesszük meg az Északi-fokig. Keresztülhaladunk 
a vadregényes Sennalandon, a Porsangerfjord partján, míg elér-
jük a Kafjordot. A nap során számtalan alkalommal találkozunk 
az úton, ill. közvetlenül mellette sétáló rénszarvasokkal. Alagúton 
keresztül jutunk Honningsvágig, majd 1 óra múlva elérjük az 
Északi-fokot. Itt az éjféli napsütésben lehet gyönyörködni, melyet 
reméljük, az időjárás is lehetővé tesz. Felejthetetlen élmény azt 
látni, hogy a nap közeledik a horizont felé és éjfél után anélkül, 
hogy lebukna, elkezd emelkedni. Tavaly szépen lehetett látni ezt 
a csodát. Az egészet, egy több mint 300 m magas sziklaszirt-
ről követhetjük, mely a kontinensünk legészakibb(!) pontja. A 
Nordkapp-csarnokban vásárolni és étkezni is lehet. Mindenki kap 
egy színes igazolást, hogy az Északi-foknál, Európa legészakibb 
szárazföldi pontján járt. Kb. fél 1-kor indulunk le a szikláról. Szállás 
kb. 1 órára a sziklától, egy szerényebb színvonalú hotelben.

10. NAP: ÉSZAKI-FOK – FINNORSZÁG – ROVANIEMI (585 km)
Irány Finnország. Karigasnieminél lépjük át a határt. Haladunk 
Dél felé. Közben az úttesten sétáló rénszarvasok mellett a feny-
vesekkel és tavakkal díszített finn tájban gyönyörködhetünk. 
Nem véletlenül hívják az ezer tó országának Finnországot. 
A szinte érintetlen természet csodás látványa kíséri utunkat. 
Szállás Rovaniemiben.

11. NAP: ROVANIEMI – JYVÄSKYLÄ (560 km)
Délelőtt az Északi-sarkkörön lévő „Mikulás városkában” néze-
lődés, ajándékvásárlási lehetőség. Aki akar, „A” Mikulással is 
fényképezkedhet. Különleges lehetőség: olyan képeslap fel-
adása, melyet karácsonyra kézbesítenek! Továbbhaladunk D-re, 
Ouluban, a kellemes hangulatú városban városnézés. Este érjük 
el Jyväskylät. Rövid séta és szállás.

12. NAP: JYVÄSKYLÄ – HELSINKI – TURKU (460 km)
A déli órákban érkezünk Helsinkibe. Kb. 3 órás városnézés.  Fő lát-
nivalók: Sibelius-emlékmű, Szenátus tér, kikötő, Sziklatemplom, 
majd rövid szabadprogram és indulunk Turkuba. 21 órakor beha-
józás Svédország felé. Szállás 4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) 
tusoló/WC-s kabinokban. 

13. NAP:  STOCKHOLM – KOMP (85 km) 
REPÜLŐS UTASOKNAK: STOCKHOLM – BUDAPEST

Korai reggeli a hajón. Kikötés után kezdjük a városnézést 
Stockholmban.  Fő látványosságok: Királyi palota, óváros, 
városháza, Olof Palme-emlékhely... A repülős utasoknak a 

városnézés után, transzfer a reptérre és átszállással hazarepülés 
Budapestre. Várható érkezés a későesti órákban. Az autóbuszos 
utasoknak továbbindulás a kikötőbe és éjszaka kompátkelés 
Lengyelországba. Szállás a hajón 4 ágyas (felár esetén 2 ágyas) 
kabinokban.

14. NAP: GDANSK – TORUN - LODZ (350 km) 
A reggeli órákban kötünk ki és megyünk Gdanskba, a több mint 
1 000 éves városba. Városnézés: Mária-templom, Neptun-kút, 
óváros... Folytatjuk utunkat Kopernikusz szülővárosába, Torunba, 
mely középkori hangulatot áraszt. Nem véletlenül kapta meg a 
Világörökség címet, erről magunk is meggyőződhetünk. Késő dél-
után továbbutazunk  Lodzba, ahol szállás.

15. NAP: LODZ – KRAKKÓ – MAGYARORSZÁG (650 km)
Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk az egyik leg-
szebb lengyel városban, Krakkóban. Rövid séta az óváros-
ban: Főtér, Posztócsarnok, Mária-templom... Szlová kián 
Parassa pusztán áthaladva, várhatóan az esti órákban érkezünk 
Bp-re, majd a Szeged, Pécs, Miskolc–Debrecen útvonalon felszállt 
utasainkat visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.
Repülős utasainknak Ferihegy közelében  
ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

PROKO

SPECIA
LIT

ÁS

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 5 € + 25 DKK + 490 NOK + 130 SEK + 33 PLN

Részvételi díj (végig busszal): 435.000,- Ft
 (repülővel + busszal):  466.000,- Ft
időpont:  2015. július 07 – 21.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve  
választás alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: büféreggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:   12 éjszaka ***-**** 2 ágyas tusoló / WC-s 

szobákban – 2 éjszaka hajón 4 ágyas  
(2 ágyas) tusoló/WC-s kabinokban 

ReptéRi illeték kb.:   49.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   15.000,- Ft
egyágyas feláR (hajón nem lehetséges):

(buszos): 122.000,- Ft 
 (repülős): 112.000,- Ft

2 ágyas kabinfeláR a hajókon
(Finnország és Svédország közt): 16.000,- Ft/fő
(Svédország és Lengyelország közt): 9.500,- Ft/fő

fakUltatív vacsoRa (buszosoknak): 99.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (repülősöknek):  88.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Tatabánya, Győr
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

A VÁNDOR Fotó: Balogh Pál

ÉJFÉLKOR AZ ÉSZAKI-FOKNÁL

NORVÉGIA DÁNIA SVÉDORSZÁG FINNORSZÁG
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Helsinki

Riga

Vilnius

Tallinn

Turku
Stockholm

Rostock

Drezda
Varsó

Malmö

FEHÉR ÉJSZAKÁK

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

SZLOVÁKIA – CSEHORSZÁG – NÉMETO. (680 km)
Reggeli indulás, majd utazás Németországba. Szállás.

2. NAP:  DREZDA – BERLIN – ROSTOCK – HAJÓ  (420 km)
Reggeli után Szászország fővárosát, Drezdát tekintjük meg. 
Sétánk során a II. Világháború után gyönyörűen újjáépített város 
épületeit csodálhatjuk meg: a Semperopert, a Miasszonyunk-
templomát, a Brühl-teraszt, melyet Európa erkélyeként is emle-
getnek. Érdekes, hogy az Elba partjánál végzett modernizálások 
– egy autópályahíd építése – miatt az UNESCO elvette a város-
tól a világörökség kitüntető címet. Továbbindulunk, és útköz-
ben betérünk egy buszos városnézésre Berlinbe. TV torony, 
városháza, Brandenburgi kapu, Arany angyal. Folytatjuk utun-
kat Rostockba. Egy esti séta keretében ismerkedünk az egykori 
Hanza-város nevezetességeivel, majd kimegyünk a kikötőbe, 
ahol hajóra szállunk és elhagyjuk Németországot. Éjszaka 
kompátkelés a Balti-tengeren. Szállás a hajón 4 ágyas (igény 
esetén 2 ágyas) tusolós/WC-s kabinokban.

3. NAP: MALMÖ – GRÄNNA – STOCKHOLM (620 km)
Kb. 6 órakor érkezés Svédországba. Korai, egyszerű reggeli a 
hajón. Kikötés után az ország harmadik legnépesebb telepü-
lésének, Malmönek a megtekintése szerepel programunk-
ban. Láthatjuk a Malmöhus egykori erődítményét, a Szent 
Péter-templomot, valamint Svédország legmagasabb épüle-
tét. Ezt követően folytatjuk utunkat a főváros felé. Útközben egy 
rövid sétát teszünk a cukorkák városában: Grännában. Itt meg-
tekintünk egy cukorkakészítő műhelyt (vásárlási lehetőség) és 
sétálunk a városkában. Szállás Stockholmban. 

4. NAP: STOCKHOLM – TURKU (50 km)
Egésznap városnézés Stockholmban. Megcsodáljuk többek 
között a királyi palotát, melynek udvarán van a királyi őrségvál-
tás. A palota szobái díszítésükben méltóak a királyi családhoz. 
Mellette található a koronázási templom és az érdekes finn temp-
lom. Az óváros, a Gramla Stan szigetén lévő épületek többszáz 
évesek. Közelükben található a parlament is. A stockholmi város-
háza Észak-Európa egyik legszebb épülete. Délután séta a modern 
belvárosban. Ezután egy különleges látványosságot, a Wasa 
múzeumot keressük fel. Itt egy csodaszép régi vitorlás hadihajó 
tekinthető meg, mely első útján elsüllyedt. Kiemelték a vízből, 
renoválták és kiállították. Este ismét hajóra szállunk és elindulunk 
Finnország felé. Szállás a hajón 4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) 
tusoló/WC-s kabinokban. A hajó fedélzetén vannak székek is, 
és ekkor van lehetőség megcsodálni, hogy a napkorong milyen 
későn bukik le a tengerbe, továbbá azt, hogy éjfél után nem sok-
kal már ismét megjelenik a keleti horizonton. Ezen az estén nincs 
szervezett vacsora, de a hajón lehet vacsorázni.

5. NAP: TURKU – HELSINKI (170 km)
Reggel érkezés Turkuba. Kezdjük is egyből a városnézést Finn-
ország egyik legjelentősebb történelmi városában. Az ország első 
egyetemét, a Turkui Királyi Egyetemet itt alapították. Ezt köve-
tően folytatjuk utunkat a finn fővárosba, Helsinkibe. A déli órák-
ban érkezés Helsinkibe. Buszos és gyalogos városnézésünk során 
megcsodáljuk többek között a híres Olimpiai stadiont, a magyar 
olimpikonok legsikeresebb olimpiájának központi épületét. 
A Sibelius-emlékmű egy női szobrászművész különleges alko-
tása. A Szenátus téren található a város legnagyobb temploma. 
További érdekességek: kikötő nagy forgatagú piaccal, illetve a 
Sziklatemplom, mely a modern építészet egyik legszebb alko-
tása. Szállás Helsinkiben.

6. NAP: HELSINKI – TALLINN (40 km)
Reggel szabadprogram és ajándékvásárlási lehetőség Helsinkiben. 
Ezt követően ismét hajóra szállunk és elhagyjuk a skandináv térsé-
get és a Baltikum felé vesszük az irányt. Két és fél órás kompátke-
lés Észtországba, mely során gyönyörködhetünk a sok szigetben 
és a Balti-tengerben. A koradélutáni órákban érkezünk Tallinnba. 
Kikötés után városnézés. Az óváros várfallal volt körbevéve, ennek 
több emléke látszik a mai napig is: ágyútorony, városfal, körbás-
tyák. A Nyevszkij-székesegyház, a városháza és a belváros, mind-
mind megkapó látványosság. Láthatjuk, milyen finoman elegáns 
város Tallinn. Rövid szabadprogram után elfoglaljuk szállásunkat.

7. NAP: TALLINN – RIGA – VILNIUS (580 km)
A reggelit követően továbbutazunk Lettországba. Megismer-
het jük a Balti-tengerhez tartozó Rigai-öböl partján lévő festői 
fővárost. A régi kereskedővárost, a most 1 millió lakosú Rigát 
a Hansa-időkben városfal védte. Városnézésünk során ennek 
lőportornyát, a dómot (XIII. századi), a Szt. Péter-templomot és 
sok egyéb középkori emléket tekintünk meg. A történelmi bel-
város az UNESCO világörökség listáján is megtalálható egyedi 
szépségének köszönhetően. Utunkat Litvániában folytatjuk. 
Az esti órákban érkezés a szállásra, Vilniusba.   

8. NAP: VILNIUS – LENGYELORSZÁG (390 km)
Reggel városnézés a litván fővárosban. A gyalogos sétánk során 
megtekintjük a hangulatos óváros mellett a gótikus Szent 
Anna-templomot, a barokk Péter Pál-templomot. Az ezt követő 
szabadprogram alatt lehet emléktárgyakat is vásárolni. Délután 
elhagyjuk Litvániát és továbbutazunk Lengyelországba. Az esti 
órákban szállásfoglalás.

9. NAP: LENGYELORSZÁG – SELMECBÁNYA – BP. (690 km) 
Elhagyjuk Lengyelországot és Szlovákián keresztül hazautazunk.  
Útközben rövid sétára megállunk a világörökség listán is sze-
replő Selmecbányán és a belvárosban nézelődünk: Óvár, plébá-
nia templom, városháza. Folytatjuk utunkat, Parassapusztánál 
lépünk be hazánk területére. Budapestre érkezés az esti órák-
ban. Ezután utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 12 € + 510 SEK

Részvételi díj: 194.000,- Ft 
időpont: 2015. június 14 – 22.  

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: 8 nap reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  8 éjszaka (6 éj ***-**** szállodában  

tusoló/WC-s szobában; 2 éj hajón  
4 ágyas tus/WC-s kabinokban)

egyágyas feláR (hajókon nem lehetséges): 60.000,- Ft
2 ágyas kabin feláR: 

(Rostock – Trelleborg között): 12.000,- Ft
(Stockholm – Turku között): 12.000,- Ft

vacsoRa (7 alkalom): 44.000,- Ft
vacsoRa (Stockholm – Turku közti hajón): 10.800,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Tatabánya, Győr
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 5 € + 25 DKK + 490 NOK + 130 SEK + 33 PLN

Részvételi díj (végig busszal): 435.000,- Ft
 (repülővel + busszal):  466.000,- Ft
időpont:  2015. július 07 – 21.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve  
választás alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: büféreggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:   12 éjszaka ***-**** 2 ágyas tusoló / WC-s 

szobákban – 2 éjszaka hajón 4 ágyas  
(2 ágyas) tusoló/WC-s kabinokban 

ReptéRi illeték kb.:   49.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   15.000,- Ft
egyágyas feláR (hajón nem lehetséges):

(buszos): 122.000,- Ft 
 (repülős): 112.000,- Ft

2 ágyas kabinfeláR a hajókon
(Finnország és Svédország közt): 16.000,- Ft/fő
(Svédország és Lengyelország közt): 9.500,- Ft/fő

fakUltatív vacsoRa (buszosoknak): 99.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (repülősöknek):  88.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes felszállás: Tatabánya, Győr
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROKO BEPILLANTÓ: 

 sKandináv és balti államoK megteKintése

 9 ország 6 főváros, mesés tájaK

 nyári napfordulóKor észaKon

 HajóutaK a feHér éjszaKáKban

Természet Városlátogatás

KÜLÖNLEGES HÁZAK RIGÁBAN

HELSINKI: KIKÖTŐ ÉS AZ EVANGELIKUS TEMPLOM

STOCKHOLM ÓVÁROSA

Nehézségi mutató

SVÉDORSZÁG FINNORSZÁG ÉSZTORSZÁG LETTORSZÁG LITVÁNIA
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Riga

Tallinn

Szentpétervár

Vilnius

Varsó

BALTIKUM, SZENTPÉTERVÁR

Természet VároslátogatásNehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 városnézés mindHárom balti fővárosban

 Hanza építészet remeKművei

 fényűző cári palotáK és rezidenciáK

 magyar nyelvű Helyi vezető szentpétervárnál

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

PARASSAPUSZTA – SZLOVÁKIA – VARSÓ (790 km)
Reggel indulás. Szlovákián keresztül utazás Varsóba. Esti bel-
városi séta és nézelődés. Barokk házak, főtér, dóm környéke… 
Szállás Varsóban. A késő esti érkezés miatt itt nincs vacsora.

2. NAP:  VARSÓ – TRAKAI – VILNIUS (490 km) 
REPÜLŐSÖKNEK: BUDAPEST – VILNIUS

Litvániába érkezve kis kitérőt teszünk Trakai felé. Gyönyörködünk 
a tájban, melyet 61 tó színesít, látjuk Vytautas várát is. A repülős 
utasok menetrend függvényében, átszállással utaznak Vilniusba. 
A litván fővárosba érve városnézés; a hangulatos óváros mellett a 
gótikus Szent Anna-templomot, a barokk Péter Pál-templomot, 
és más látnivalókat is megcsodálunk. Szállás Vilniusban.

3. NAP: VILNIUS – RIGA (290 km)
Reggeli után a vilniusi városnézés folytatása. Ezt követően Lett-
országba utazunk. A Balti-tengerhez tartozó Rigai-öböl part-
ján lévő festői fővárosban városnézés. A régi kereskedővárost, a 
most 1 millió lakosú Rigát a Hansa időkben városfal védte. Ennek 
a lőportornyát, a dómot (XIII. sz-i), a Szt. Péter-templomot, a 
Fekete fejek házát és sok egyéb középkori emléket tekintünk meg. 
Ezt követően szabadprogram vagy múzeumlátogatási lehetőség 
az óvárosban. Szállás Rigában.

4. NAP: RIGA – SZENTPÉTERVÁR (630 km)
Korán reggel indulunk tovább Oroszországba, Szentpétervárra. 
A határátlépések időtartamának függvényében alakul az esti 
sétalehetőség a városban. Szállás Szentpéterváron. 

5. NAP: SZENTPÉTERVÁR – CARSZKOE SZELO (70 km)
Reggel kezdjük az oroszországi programunkat. Buszos városné-
zés (helyi, magyar nyelvű idegenvezetővel) a Néva-parti metro-
poliszban. Ízelítőként a látnivalókból: Palota tér, Téli Palota, 

Nagy Péter-lovasszobor, Admiralitás. Ezt követően az Ermitázs 
megtekintésével (fakultatív) folytatódik programunk. Délután 
fakultatív program keretében Carszkoe Szeloba megyünk, mely 
200 éven keresztül a cárok nyaralója volt. Mesés a barokk Katalin-
palota, világhírű a felújított Borostyánterem és a Trónterem. 
Fakultatív kirándulás Carszkoe Szeloba (palota belé-
pővel): 15.000,- Ft Estére érkezünk vissza Szentpétervárra. 
A hidak éjszakai nyitását is láthatja az, aki ez iránt érdeklődik. 
(Önálló program.)

6. NAP: SZENTPÉTERVÁR – PETRODVOREC (60 km)
Délelőtt fakultatív program keretében a csodaszép régi cári kas-
télyt, az orosz Versailles-t, Petrodvorecet és annak gondozott 
parkját, szökőkútjait tekinthetjük meg. I. Péter alakította ki a 
palotát és a nagyon hangulatosan díszített parkot. Fakultatív 
kirándulás Petrodvorec kastélyhoz (belépővel): 
17.000,- Ft  Kora délután érkezünk vissza Szentpétervárra, 
ahol folytatjuk a városnézést (Izsák-székesegyház, Kazányi-
székesegyház, Művészetek tere, Nyevszkij Proszpekt), majd 
szabad program. Aki nem szeretne jönni a fakultatív progra-
mokra, annak önálló séta Szentpéterváron.

7. NAP: SZENTPÉTERVÁR – TALLINN (350 km)
Délelőtt először Nagy Péter házát és az Auróra cirkálót tudjuk 
lefényképezni a Néva-parton. Ezt követően megnézzük a Vérző 
Megváltó Székesegyházat, melynek sokszínű hagymakupolái 
meseszépek. Szentpétervári programunkat a Péter Pál erőd és 
székes egyház megtekintésével fejezzük be. Kora délután hagy-
juk el a várost és Tallinn felé indulunk. Szállás az észt fővárosban. 

8. NAP:  TALLINN – LETTORSZÁG (570 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK: TALLINN – BUDAPEST

Délelőtt városnézés az észt fővárosban, Tallinnban. A várost 
a Hansa időkben várfal védte, melyből a mai napig marad-
tak fenn tornyok, várfalak, körbástyák. A hangulatos óváros-
ban sétálunk, ahol éttermek, emléktárgyak is utalnak a gazdag 
Hansa időkre. A szépen renovált épületek mellett megtekintjük 
a Nyevszkij-székesegyházat, a városházát és több régi céhhá-
zat is. Láthatjuk, milyen finoman elegáns város Tallinn. Repülős 
utasoknak kora délután transzfer a reptérre és átszállással 
hazautaznak. (Számukra Budapestre érkezés a késő esti órák-
ban.) Buszos utasainkkal Észtországot és Lettországot elhagyva 
érkezünk vissza Litvániába. Útközben gyönyörködhetünk a táj 
nyújtotta látványosságokban. Késő délután kitérőt teszünk a 
Keresztek hegyéhez. Ez egy érdekes, különleges zarándokhely, 

ahol sokféle anyagból (fa, fém, kő…) állítottak fel különböző 
méretű kereszteket. A keresztek száma már több 100.000 db. 
Szállásunk Litvániában lesz. 

9. NAP: LITVÁNIA – KAUNAS – LENGYELORSZÁG (550 km)
Városnézés az ország második legnagyobb városában, Kaunasban. 
Gyalogos sétánk során megtekintjük többek között a „Fehér haty-
tyú”-nak nevezett régi városházát, a jellegzetes téglagótika stílu-
sában épített Perkunas-házat, valamint a Vytautas-templomot. 
Esti órákban érkezünk lengyelországi szállásunkra.

10. NAP: KIELCE – SZLOVÁKIA – BUDAPEST (790 km)
Reggeli után rövid séta Kielce központjában: XII. sz-i katedrá-
lis, Püspöki palota, főutca... Ezt követően folyamatos hazautazás. 
Parassapusztai határátlépéssel érkezés az esti órákban Budapestre. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Oroszországba a beutazáshoz vízum szükséges. Igény esetén a 
vízumot irodánk intézi. Ilyen esetben, jelentkezéskor az útlevél 

fénymásolatát kérjük elküldeni. Az útlevélnek az indulástól  
min. 7 hónapig érvényesnek kell lennie!!

Repülős utasainknak Ferihegy közelében  
ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

REPÜLŐS CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 50 € + fakultatív

Részvételi díj (végig busszal): 195.000,- Ft 
 (repülővel + busszal):  244.000,- Ft
időpont:  2015. július 07 – 16.;  augusztus 09 – 18.  

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 
alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  9 éjszaka ***-**** szállodákban  

tusoló/WC-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   49.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   10.000,- Ft
egyágyas feláR (buszos): 74.000,- Ft

 (repülős): 63.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (buszos – 8 alkalom): 42.000,- Ft

 (repülős – 6 alkalom): 32.500,- Ft
szentpéteRváRon a tURistaadó a helyszínen fizetendő: 
 kb. 200 Rub (kb. 5 €)
vízUmdíj + Ügyintézés: 21.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,  
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PETRODVOREC MESÉS PARKJA

SZENTPÉTERVÁR ESTI FÉNYBEN

TOP

AJÁNLAT

OROSZORSZÁG ÉSZTORSZÁG LETTORSZÁG LITVÁNIA
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Varsó
Torun

Gdansk

Wrocław

Brest

LENGYELORSZÁGI KÖRUTAZÁS 
Fehéroroszországgal színesítve

Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 gleccser vájta csodaország: a mazuri tóvidéK

 világÖrÖKségi óvárosoK: varsó, torun

 feHéroroszország büszKesége: a breszti erőd

 a világ legnagyobb szentélye gdansKban

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

VARSÓ (870 km)
Reggeli indulás. Szlovákián keresztül utazás a lengyel fővá-
rosba. A kora esti órákban elfoglaljuk szálláshelyünket.  

2. NAP: VARSÓ – BRESZT (210 km)
Reggeli után városnézés a II. világháború után újjáépített 
Varsóban. Az Óvárost, a főváros történelmi központját a háború 
után szinte az alapokról állították helyre, amely a világon az 
egyetlen ilyen jellegű városrész-rekonstrukcióként kiérdemelte, 
hogy felvették az UNESCO világörökség listájára. Itt található a 
Piactér, a tér körül pedig impozáns polgárházak. További látniva-
lók: Királyi palota, Barbakán körbástya valamint a gótikus Szent 
János katedrális. Az Óvárostól vezető királyi út mentén gyö-
nyörű paloták és templomok. A Szent Kereszt templom főhajó-
jában őrzik a Chopin szívét tartalmazó urnát. Megtekintünk 
egy mesés palotát is Lazienki-parkban, mely az utolsó lengyel 
király rezidenciája volt. A város központjában emelkedik a fővá-
ros legmagasabb épülete, a Kultúra és Tudomány Palotája, mely 
Szovjetunió ajándéka volt. A délutáni órákban Fehéroroszország 
felé vesszük az irányt. Szállás Bresztben.   

3. NAP: BRESZT – MAZURI-TÓVIDÉK (360 km)
Délelőtt Breszttel ismerkedünk. A középkori eredet mellett 
napjainkban a Fehéroroszország egyik leghaladóbb városa. 
Az egyik legfontosabb nevezetessége a XIX. században épült 
erőd, amely ma a Nagy Honvédő Háború emlékhelye. Visszaérve 
Lengyelországba északra, a csodálatos Mazuri-tavak vidékére 
utazunk. A gleccserek által kialakított, változatosan dombos 
tóvidék festői szépségű. Este elfoglaljuk szálláshelyünket. 

4. NAP: MAZURI – MALBORK – GDANSK (170 km)
Napunkat egy hajókirándulással kezdjük, amely során élvez-
hetjük a tó és a vidék varázsát. Megbizonyosodhatunk róla, 
hogy nem véletlenül mondják, hogy „Lengyelország a tízezer 
tó hazája”. Ezt követően utazás Malborkba, ahol a világ leg-
nagyobb téglából épült várát nézzük meg. A középkori erődít-
mény az UNESCO világörökség listáján is szerepel. Különleges 
vörös téglái igazán egyedi látványt nyújtanak. Továbbutazunk 
a Balti-tenger partján fekvő Hanza-városba, Gdanskba. A tele-
pülés már a középkorban fontos kereskedelmi és kikötőváros 
volt, több jelentős műemléke maradt fenn ebből az időszak-
ból. Városnézésünket a Királyi út fő nevezetességeivel kezdjük. 
Az esti órákban szálláshelyünkre megyünk. 

5. NAP: GDANSK – TORUN – WROCLAW (520 km)
Reggeli után megnézzük Gdansk azon szépségeit, amiket az 
előző napon nem láttunk: a gótikus Szent Mária-templom, 
amely világ legnagyobb szentélye, 25 ezer hívő befogadására 
képes. Láthatjuk a XIV. században emelt monumentális város-
házát is. Ezután elindulunk Kopernikusz szülővárosába, Torunba. 
Európa egyik legszebb, évszázadokon át változatlan közép-
kori óvárosa méltán lett a világörökség része. Legfőbb neveze-
tességei az Óvárosi Városháza, mely Észak-Európában az egyik 
legimpozánsabb; a Szt. János katedrális és a gyönyörű góti-
kus Szt. Jakab templom. A híres csillagász szülőháza jelenleg 
múzeum. Ezt követően Wroclaw-ba utazunk, este szállás.  

6. NAP: WROCLAW – BUDAPEST (720 km)
A reggelit követően az Odera partján fekvő szépséges Wroclaw 
felfedezésére indulunk. A várost „Száz híd városának” vagy más 
néven a „lengyel Velencének” is nevezik. Óvárosának különle-
ges látnivalója az egykori piactér, a gótikus stílusú városházá-
val, díszes homlokzatú polgári házaival. A város érdekessége 
az 1913-ban épült Század Csarnoka, melyet a világ első vas-
beton-szerkezetű építményének tartanak, ezért felkerült az 
UNESCO világörökség listájára. Városnézésünk után hazaindu-
lunk. Az esti órákban érkezünk Budapestre, majd mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk.

Fehéroroszországba vízum szükséges. Igény esetén a vízumot 
irodánk intézi. Az útlevélnek az indulástól min. 7 hónapig 

érvényesnek kell lennie!

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 50 € + fakultatív

Részvételi díj (végig busszal): 195.000,- Ft 
 (repülővel + busszal):  244.000,- Ft
időpont:  2015. július 07 – 16.;  augusztus 09 – 18.  

Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 
alapján, repülővel + autóbusszal

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  9 éjszaka ***-**** szállodákban  

tusoló/WC-s szobákban

ReptéRi illeték kb.:   49.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   10.000,- Ft
egyágyas feláR (buszos): 74.000,- Ft

 (repülős): 63.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (buszos – 8 alkalom): 42.000,- Ft

 (repülős – 6 alkalom): 32.500,- Ft
szentpéteRváRon a tURistaadó a helyszínen fizetendő: 
 kb. 200 Rub (kb. 5 €)
vízUmdíj + Ügyintézés: 21.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,  
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 19 € + 77 PLN

Részvételi díj: 129.800,- Ft
időpont: 2015. augusztus 09 – 14.;  szept. 14 – 19.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  5 éjszaka *** -**** szállodában  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 35.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa:  25.000,- Ft
fehéRoRosz vízUmköltség: 5.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,  
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

ÚJ
PROGRAM

Természet Városlátogatás

MADARAK KEDVENC TERÜLETE, A MAZURI-TAVAK 

VARSÓ KÖZPONTI VÁROSRÉSZE

BREST JELKÉPE

GDANSK ÓVÁROSA A RÉGI KIKÖTŐVEL

LENGYELORSZÁG FEHÉROROSZORSZÁG
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PROKO BEPILLANTÓ: 

 KraKKói városnézés magyar emléKeKKel

 wadowice, ii. jános pál pápa szülővárosa

 látogatás egy műKÖdő sóbányába wieliczKanál

 faKultatív látogatás auscHwitzbe

Zakopane

Wadowice

Czestochowa
Krakkó

Wieliczka

     KALANDOZÁS  
DÉL-LENGYELORSZÁGBAN

PROGRAM: 
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST - 

ZAKOPANE – KRAKKÓ (400 km)
Reggel parassapusztai határátlépéssel megyünk Szlovákiába. 
Az országon áthaladva délután érkezünk Lengyelországba. 
Egyből megállunk egy mesés városban. Zakopane csodálatos 
fekvésű település, Közép-Európa egyik legkedveltebb és leg-
látogatottabb téli turisztikai központja. A faházakból épült kis 
hegyi falucska ma már több tízezres létszámával egész évben 

egy nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlít. A sícentrum, a hangulatos 
sétáló utca, a hatalmas piac, az ódon fatemplom, a Gubalowka-
hegy mind ezt a tényt bizonyítják. Városi sétánk után Krakkó 
melletti szállásunkra utazunk, fakultatív vacsora (3 éj).

2. NAP: WIELICZKA – KRAKKÓ (30 km)
Reggeli után napunkat a világörökségi listán is szereplő 
wieliczkai sóbánya megtekintésével kezdjük. Itt leszállunk a 
bánya mélyébe. A közel kétórás program során bemutatják a 
nehéz munka rejtelmeit. A sóbányászat veszélyei, évszázados 
technikája és egy varázslatos világ tárul a látogató szeme elé. 
Programunkat folytatjuk Krakkóval. Először a Visztula part-
ján fekvő királyi várba, a Wawelbe látogatunk el. A termekben 
tett sétánk közben a kalauzunktól alapos tájékoztatást kapunk 
e csodálatos palota történelméről és lakóinak életéről. A vár-
ban tett nézelődésünket a székesegyházban fejezzük be, ahol 
Báthory István végső nyughelyét láthatjuk. Krakkó felfedezése 
a belvárossal folytatódik. Fő látványosságok: Rynek, Posztóház, 
Mária-templom. Szabadprogramunk után este megyünk visz-
sza a szállásra.

3. NAP: AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA (360 km)
Reggeli után mindenki eldönti, hogy sétál, kirándul a szálloda 
környékén, vagy eljön velünk egy nagyon érdekes kirándulásra. 
Először a történelem egyik legmegrázóbb helyszínét keressük 
fel. Az auschwitzi láger manapság már csak emlékhely. A helyi 
idegenvezetőnk beszél a borzalmakról. Ezt követően a birkenaui 
tábornál is megállunk egy rövid időre, ahol szintén lehet fény-
képezni. A felkavaró és megrázó élmények után kifejezetten 
jó a nyugodt zarándokhely felkeresése Czestochowaban, ami 

e nagy katolikus országnak a legismertebb zarándokhelye. 
A Jasna Góra-i kolostort a magyar pálos rend 1382-ben alapí-
totta, nevét is a magyar pálosoktól kapta. A Fekete Madonna 
kegykép két évvel később került a kolostorba és a következő 
években a kép által zarándokhellyé vált. Azóta is hívők százez-
rei keresik fel a Madonnát. A helyszínen nekünk is lesz időnk egy 
kis elmélyülésre. Estére érünk vissza a szállásunkra. Fakultatív 
Auschwitz – Czestochowa kirándulás: 5.500,- Ft

4. NAP: WADOWICE – SZLOVÁKIA – BUDAPEST (440 km)
Reggelit követően a katolikus hívők számára különösen érde-
kes helyet keresünk fel, Wadowicet. Itt született Karol Wojtyla, a 
későbbi II. János Pál pápa. A 20.000 lakosú településen, a pápa tisz-
teletére a szülői házban múzeumot rendeztek be. Szabadprogram 
a kisvárosban, amikor kegy- és emléktárgyakat lehet vásárolni. 
Ezt követően Poprád érintésével, kisebb pihenőkkel hazautazunk. 
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk. 

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 174 PLN + fakultatív

Részvételi díj: 42.000,- Ft
időpont: 2015.  május 01 – 04.*;  május 22 – 25.*; 

június 25 – 28.;  július 05 – 08.;  
július 24 – 27.;  augusztus 03 – 06., 
augusztus 20 – 23.;  aug. 31 – szept. 03.;  
szeptember 17 – 20.;  október 23 – 26.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka *** szálloda  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban  

egyágyas feláR: 10.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (3 alkalom):  8.500,- Ft
*Ünnepi feláRak májUsi Utaknál: 2.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,  
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Természet Városlátogatás

PÉNZTÁRCA-

BARÁT

Nehézségi mutató

TEMPLOM A WIELICZKAI SÓBÁNYÁBAN

KRAKKÓ FŐTERE KONFLISOKKAL

KRAKKÓ: WAWEL VÁRA, MELYNEK MAGYAR VONATKOZÁSAI IS VANNAK

LENGYELORSZÁG SZLOVÁKIA
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PROKO BEPILLANTÓ: 

 a vadregényes magas-tátra és a csorba-tó

 ráKóczi és tHÖKÖly emléKeK felvidéKi városoKban

 tutajozás a Hangulatos dunajec folyón

 fogasKereKűvel a tarpataKi-vízesésHez

PROKO BEPILLANTÓ: 

 legszebb Kárpátaljai városoK: ungvár, munKács 
 betHlen és ráKóczi fejedelmi Kastélyai

 árpád fejedelem nyomában a verecKei-Hágón

 munKácsy szülőHáza és a millenniumi emléKmű

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

MISKOLC – KASSA – LŐCSE (400 km)
Reggeli indulás után Tornyosnémetinél lépünk át Szlovákiába. 
A magyar történelemben is fontos szerepet játszó Kassa belváro-
sában nézelődünk: Szt. Erzsébet templom, Orbán-torony, Színház, 
Rákóczi Emlékház. A déli órákban továbbindulunk és Eperjes 
érintésével érkezünk Észak-Szlovákiába, ahol az első látványos-
ság Lőcse városa lesz. Ez a város több magyar elbeszélés színhe-
lyéül szolgál. A központban lévő Szt. Jakab-templommal kezdjük 
a városnézést, ezt követi a Városháza, a Szégyenketrec és a Thurzó-
ház megtekintése.  Este érkezünk szállásunkra (3 éj), vacsora.

2. NAP: NEDEC – DUNAJEC – LUBLÓ (50 km)
Reggeli után felkeressük Nedec várát, mely már az Árpád-házi 
királyok idején is határunkat védő vár volt, majd magyar és len-
gyel főurak kedvelt főúri kastélya lett. A vár a határhoz nagyon 
közel, de már Lengyelországban van. Koradélután egy különle-
ges tutajozáson veszünk részt a Dunajec folyón. Nemcsak a tuta-
jon való utazás az érdekes, hanem a táj is megkapó. Kikötésünk 
után egy hangulatos helyi vendéglőben – a szabadidő alatt – a 
szlovák konyha finomságait lehet megkóstolni. A délután máso-
dik felében Lubló várához kirándulunk. A középkorban emelt 
vár mesés kilátást biztosít a környék vadregényes vidékére.

3. NAP:  KÉSMÁRK – ÓTÁTRAFÜRED – CSORBA-TÓ (50km)
Már reggel is fel kell venni a túrázós cipőnket. Indulásunkat 
követően, mielőtt belépnénk a Magas-Tátra vidékére, megtekin-
tünk egy magyar szempontból fontos templomot Késmárkon. 
A fából készült evangélikus templom vallástörténeti kurió-
zumnak számít. A mellette épült új templom érdekessége, 
hogy ebben található Thököly Imre mauzóleuma. Ezt követően 
Ótátrafüreden egy szép túrán veszünk részt. Fogaskerekűvel 
felmegyünk a Hrebienokra (Tarajka) és innen elsétálunk a 
Tarpataki-vízeséshez. Délután ellátogatunk egy másik termé-
szeti látványossághoz, a Csorba-tóhoz. Aki akarja, körbesétál-
hatja a tavat, vagy kirándulást tehet a téli sícentrumhoz, de azt 
is lehet, hogy a tó körül lévő padok egyikére leülve gyönyörkö-
dünk a táj nyújtotta csodás látványban. Természeti látványos-
ságokban gazdag napunk befejeztével kellemesen elfáradva 
érünk vissza szállásunkra, ahol már vár bennünket a vacsora. 

4. NAP: ZÓLYOM – SELMECBÁNYA – BUDAPEST (520 km)
Reggeli után elhagyjuk a Magas-Tátrát és átlépünk az Alacsony-
Tátra vidékére. Zólyom vára azért érdekes, mert itt született 
Balassi Bálint, aki műveiben a végvári életet és a kor hangulatát 
örökítette meg. A továbbiakban utunk a világörökség részeként 
nyilvántartott Selmecbánya felé vezet. Selmecbánya a magyar 

ércbányászat legértékesebb koráról árulkodik, erről meg is győ-
ződhetünk. A Lévai-kapu mellett található kör alakú Asszonyok 
várának felső szintjéről szép rálátás lesz a városra. Selmecbánya 
után Szt. Antal városában megtekintünk egy hallatlanul értékes 
és ritka gyűjteményekből álló kiállítást, amely a Couburgok által 
lakott várban található. A belső berendezések és relikviák az itt élők 
életvitelét és a kor legelegánsabb használati tárgyait mutatják be. 
Parassapusztánál történő határátlépés után érkezünk Budapestre. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS) – BUDAPEST, (MISKOLC – 

DEBRECEN) – BEREGSZÁSZ – MUNKÁCS (360 km)
Indulás Budapestről a reggeli órákban, határátkelés Bereg-
suránynál. (Útlevél szükséges). Városnézés Beregszászon. Itt él 
a legnagyobb magyar közösség, jelentős magyar kulturális köz-
pont. Városi sétánk során láthatjuk a Bethlen–Rákóczi-kastélyt, 
mely a harcok során leégett, majd II. Rákóczi Ferenc állíttatta 
helyre. Ebben az épületben található ma a Beregvidéki Múzeum, 
ami látogatásunk első színhelye. További látnivalók: a római 
katolikus templom, a magyaros szecesszió jegyében épült Úri 
Kaszinó (ma Arany Páva Étterem), Oroszlán vendégfogadó – 
Kazinczy Ferenc és Petőfi Sándor is megszállt benne –, a várme-
gyeháza (ma Egészségügyi Kollégium), református templom, 
Törvényszéki Palota (ma II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola), zsidó fürdő. Utunk következő állomása Munkács. 
A főutcán végigsétálva számtalan történelmi eseményt felidéző 
emléket tekintünk meg: városháza, színház, Fejér-ház, mely a 
Rákócziak birtokában volt, katolikus templom, Munkácsy Mihály 
szülőháza és szobra, majd elfoglaljuk szállásunkat (3 éj). Vacsora.

2. NAP: SZOLYVA – VERECKEI-HÁGÓ (70 km)
A Latorca völgyében kanyarogva elérjük Szolyvát, ahol meg-
tekintjük az emlékparkot, melyet az egykori szovjet gyűjtő-
tábor áldozatainak emlékére állított tömegsír fölé építettek. 
Alsóvereckén át felmegyünk a Vereckei-hágóra, itt vezette be 
a Kárpát-medencei hazába a honfoglaló magyar törzsek több-
ségét Árpád fejedelem. Az emlékműnél megemlékezés és 
koszorúzás. Ezt követően a Vereckei-hágó alatt Felsőgereben 
falucskában egy hangulatos fakultatív bográcsozáson és boro-
záson lehet részt venni (jelentkezés a helyszínen), majd az 

Árpád-vonal vezérkari bunkerében teszünk egy izgalmas sétát. 
Utána megtekintjük Beregváron a Schönborn grófok vadász-
kastélyát. A kastély gyönyörű park közepén, az Osztrák-Magyar 
Monarchia kontúrja szerint megásott mesterséges tó partján 
található, 365 ablaka, 52 helyisége, 12 bejárata és négy tornya 
van. Schönborn gróf ebben a kastélyban lőtte le a hűtlen gróf-
nét a szeretőjével együtt. Szállás ugyanott, mint előző nap.

3. NAP: UNGVÁR – NEVICKE (110 km)
Kárpátalja fővárosa, Ungvár. Rövid belvárosi séta után érke-
zünk meg az Ung-parti város legszebb épületegyütteséhez, a 
későbarokk és klasszicista stílusjegyeket viselő görög katoli-
kus püspöki palotához és székesegyházhoz, ahol megtekintjük 
Romzsa Tódor sírját is. Utána várlátogatás. Ungvár kővárát való-
színűleg a tatárjárás után építették, legtovább a Drugeth család 
birtokában volt. A Rákóczi vezette szabadságharc idején is fon-
tos szerepet játszott. A vár tartalmas kiállításoknak ad helyet. 
Ezek megtekintése után a Kárpát-medence egyik legszínvonala-
sabb szabadtéri néprajzi múzeumát, a kárpátaljai skanzen-falut 
látogatjuk meg. Szabadidő is lesz a városközpontban. Végezetül 
a zsinagóga és Európa leghosszabb hársfasora mellett sétá-
lunk. Elhagyva a várost felkeressük az Ungvártól 12 km-re levő 
nevickei várat, Kárpátalja leglátogatottabb várromját. Az uzsoki 
hágó védelmére épült várat a tatárjárás előtt emelték, de viha-
ros történelme folyamán nagyon sokszor építették át. A vár-
hegyről festői táj tárul a kirándulók elé.

4. NAP: MUNKÁCS – BUDAPEST (370 km)
Reggeli után felkeressük a Rákócziak sasfészkét, a munkácsi 
várat. A város mellett található vulkanikus dombon magasodó 
munkácsi vár elődje már a honfoglalás korában állt. A három 
részből álló vár legrégebbi része, a fellegvár található a legma-
gasabb ponton. 1805-1806 telén, 88 napig Napóleon elől mene-
kítve a várban őrizet alatt volt elrejtve a magyar Szent Korona. 
Zrínyi Ilona életéről, hősi helytállásáról és az ehhez kapcsolódó 
történelmi eseményekről is hallunk tájékoztatást Zrínyi Ilona és 
a gyermek Rákóczi Ferenc szobránál, amit 2006-ban állítottak 
emlékül. Megtekintjük a 2008-ra helyreállított magyar millen-
niumi emlékművet. Az emlékoszlopon látható hatalmas bronz 
turulmadár szobor 800 kg súlyú, szárnyainak fesztávolsága 

pedig 5,5 m. Délután Beregsuránynál lép-
jük át a határt. Utazás Budapestre, ezt köve-
tően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 50 €

Részvételi díj: 55.500,- Ft
időpont: 2015.  július 26 – 29.;  

augusztus 31 – szeptember 03.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  3 éjszaka *** panzió 2 ágyas  

tusolós WC-s szobáiban 

egyágyas feláR: 8.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 73 UAH

Részvételi díj: 62.000,- Ft
időpont: 2015.  augusztus 03 – 06.;  

augusztus 27 – 30.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  3 éjszaka *** szálloda 2 ágyas  

zuhanyzós/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 12.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, 
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 174 PLN + fakultatív

Részvételi díj: 42.000,- Ft
időpont: 2015.  május 01 – 04.*;  május 22 – 25.*; 

június 25 – 28.;  július 05 – 08.;  
július 24 – 27.;  augusztus 03 – 06., 
augusztus 20 – 23.;  aug. 31 – szept. 03.;  
szeptember 17 – 20.;  október 23 – 26.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka *** szálloda  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban  

egyágyas feláR: 10.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa (3 alkalom):  8.500,- Ft
*Ünnepi feláRak májUsi Utaknál: 2.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza,  
Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

KIRÁNDULÁS, TÚRÁZÁS SZLOVÁKIÁBAN

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

MAGYAR EMLÉKEK KÁRPÁTALJÁN

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

KRAKKÓ FŐTERE KONFLISOKKAL

UNGVÁR KLASSZICISTA TEMPLOMA

TARPATAKI VÍZESÉS Fotó: Décsi Erzsébet

SZLOVÁKIA UKRAJNA
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Ljubljana

Bled

Piran

Kobarid

Postojna

Ptuj SZLOVÉNIA LEGSZEBB TÁJAIN

PROKO BEPILLANTÓ: 

 cseppKőbarlang és Két ámulatba ejtő szurdoK

 városnézés a magával ragadó ljubljanaban

 sziKlába ágyazott vár és Káprázatos vízesés

 i. világHáborús HősÖKre emléKezünK isonzónál

PROGRAM: 
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

NAGYKANIZSA – LENDVA – PTUJ – LJUBLJANA 
(450 km)

Reggel indulás. Tornyiszentmiklósnál határátlépés. Déli órák-
ban érkezés Lendvára. Itt felkeressük a magyar emlékeket, 
Szt. István szobrát és a magyar iskolát. Ezt követően Ptujba, 
az egyik legrégebbi szlovén városba buszozunk. A hangulatos 
Dráva-parti város római kori emlékei közül az Orfeus-oszlop a 
legszebb. Érdekes még a Szt. György-templom, a Városi-torony 
és a Fő utca is.  Folytatjuk utunkat Ljubljanaba. A fővárosba érve 
városnézést tartunk. Az egyetem reprezentatív épülete a szlo-
vén történelemnek is fontos helyszíne volt. A Ferences templom 
barokk stílusú XVII. sz-i épületének megtekintése után átme-
gyünk a Hármas hídon az Óvárosba. A szépen felújított főut-
cája mindenki tetszését elnyeri. Lesz ajándékvásárlásra is idő.  
Szállás egy nagyon szép szállodában, vacsora (2 éj).  

2. NAP:  VINTGAR – BLED – BOHINJ – SAVICA (150 km)
Ezen a napon, aki akar, önállóan sétál a környéken, de arra is van 
lehetőség, hogy eljöjjenek velünk egy kellemes fakultatív kirán-
dulásra. A Triglavi Nemzeti Park leghíresebb térségét keressük 
fel. Először a Vintgar-szurdokában teszünk egy gyalogos kirán-
dulást. A másfél km-es szurdok kényelmesen járható. Többször 
átmegyünk a Radovna gyors folyású patakja fölött kialakított 
fahidakon. Továbbutazunk a Bledi-tóhoz. Megcsodáljuk a híres 
monarchiabeli üdülővárost és a tóparton található szép parkot. 
Ezt követően csónakázási lehetőség a tó közepén lévő kegytemp-
lomhoz. A Bohinji-tó látványa is varázslatos. Megkapó a magas 
hegyek és a türkizkék tó harmóniája. Érintetlen természet, pom-
pás erdők, meredek hegyek övezik a tavat. Ezt követi a Savica 
vízesés megtekintése. Kis túrázás után érjük el a szép vízesést. A 
kirándulás költsége tartalmazza a szurdok és a vízesés belépőkölt-
ségét, de nem tartalmazza a bledi hajózás költségét. Szállásunkra 
este érkezünk. Vintgar – Bled – Bohinj fakultatív kirán-
dulás, 2 belépővel (jelentkezés a helyszínen): 20 €

3. NAP: POSTOJNAI – PREDJAMA – ADRIA – PIRAN (240 km)
Reggelit követően a postojnai barlangrendszerhez utazunk. 
Ez nemcsak Szlovénia több mint 7 000 barlangjának része, 
hanem Európa egyik leglátogatottabb barlangja is. A földalatti 
„csoda” egymáshoz kapcsolódó termekkel, cseppkövekkel káp-
ráztat el bennünket. A fantasztikus túra időtartama kb. 1,5 óra. 
(Túraöltözet szükséges.) Programunk után elmegyünk egy han-
gulatos vár megtekintésére. A Predjama vár egy sziklába ágyazott 
monumentális épület. A várban középkori berendezési tárgyak és 
múzeum található. Ezt követően irány az Adriai-tenger. A szlovén 
tengerpart leghangulatosabb városkájába, Piranba látogatunk. 
Óvárosa csak gyalog járható be. Megtekinthetjük a belső kikötőt, 
a központi teret, melyet számos érdekes, szép épület és szűk utca 
ölel körbe. A középkori városfal kapuin belül rendkívül kellemes 
olaszos hangulatú belvárost találunk. A Szt. György-templom 
teraszáról csodás panoráma tárul elénk.  Szabadidő alatt sétál-
hatnak a tengerparton a barátságos kis üzletek és éttermek 
között. Folytatjuk utunkat szállásunkra.

4. NAP:  KOBARID  – SKOFJA LOKA – NAGYKANIZSA – 
BUDAPEST (540 km) 

Reggeli után Kobaridba, az Isonzo-folyó (szlovénül Soca) part-
ján lévő településre utazunk. Ez a vidék volt az első világhá-
ború harcainak egyik legborzalmasabb helyszíne. Megtekintjük 
a Napoleon-hidat, ezen kelt át csapataival a nagy hadvezér. 
Egy közeli temetőben emlékezünk a világháborúban elesett 
katonákra. Folytatva utunkat az Isonzó (Soca) szurdokához, 
izgalmas fotókat készíthetünk. Délután Szlovénia legrégebbi 
városát, Skofja Lokat keressük fel, amely már a XIII. sz-ban 
városi rangot kapott. Gyalogos sétánk során láthatjuk a XVI. sz-i 

magtár épületét, majd a főteret, melyet csupa műemlékház 
szegélyez. Az ódon hangulatú épületek sora a gótikus Szent 
Jakab-templommal zárul. Ezután érjük el Közép-Európa egyik 
legrégibb kőhídját, a Kapucinus-hidat. Hazaindulás, a késő esti 
órákban érünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk. 

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 66 € + fakultatív

Részvételi díj: 75.500,- Ft
időpont: 2015.  július 13 – 16.;  augusztus 11 – 14., 

szeptember 17 – 20.;  október 23 – 26. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  3 éjszaka *** szállodák 2 ágyas,  

tusolós/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 19.900,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

BLEDI-TÓ A VÁRRAL ÉS A HEGYEKKEL Fotó: Győri-szabó Ilona

A VÍZ MUNKÁJA A POSTOJNAI CSEPPKŐBARLANGBAN Fotó: Piszton Zsolt

PREDJAMA VÁRA Fotó: Piszton Zsolt

SZLOVÉNIA
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Ljubljana

Bled

Opatia
Plitvice

Postojna

Ptuj

SZLOVÉNIA CSODÁI  
ÉS A PLITVICEI-TAVAK

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 plitvice: türKizKéK tavaK és 92 vízesés ottHona

 postojnai cseppKőbarlang gyalog és Kisvonattal

 csónaKázás a bledi-tavon és a savica-vízesés

 opatijánál fürdési leHetőség a tengerben

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

LETENYE – PTUJ – MARIBOR (540 km)
Reggeli indulás. Szlovéniába érve Ptujt, az ókor egyik fontos 
kereskedelmi útvonalának központját keressük fel. A belvá-
rosban sétálunk, megnézzük az Orfeus-oszlopot, városházát, 
Szt. György templomot és a Dráva partját. Továbbutazunk 

és útközben Szlovénia tájait csodálhatjuk. Délután érkezünk 
Mariborba. Városnézés a második legnagyobb szlovén város-
ban. Megtekintjük a Dráva-partján lévő 400 éves szőlőtő-
két, a főteret, a városházát, a székesegyházat és a sétáló utcát. 
Továbbutazunk, vacsora, szállás (2 éj).

2. NAP: BOHINJ – BLED – LJUBLJANA (160 km)
Délelőtt fakultatív kirándulás a Triglavi Nemzeti Parkhoz tartozó 
Bohinji-tóhoz és a Bledi-tóhoz. Megkapó a magas hegyek és a 
türkizkék tavak harmóniája. Érintetlen természet, pompás erdők, 
meredek hegyek övezik a Savica-vízesést (belépő az árban). Ide is 

elsétálunk, túrázós cipő szükséges. Ezt követi a Bledi-tó varázsla-
tos látványa. Itt megcsodálhatjuk a híres monarchiabeli üdülővá-
rost és a tóparton található szép parkot. Csónakázási lehetőség a 
tó közepén lévő kegytemplomhoz. Aki nem akar ezen a fakultatív 
kiránduláson részt venni, azoknak szabadprogram. Fakultatív 
Bohinj, Bled kirándulás (fél napos 1 belépővel, hely-
színi jelentkezéssel): 18 €. Délután érkezik vissza a kirán-
dulásról a csoport és a teljes csapattal városnézés Ljubljanában. 
Óváros, dóm, Hármas híd, ferences templom. Láthatjuk milyen 
finoman elegáns város Ljubljana. 

3. NAP: POSTOJNA – ADRIAI-TENGER (OPATIJA) (270 km)
Délelőtt megnézzük Közép-Európa egyik legszebb és legna-
gyobb cseppkőbarlangját Postojnán. A hatalmas cseppkőbar-
langot gyalogosan és kisvonattal tekintjük meg. Káprázatosak 
a cseppkövek hatalmas oszlopai és csipkéi. A hűvös barlangból 
a mediterrán Adriai-tengerpartra utazunk. Opatijában a híres 
monarchiai üdülőhelyen séta és pihenés, illetve aki akar, az 
fürödhet a kellemes hőmérsékletű Adriai-tengerben. Késő dél-
után továbbutazunk, szállás a Plitvicei-tavak közelében.

4. NAP:  PLITVICEI TAVAK – HORVÁTORSZÁG – BP. (580 km)
Délelőtt a Plitvicei-tavakat keressük fel. Több órán keresztül 
gyönyörködünk a természetvédelmi terület mesés tavaiban, 
vízeséseiben. Összesen 16 tó és 92 vízesés található itt. Nem 
véletlenül választotta az UNESCO a világörökség részévé ezt a 
vidéket. A délutáni órákban hazaindulás. Letenyénél határát-
lépés. Hazaérkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk. 

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 66 € + fakultatív

Részvételi díj: 75.500,- Ft
időpont: 2015.  július 13 – 16.;  augusztus 11 – 14., 

szeptember 17 – 20.;  október 23 – 26. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  3 éjszaka *** szállodák 2 ágyas,  

tusolós/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 19.900,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 43 € + 180 HRK + fak.

Részvételi díj: 75.500,- Ft
időpont: 2015.  május 01 – 04.*; május 22 – 25.*; 

július 05 – 08.;  augusztus 03 – 06.,  
augusztus 20 – 23.;  szept. 10 – 13.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  3 éjszaka *** szállodák 2 ágyas  

tusolós /WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 15.000,- Ft
*tavaszi kedvezmény májUsi Utaknál: -2.500 Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

BLEDI-TÓ A VÁRRAL ÉS A HEGYEKKEL Fotó: Győri-szabó Ilona

TOP
AJÁNLAT

AZ ADRIAI-TENGER OPATIJÁNÁL

LJUBLJANA BELVÁROSA

VÍZESÉS PLITVICÉNÉL Fotó: Tököli Anikó

HORVÁTORSZÁGSZLOVÉNIA
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Pula

Porec

Rovinj

Opatija

PROKO BEPILLANTÓ: 

 barangolás és Hajózás a plitvicei-tavaKnál

 fiume, zágráb és varasd városnézéseK

 tengerparti fürdési leHetőség opatijában

 ideális 3 napos Kiruccanás 

KIRUCCANÁS AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGETRE

PLITVICEI-TAVAK ÉS MONARCHIAI EMLÉKEK

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – 

VARASD – ZÁGRÁB (400 km)
Kora reggel indulás. Letenyei határátlépés után rövid kité-
rőt teszünk az egykori horvát fővárosba, Varasdra. A település 
a Dráva-völgy barokk gyöngyszemeként lett ismert. Sétálunk 
a hangulatos városközpontban érintve a várat, továbbá a főteret, 

a csodaszép templomokat és a barokk palotákat. Rövid szabad-
idő, majd továbbutazást követően a kora délutáni órákban érke-
zünk meg a jelenlegi fővárosba, Zágrábba. Gyalogos városnézést 
tartunk a Száva folyó partjára épült városban. Megtekintjük a 
Gradecet, a Kaptolt és a Donji Gradot (Alsóváros), amelyek így 
együtt alkotják Zágráb óvárosát. Városnézésünk után szabad-
program alatt emléktárgyak vásárlására is lesz lehetősé-
günk, vagy éppen beülhetünk a hangulatos kávézók egyikébe. 
Ezt követően utazunk szállásunkra.

2. NAP: PLITVICEI-TAVAK – RIJEKA (280 km)
Reggeli után a Plitvicei-tavakhoz buszozunk. A tórendszert, 
melyet 16 többnyire összefüggő tó alkot a szintkülönbségek 
miatt szinte megszámlálhatatlan vízesés köti össze. A nem-
zeti parkot gyalogosan és helyi kisbusszal tekintjük meg. 
Nézelődésünk során pallókon, vizes köveken is sétálunk, ezért 
túracipő szükséges. Lesz olyan alkalom is, hogy kishajóval 
megyünk át a tó túloldalára. Több mint 5 órás gyalogtúrás kirán-
dulásunk ugyan fárasztó lesz, de a csodás látvány ezt feledteti 
majd velünk. A délutáni órákban indulunk Rijekába, mely a 
Monarchia idején a legnagyobb tengeri kikötő város volt Fiume 
néven. Most is Horvátország 3. legnépesebb települése. Séta 
az ókori alapítású belvárosban és a Korzón. A várostorony és a 
körötte lévő barokk épületek kellemes összhatást nyújtanak. 
Sétánk után szálláshelyünkre megyünk. 

3. NAP: RIJEKA – OPATIJA – BUDAPEST (550 km)
Reggeli után átmegyünk a közelben lévő Opatijába, mely 
a Monarchia idején az egyik legkedveltebb üdülőhely volt 
Abbazia néven. Itt séta a szépen kialakított tengerparton, 
miközben gyönyörködhetünk a több mint 100 éves elegáns 

szállodák során. Aki akar, egy kellemeset 
fürödhet és napozhat a tengerparton. A déli 
órákban indulunk haza. Budapestre érkezést 
követően utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 74 HRK

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 25 – 28.;  szept. 10 – 13.: 69.500,- Ft 

augusztus 31 – szeptember 03.:  78.000,- Ft

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  3 éjszaka *** szálloda 2 ágyas,  

tusolós/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 12.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díj: 1.500,- Ft
gyeRekkedvezmény  (12 éves korig): 20.000,- Ft

(12 – 16 év között): 5.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 180 HRK

Részvételi díj: 57.500,- Ft
időpont: 2015.  július 19 – 21.;  augusztus 20 – 22.; 

szeptember 17 – 19.  

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  2 éjszaka *** szálloda 2 ágyas,  

tusolós/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 10.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

LETENYE – OPATIJA (740 km)
Reggel indulás Horvátországba. Délután érkezünk a ked-
velt üdülőközpontba, Opatijába, ahol gyalogos séta. A hor-
vát Monte Carloként, vagy az Adria Nizzájaként is emlegetett 

település komoly történelmi múlttal rendelkezik. Az Osztrák-
Magyar Monarchia idején a gazdag arisztokraták Opatijában 
építették elegáns villáikat, melyek ma luxusszállodákként 
üzemelnek. A fényűzés egyértelműen meghatározza a város 
arculatát. Végigsétálunk a hangulatos tengerparti sétányon, 
melynek mentén a város legpatinásabb épületei helyezkednek 
el. Láthatjuk a hely szimbólumának számító „Leány a sirállyal” 
szobrot, az Angyali Üdvözlet templomát és a Szent Jakab-
templomot. Sétánk után továbbindulunk az Isztriai-félszigetre 
és elfoglaljuk szállásunkat (3 éj), majd vacsora.

2. NAP: POREC – ROVINJ – PULA (220 km)
A mai napi kirándulásunkat a hangulatos, római emlékek-
től hemzsegő kisvárosban, Porecben kezdjük. A belváros ma 
is az ősi római városszerkezetre épül. Látni fogjuk többek közt 
az Euphrasius-bazilika épületegyüttesét, melyet az UNESCO 
a világörökség részévé nyilvánított. Ezt követően egy kiálló 
szirtfokra épült festői szépségű városkába, Rovinjba utazunk. 
A települést a barbárok támadásai elől menekülők alapították. 
A velenceiek védelme idején a szerény kis halászfalu lakói hajó-
sok, matrózok, nem ritkán kalózok voltak. Délután érkezünk 
Pulába. A város egyik legismertebb és leggyakrabban látoga-
tott híressége az I. századból ránk maradt, gyönyörű római kori 
Amfiteátrum. Ez a kiváló állapotban megőrzött aréna valami-
kor a gladiátorjátékok helyszíne volt. Megnézzük a város főte-
rén lévő Augustus-templomot, valamint a boltíves Aranykaput 
is. Természetesen mindhárom városban lesz idő emléktárgyak 
vásárlására is. Természetesen ha valaki úgy dönt, hogy inkább 
pihen, fürdik a tengerparton az is lehetséges. Vacsorára érünk 
vissza szállásunkra.

3. NAP: PIHENÉS
Ezen a napon lehet pihenni a szállodában, vagy le lehet sétálni a 
tengerpartra, ahol tudnak fürdeni és napozni. Az Adriai-tenger 
sokak szerint Európa leglátványosabb beltengere.

4. NAP: ZÁGRÁB – LETENYE – BUDAPEST (630 km)
Reggeli után hazaindulás. Utunk során megállunk Zágrábban, 
az ország fővárosában. Szent László királyunk 1093-ban ala-
pította a város püspökségét és a Káptalandombon felépíttette 
a Szent István-székesegyházat. Sétánk után továbbindulunk, 
az esti órákban érkezünk Budapestre. Ezt követően mindenkit 
felszállási helyére szállítunk.

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 HajóKirándulási leHetőség az adrián

 a monarcHia fényűző fürdővárosa: opatija

 antiK római amfiteátrum pulában

 minden KorosztálynaK ajánlott

VÍZESÉS A PLITVICEI TAVAKNÁL Fotó: Tököli Anikó

ROVINJ A TENGER FELŐL

PULAI AMFITEÁTRUM

HORVÁTORSZÁGSZLOVÉNIA
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN)– BUDAPEST – 

LETENYE – SIBENIK – PRIMOSTEN (650 km)
Reggel indulás autóbusszal Horvátország felé. Délután meg-
állunk Sibenikben. Séta az Óvárosban. Két reneszánsz épület 

a fő látványosság. Az UNESCO világörökségi listáján is szereplő 
Szt. Jakab-székesegyház és az árkádos városháza. Továbbindulva 
az esti órákban érkezés Primostenbe, a Hotel Zora*** szállo-
dába (4 éj). Szálláshely elfoglalása, mely 50 m-re van a tenger-
parttól és 500 m-re a városközponttól. Felszereltség: medence, 
fittnessterem, tenisz, vízi sportok. Légkondicionált comfort szo-
bák, TV-vel és hajszárítóval. Étkezés: büféreggeli és vacsora. 

2. NAP: PIHENÉS
Egész napos szabadprogram, pihenés, fürdőzés a tengerparton.

3. NAP: TROGÍR – SPLIT (120 km)
Ezen a napon vagy tovább pihennek, vagy eljönnek velünk egy 
fakultatív kirándulásra. Először a „kis Velenceként” is emlegetett 

Trogírba utazunk, mely a középkori mediterrán kul-
túra valóságos emlékkönyve. Óvárosa, rendkívül gazdag 
múltról tanúskodik, és az UNESCO világörökség részéhez 
tartozik. Továbbutazva a déli órákban érkezünk Splitbe, mely 
a horvát tengerpart legnagyobb városa. A történelmi belváros 
szűk utcáin, és széles sétányain pezseg az élet. Az egyik legje-
lentősebb látnivaló a világviszonylatban is egyedinek számító 
fehér márványból készült, római kori Diocletianus-palota 
(UNESCO világörökség).  Városnézésünk után a délutáni órák-
ban indulunk vissza szállásunkra. Fakultatív Trogír – 
Split kirándulás (2 belépővel): 25 €

4. NAP: PIHENÉS
Egész napos szabadprogram, pihenés, fürdőzés a tengerparton. 
Jó idő és megfelelő létszám esetén idegenvezetőnk hajókirán-
dulást szervez. Jelentkezés a helyszínen. 

5. NAP:  PRIMOSTEN – VARAZDIN – LETENYE – BP. (680 km)
Reggel hazaindulás. Útközben megállunk az egykori horvát 
fővárosban, Varasdon. A település a Dráva-völgy barokk gyöngy-
szemeként lett ismert. Sétálunk a hangulatos városközpont-
ban érintve a várat, a főteret, a csodaszép 
templomokat és a barokk palotákat. Az esti 
órákban érünk Budapestre. A fővárosi leszál-
lásokat követően a vidéken felszállt utasain-
kat a felszállási helyükre szállítjuk. 

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 180 HRK

Részvételi díj: 57.500,- Ft
időpont: 2015.  július 19 – 21.;  augusztus 20 – 22.; 

szeptember 17 – 19.  

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  2 éjszaka *** szálloda 2 ágyas,  

tusolós/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 10.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PILLANATKÉPEK ÉS NYARALÁS DALMÁCIÁBAN

PROKO BEPILLANTÓ: 

 nyaralás és KirándulásoK idegenvezetővel

 tengerparti Hotel lenyűgÖző KÖrnyezetben

 tÖrténelmi dalmát városoK megismerése

 félpanzió és gyermeKKedvezmény

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: Csak fakultatív

időpont, Részvételi díj:
2015.  június 21 – 25.;  szept. 21 – 25.  99.000,- Ft 

augusztus 30 – szeptember 03.:  111.000,- Ft

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  4 éjszaka *** 2 ágyas  

tusolós/WC-s szállodai szobában

egyágyas feláR: 21.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díj: 1.800,- Ft
gyeRekkedvezmény  (12 éves korig): 10.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Miskolc, Pécs,  
Siófok, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

ROVINJ A TENGER FELŐL

SPLITBEN A VILÁGÖRÖKSÉG LISTÁJÁN IS SZEREPLŐ DIOCLETIANUS-PALOTA

CSODÁS FEKVÉSŰ SZÁLLÁSUNK: HOTEL ZORA PRIMOSTENBEN

ÚJ
PROGRAM

HORVÁTORSZÁG

% % 

%% % %

% %

A VILÁG BÁRMELY PONTJÁRA

TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS
KULCSRAKÉSZ UTAZÁSI CSOMAG

U TA Z Z O N 
MENEDZSERHEZ ILLŐEN

SZAKMAI KIÁLLÍTÁSOK       KONFERENCIÁK       SZAKVÁSÁROK       SZÁLLÁSOK

REPÜLŐJEGYEK       AUTÓBÉRLÉS       BIZTOSÍTÁS       TRANSZFER

MAGYAR 
UTAZÁSI IRODÁTÓL  

A SZAKMAI UTAK CÉGÉBEN 
KÖLTSÉGKÉNT ELSZÁMOLHATÓAK*

*A TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK FELTÉTELEINEK TELJESÜLÉSE ESETÉN.

6720 SZEGED KÍGYÓ UTCA 3. 
INFO@PROKOTRAVEL.HU 
WWW.PROKOTRAVEL.HU 
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS) – BUDAPEST – (MISKOLC) – 

ÁRTÁND – NAGYVÁRAD – KOLOZSVÁR (450 km)
Reggeli indulás után Debrecen érintésével érkezünk Ártándra. 
Határátlépés. A nagyváradi városnézésünket a Szt. László székes-
egyháznál kezdjük. A templom kincstárában található Szt. László 
ereklyéje, melynek felkeresése után a Kanonok sort is megtekint-
jük. Busszal megyünk a központba. A Sebes-Körös hídján átsé-
tálva a színház épületét láthatjuk, ezt követi a sétálóutca. Itt rövid 
szabadprogram. Továbbutazva a csodaszép 575 m magas Király-
hágón átkelve érjük el a történelmi Erdély területét. Kolozsváron 
először Mátyás király szülőházához sétálunk. Folytatva gyalogos 

városnézésünket a Szt. Mihály plébániatemplomot érintjük, majd 
legnagyobb királyunk, Mátyás király lovas szobránál kiváló fotó-
kat készíthetünk. Elhaladunk a Babes-Bolyai Egyetem előtt is. 
Szállásunk egy belvárosi **** szállodában, vacsora.

2. NAP:  SEGESVÁR – SZÉKELYUDVARHELY –
CSÍKSZEREDA (280 km)

Reggeli után a Házsongárdi temetőt tekintjük meg Kolozsváron 
és amennyiben a határátlépés lassúsága miatt valami kima-
radna az előző napi kolozsvári városnézésből, azt itt reg-
gel pótoljuk, majd továbbutazás Segesvárra, ahol városnézés: 
Óváros, majd rátekintés a fájdalmas csatamezőre. Ezt köve-
tően Fehéregyházán a Petőfi Emlékmúzeumot keressük fel. 
Megtekintjük a csata tragikus napjának történéseit bemutató 
kiállítást és emlékparkot. Ezt követően Szejkefürdőre utazunk. 
A várostól 5 km-re található Orbán Balázs végső nyughelye. 
A  dombtetőn lévő síremlékhez 14 székelykapu alatt jutunk 
fel. Székelyudvarhelyen buszos városnézés közben megállunk 
a nemrég kialakított emlékparknál, ahol a magyar történe-
lem és irodalom jeles alakjainak szobrait tekintjük meg. Szállás 
Csíkszeredán, a város szívében található elegáns Hunguest 
Hotel Fenyő szállodában (3 éj). (Szauna, fitness terem…)

3. NAP:  SZENT ANNA-TÓ – CSÍKSOMLYÓ – GYIMESBÜKK  
(250 km)

Reggeli után utazás a Szt. Anna-tóhoz. A közel 1000 m-es 
magasságban fekvő krátertó páratlan élményt nyújt. Érkezés 
után egy órás séta a Mohos-láp varázslatos világában, majd 
séta a tó körül. Délután Csíkszeredán keresztül Csíksomlyóra 
utazunk, ahol a búcsújáró kegytemplomot látogatjuk meg.  Ezt 
követően fakultatív program keretében Gyimesbükkre, a gyi-
mesi csángókhoz kirándulunk, ami a régi Magyarország legke-
letibb pontjánál található. Itt a Rákóczi-várat is megtekintjük, 
majd hangulatos csángó esttel zárul programunk. A műsoros 
vacsoraest során 3 fogásos menüt szolgálnak fel aperitiffel és 
szabad italfogyasztással (sör, bor, üdítő). Fakultatív kirán-
dulás csángók földjére, műsoros vacsoraesttel (hely-
színi jelentkezés): 27 €

4. NAP:  SINAIA – DRAKULA KASTÉLY – BRASSÓ – 
CSÍKSZEREDA (290 km)

Reggeli után mindenki eldöntheti, hogy élvezi a Hunguest Hotel 
Fenyő wellness szolgáltatásait, vagy eljön velünk egy fakul-
tatív kirándulásra. Alcsik térségén keresztül utazunk Sinaia 
városába. A Prahova völgyének legjelentősebb üdülőhelye e 
város, melynek legértékesebb látnivalója az 1873-ban épült 
kastélyegyüttes. A Peles kastély 160 szobája az érdeklődők szá-
mára nem-mindennapi élményt nyújt. A gyűjteményes kiállítás 
megtekintése során láthatunk ritka, értékes szobrokat, bútoro-
kat, faliszőnyegeket, kerámiákat, ötvösmunkákat és fegyvere-
ket. A kastély parkjában is sétálunk. Utunk következő állomása 

Tölcsvár. Ezen a sziklatömbön már a XIV. sz-ban kővár állott. 
A legenda szerint ez volt Drakula gróf legkedveltebb várkastélya 
az 1400-as évek közepén.  A közelében található skanzen a hely-
béliek régi házait, hagyományos életkörülményeit mutatja be.  
A visszaút során rövid séta Brassó belvárosában, amikor is lát-
hatjuk a Fekete templom épületét és a körötte található műem-
léképületeket. Vacsorára érünk vissza szállásunkra. Fakultatív 
Sinaia – Törcsvár kirándulás: 7.500,- Ft

5. NAP:  GYILKOS-TÓ – BÉKÁS-SZOROS – PARAJD – 
KOROND – SZOVÁTA – MAROSVÁSÁRHELY (180 km)

Folytatjuk Erdély természeti látványosságainak felfedezését. A 
Gyilkos-tó élménye után félelmetes sziklaszurdokban sétálunk a 
Békás-szorosban. A Bucsin-tetőn átutazunk Parajdra, ahol délután 
látogatást teszünk a sóbányában. Továbbutazva Korondon, fafara-
gások, szőttesek és kerámiák közt válogathatunk, melyekből vásá-
rolhatunk is. Szováta Erdély leghíresebb fürdőhelye. Rövid séta a 
Medve-tó partján, ezt követően a szálláshelyünkre utazunk.

6. NAP:  MAROSVÁSÁRHELY – TORDA – NAGYENYED – 
GYULAFEHÉRVÁR (150 km)

Reggeli után városnézés Marosvásárhelyen: Rózsák tere, orto-
dox katedrális, kultúrpalota. Tordánál felkeressük a kilátódom-
bot, ahonnan jól láthatjuk a hasadékot. Ezt követően érkezünk 
Torockóra, mely rejtőzködő kis zuga Erdélynek. A Székelykő alatt 
található település évszázadok történelméről mesél, melyet a 
helyi múzeumban részletesebben is megismerhetünk. A mai 
napon az utolsó megállónk Nagyenyeden a vár melletti Bethlen 
Kollégiumnál lesz Vacsora, szállás.

7. NAP:  GYULAFEHÉRVÁR – VAJDAHUNYAD – ARAD – 
BUDAPEST (600 km)

Reggel Gyulafehérváron kezdjük a városnézést A bazilika, a feje-
delmek háza, valamint a püspöki palota szerepel programunk-
ban. Vajdahunyad vára a Hunyadiak ősi fészke. Idegenvezetőnk 
segítségével betekintést nyerünk a hely történelmébe. A Maros 
völgyében utazva Déva vára alatt elhaladva érkezünk Aradra. 
A Tűzoltó téren megtekintjük az 1849. október 6-án kivégzett 
vértanuk emlékhelyén felállított szoborkompozíciót. Ezt köve-
tően határátkelés.   Este érkezünk Budapestre. Természetesen 
most is mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

NAGY ERDÉLYI KÖRUTAZÁS

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

Budapest

Marosvásárhely

Arad

Nagyvárad

Kolozsvár

Gyulafehérvár
Csíkszereda

Sinaia
Tölcsvár

PROKO BEPILLANTÓ: 

 erdély 18 tÖrténelmi települése

 erdély csodái: tordai HasadéK, gyilKos-tó

 mátyás Király szülőHáza, és a draKula Kastély

 Hangulatos, zenés vacsoraest a csángóKnál

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 165 RON + fakultatív

Részvételi díj: 118.000,- Ft
időpont: 2015.  május 01 – 07.*;  június 29 – július 05.;   

aug. 01 – 07.;  szept. 05 – 11.;  okt. 23 – 29. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  6 nap reggeli + 5 nap vacsora és  

a 3. nap fakultatív műsoros vacsora
szállás:  6 éjszaka *** - **** szálloda  

2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 36.000,- Ft
*tavaszi kedvezmény májUsi Utaknál: -3.000 Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

A CSODÁS FEKVÉSŰ SZENT ANNA-TÓ

A MESÉBE ILLŐ VAJDAHUNYAD VÁRA

SEGESVÁR KÖZPONTJA FELÉ HALADVA

BRASSÓ EGYIK FŐTERE PANORÁMA FELVÉTELLEL

ROMÁNIA
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Kolozsvár

Nagybánya

Brassó

Iasi

Vaslui
Voronet Kisinyov

Tulcea

PROGRAM: 
1. NAP:  SZEGED (PÉCS) – BUDAPEST – (MISKOLC) – 

DEBRECEN – ÁRTÁND – KOLOZSVÁR (450 km)
Reggeli indulás után Ártándnál határátlépés. A csodaszép 
Királyhágón átkelve (fotózásra megállás) érjük el a történelmi 
Erdély területét. Kolozsváron először Mátyás király szülőházá-
hoz sétálunk, majd a Szt. Mihály plébániatemplomot érintjük. 
Legnagyobb királyunk, Mátyás király lovas szobránál kiváló fotó-
kat készíthetünk. Elhaladunk a Babes-Bolyai Egyetem előtt, és 
végül a Házsongárdi temetőt tekintjük meg. Szállásunkon vacsora.

2. NAP:  SEGESVÁR – FEHÉREGYHÁZA – SZÁSZKÉZD  –  
BRASSÓ (280 km)

Reggeli után utazás Segesvárra (világörökség), ahol városné-
zés: Óváros, Diáklépcső, Dracula gróf szülőháza, Petőfi szobor, 
városháza, majd rátekintés a fájdalmas csatamezőre. Ezt köve-
tően Fehéregyházán Petőfi sírhelyét keressük fel. Folytatva 
utunkat rövid megállást tartunk Saschiz-Keisdon (Szászkézden), 
melynek temploma az UNESCO világörökségi listán nyilvántar-
tott erődtemplomoknak is része. Délután érkezünk Brassóba. 
Megérkezésünk után a belváros megtekintése: Fekete-
templom, Katalin-kapu, főtér, sétáló utca. Városnézésünk után 
csodás környezetben lévő szállásunkra utazunk, vacsora.

3. NAP: BERCA – BUZAU – BRAILA – TULCEA (220 km)
Reggeli után dél-keleti irányban folytatjuk utunkat. Berca köze-
lében különleges természeti jelenséget tekintünk meg: iszap-
vulkánokat. Ez a „bugyogó sár” érdekes vulkáni utóműködés 
eredménye. Az egész környék szinte holdbélinek mondható. 
Különleges programunk után elérjük a Román-alföld terüle-
tét. Komppal átkelünk a Dunán. Tulceába érve megtekintjük a 
Duna-delta múzeumot és az Akváriumot. Ezt követően elfoglal-
juk szállásunkat. A szálloda wellness részleggel is rendelkezik.

4. NAP: TULCEA – DUNAI HAJÓZÁS – IASI (330 km)
Délelőtt indulunk a több mint 5 órás hajózásra a Duna-deltába. 
A több mint 3 ezer km2 területen rengeteg kis csatorna és 
folyóág található. Gazdag a növény- és állatvilága ezért is része 
az UNESCO világörökségeknek. Fakultatív hajózás (hely-
színen fizetendő): 25 €. Aki szeretne – az út során a hajón 
10 €-ért – megebédelhet. Programunk befejezése után észak-
nak, Iasi (Jászváros) felé indulunk, ahol a szállásunk lesz (2 éj). 

5. NAP: MOLDÁVIA – CHISINAU – IASI (150 km)
Reggeli után határátlépés Moldáviába (útlevél szükséges). 
Az ország 1991-ben lett független, addig Szovjetunió (majd 
FÁK) része volt. Az új hivatalos neve: Moldovai Köztársaság. 
Mi a régi nevét szoktuk használni az országnak és a főváros-
nak is, mely régen Kisinyov volt, a mai neve Chisinau. Magyarok 
nagyon ritkán jutnak el erre a vidékre. Mi a fővárosba megyünk. 
Városnézés: Központi park, Krisztus Születése Székesegyház, 
Diadalkapu, Stefan cel Mare emlékmű, Puskin múzeum. 
A várost Európa egyik legzöldebb fővárosaként tarják számon. 
Késő délután érünk vissza Romániába. 

6. NAP:  IASI – BUCOVINA – 
HUMORULUI – VORONET – 
VATRA-DORNEI (480 km)

Reggeli után rövid séta Jászváros központ-
jában, majd továbbindulunk Bucovinába. 
Humo ruluiban és Voronetben megnézünk 
egy-egy festett csodaszép kolostort, melyek az UNESCO világ-
örökségéhez tartoznak. Vatra-Dornei érintésével érkezünk esti 
szálláshelyünkre, mely egy mesés környezetben lévő Dracula 
Kastélyszálló.

7. NAP:  BESZTERCE – NAGYBÁNYA – CSENGERSIMA – 
NYÍREGYHÁZA – BUDAPEST (670 km)

Reggeli után Besztercén rövid belvárosi városnézés. Fő látni-
valók: Szász-evangélikus templom, mely gótikus reneszánsz 
és barokk elemek egyvelege, kereskedők háza… Következő 
megállónk Nagybányán lesz. Belvárosi sétánk során megte-
kintjük a Szentháromság templomot és a Szt. István-tornyot. 
Csengersimánál lépünk határt és Nyíregyháza érintésével uta-
zunk Budapestre. Útközben a Kelet-Magyarországon (Miskolc, 
Debrecen…) felszállt utasainkat visszatranszferáljuk felszál-
lási helyükre. Budapest után a többi utasunkat is felszállási 
helyére szállítjuk.

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 150 RON + fakultatív

Részvételi díj: 125.000,- Ft
időpont:  2015.  június 29 – július 05.; 

augusztus 24 – 30.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  6 éjszaka *** - **** szálloda  

2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 25.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Nehézségi mutató

DUNA-DELTA ÉS AZ ISMERETLEN 
ORSZÁG: MOLDÁVIA 
PROKO BEPILLANTÓ: 

 európa legelzártabb országa: moldávia

 románia legérdeKesebb vidéKeineK bejárása

 látogatás berca KülÖnleges iszapvulKánjaiHoz

 5 órás Hajózás a mesébe illő duna-deltában

ÚJ
PROGRAM

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 165 RON + fakultatív

Részvételi díj: 118.000,- Ft
időpont: 2015.  május 01 – 07.*;  június 29 – július 05.;   

aug. 01 – 07.;  szept. 05 – 11.;  okt. 23 – 29. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  6 nap reggeli + 5 nap vacsora és  

a 3. nap fakultatív műsoros vacsora
szállás:  6 éjszaka *** - **** szálloda  

2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 36.000,- Ft
*tavaszi kedvezmény májUsi Utaknál: -3.000 Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

KASTÉLY IASIBAN

CHISINAUBA (KISINYOVBA) VEZETŐ ÚT

BUCOVINAI CSENDÉLET

VORONET FESTETT FALÚ TEMPLOMA

Természet Városlátogatás

MOLDÁVIAROMÁNIA
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Szabadka

Belgrád Vaskapu

Herkulesfürdő
Temesvár BELGRÁDTÓL A VASKAPUIG 

PROKO BEPILLANTÓ: 

 vajdasági, szerémségi, bánsági magyar emléKeK

 séta a nándorfeHérvári erődben

 4 órás Hajózás a Kazán- és a vasKapu-szorosban

 csobbanás a monarcHia Kedvenc fürdővárosában

KÉPEK
ÁRKALKULÁCIÓUTASVÉLEMÉNYEK

ÚTBEMUTATÓ VIDEÓK

Folyamatosan frissülő tartalommal várjuk Önöket!

LÁTOGASSON EL MEGÚJULT WEBOLDALUNKRA!

W W W . P R O K O T R A V E L . H U

PROGRAM: 
1. NAP:  PÉCS (DEBRECEN) – BUDAPEST – SZEGED – 

SZABADKA – BELGRÁD  (380 km)
Reggeli indulás Budapestről, Szeged érintésével határátke-
lés Szerbiába. Városnézés Szabadkán: városháza, Múzeum, 
Zsolnay-kutak és séta a belvárosban. Továbbutazva átszeljük 
Bácskát és Újvidékre megyünk, mely a Vajdaság tartományi 
székhelye és Szerbia harmadik legnagyobb városa. Ismerkedés 
a várossal, majd felgyalogolunk a Monarchia egyik legjelentő-
sebb erődjébe, a péterváradi erődbe. Régen védelmi szerepet 
töltött be, napjainkban kedvelt kirándulóhely. A vár toronyórá-
jának mutatói különlegesek. A nagymutató, nem a kismutató 
mutatja az órák múlását. Miért? Erről is beszél idegenvezetőnk. 
Utunkat a Szerémségben folytatjuk. Rövid városnézés Karlócán, 
majd szálláshelyünkre utazunk, ahol vacsora.

2. NAP: BELGRÁD – ZIMONY – SZENDRŐ (80 km) 
Reggeli után bejárjuk a híres nándorfehérvári várat.  Hunyadi 
János itt verte vissza a török ostromot és itt halt hősi halált 
Dugovics Titusz. A győztes csata emlékére szól minden délben 
a harangszó. Ezt követően buszos városnézés a központban: 
színház épülete, királyi palota, koronázási templom, parlament 
épülete. Déli órákban felkeressük Zimonyt, ahol megtekint-
jük a Millenium-tornyot, felsétálunk a torony kilátójába. Utunk 
következő állomása közvetlenül a Duna-partjára épült hatalmas 
szendrői vár, ahol Kinizsi Pál töltötte utolsó napjait. Ezt követően 
szálláshelyünkre utazunk.

3. NAP:  GALAMBÓC – ORSOVA – VASKAPU – 
HERKULESFÜRDŐ (150 km) 

Ez a napunk a méltán híres szorosokról, a Kazánról és a Vas-
kapuról szól. Délelőtt a folyó mentén elérjük a Duna-áttörés 
felső végét. Megcsodáljuk az érdekes fekvésű, stratégiailag fon-
tos Galambóc várát, majd a mesés al-dunai vidéken haladva a 
hegyekről csodáljuk meg a tájat, majd a Vaskapu erőművön átke-
lünk Romániába. Délelőtt Orsovánál hajóra szállunk és végigha-
józunk a Dunán Orsovától a Traianus tábla, a Kis Kazán-szoros és a 
Dunatölgyesi-öböl érintésével egészen a Nagy Kazán-szorosig, és 
vissza. A szoros szélessége alig 160 m, pedig a Duna itt a legmé-
lyebb, 90 méter! A több mint 4 órás hajókirándulás után Orsován 
visszaszállunk autóbuszunkba. Fakultatív hajókirándu-
lás a Dunán: 20 €. Délután érkezünk a Monarchia híres für-
dőhelyére, Herkulesfürdőre. Szállásunk elfoglalása után lesz idő 
vacsoráig egy kis fürdésre is. 

4. NAP: HERKULESFÜRDŐ – TEMESVÁR – BP. (500 km) 
Mai napon, a Bánságon átutazva érjük el Temesvárt. Városnézés 
a kulturált, többnemzetiségű városban. Fő látnivalói: a római 

katolikus dómtemplom, a szerb püspöki palota, a szerb székes-
egyház, az egykori váltóbank, a Szentháromság-szobor, a Bástya 
és a Hunyadi-palota. Szabadprogram is lesz 
a nap során. Elhagyva a várost Makónál 
érjük el Magyarországot. Szeged érintésé-
vel utazás Budapestre. Érkezés az esti órák-
ban. Budapest után mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 770 RSD + fakultatív

Részvételi díj: 68.000,- Ft
időpont: 2015.  május 01 – 04.*;  május 22 – 25.*;  

június 25 – 28.;  július 24 – 27.;  
augusztus 11 – 14.;  augusztus 20 – 23.; 
szeptember 17 – 20.;  október 23 – 26. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  3 éjszaka ***- **** szállásokon  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 13.500,- Ft
*Ünnepi feláRak májUsi Utaknál: 5.000 Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

GALAMBÓC VÁRA Fotó: Szajkó Róbert

A SZOROSOKBA SZŰKÜLŐ DUNA

ROMÁNIASZERBIA
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Zadar
Sarajevo

Mostar

Dubrovnik

Neum

Plitvice

CSILLÁMLÓ TENGER ÉS KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉGEK A BALKÁNON

Természet VároslátogatásNehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 városnézés dubrovniKban, szarajevóban

 fél nap a varázslatos plitvicei-tavaKnál

 a mostari Híd megteKintése

 fürdőzésHez Kitűnő szállás a tengerparton

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN, MISKOLC) – BUDAPEST – 

PÉCS – UDVAR – SZARAJEVÓ (550 km) 
Reggeli indulás után Udvarnál határátlépés, utazás Horvát-
országon keresztül Boszniába. A fővárosba, Szarajevóba érkezés 
a késő délutáni órákban. Séta, városnézés: török műemlék épü-
letek, Főtér, Nemzeti Könyvtár, óváros, és látjuk Gavrilo Princip 
merényletének helyszínét is. Különleges látvány, ahogy sétánk 
során az iszlám szukokat, mecseteket monarchia korabeli épüle-
tek és egy katolikus katedrális váltja. Ez is mutatja a város sokszí-
nűségét. Szállás, vacsora Szarajevóban, **** szállodában.

2. NAP:  SZARAJEVÓ – MOSTAR – MEDJUGORJE – 
TENGERPART (230 km)

Reggeli után utazunk Mostarba. Séta az óvárosban, megcsodál-
hatjuk az újjáépített hidat, melynek felépítésében magyar mér-
nökök is segédkeztek. Ez is az UNESCO világörökségek listáján 
szereplő látványosság. A híd körül ajándéktárgy-árusítók sorát 
láthatjuk. Ezt követően egy érdekes zarándokhelyre megyünk 
el, Medjugorjeba. Hat gyereknek 1981-ben a legenda szerint 
itt jelent meg Szűz Mária. Azóta a Balkán legnagyobb katolikus 

zarándokhelye lett. Továbbutazunk Neumba, a tengerparti 
városban szállás közvetlenül a tengerpartnál, a nagyon szépen 
felújított Hotel Neum **** szállodában (4 éj). 

3. NAP: PIHENÉS
Egész nap fürdés, pihenés a tengerparton. 

4. NAP: DUBROVNIK (140 km)
Reggeli után fakultatív programlehetőség során bemegyünk 
az egyik legszebb horvát városba, Dubrovnikba. A város régen 
Raguza néven az Adriai-tenger egyik központi kereskedelmi 
kikötője volt. A város ma a világörökség része. Gyalogos séta, 
városnézés: főutca, Ferences kolostor, Domonkos-templom és 
kolostor, hangulatos kikötő, katedrális és Sponza palota. Közös 
nézelődés után szabadidő. Akinek kedve van, körbesétálhat a 
várfalon és gyönyörködhet a csillámló tenger látványában, de 
arra is van lehetőség, hogy egy étteremben megismerkedjünk 
a kitűnő helyi konyhával, vagy egy kávézó teraszán üldögélve 
figyeljük a város forgatagát. Délután visszaindulás a szállásra. 
Fakultatív Dubrovnik kirándulás (2 belépővel, a hely-
színen fizetendő): 30 €. Aki nem jön Dubrovnikba, az egész 
nap fürödhet, pihenhet.

5. NAP: HAJÓKIRÁNDULÁS
Reggeli után fakultatív hajókirándulás, melynek időtartama 
kb. 2 óra. Fakultatív hajókirándulás: kb. 20 € (jelentke-
zés a helyszínen). Aki nem akar jönni a kirándulásra azok-
nak egész nap, a többieknek du. szabadprogram, fürdőzés. 

6. NAP: DALMÁCIA – ZADAR (380 km)
Reggelit követően északnak indulunk. Gyalogos városnézésre 
megállunk egy újabb gyönyörű horvát városban, Zadarban. 
A városkapun ma is díszeleg a velencei szárnyas oroszlán. A han-
gulatos Kalelarga főutca megannyi kávézónak és üzletnek ad 
otthont. Mindenki csodálatát elnyeri a Szt. Donát-körtemplom 
és a szintén román alapokra épült Szt. Anasztázia-katedrális, 
mely Dalmácia legnagyobb katedrálisa. Sétánk után folytatjuk 
utunkat szálláshelyünkre.

7. NAP: PLITVICEI-TAVAK – BUDAPEST (480 km)
Reggeli után a Plitvicei-tavakhoz buszozunk. A tórendszert, 
melyet 16, többnyire összefüggő tó alkotja, a szintkülönbségek 
miatt megszámlálhatatlan vízesés köti össze. A nemzeti parkot 
gyalogosan és helyi kisbusszal tekintjük meg. Nézelődésünk 
során pallókon, vizes köveken is sétálunk, ezért túracipő szük-
séges. Lesz olyan alkalom is, hogy kishajóval megyünk át a 
tó túloldalára. Több órás programunk után indulunk haza. 
Esti órákban hazaérkezés Budapestre. Ezt követően mindenkit 
a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 7 € + 180 HRK + fakultatív

Részvételi díj: 138.500,- Ft
időpont: 2015.  július 19 – 25.;  augusztus 01 – 07.;  

augusztus 16 – 22.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió
szállás:  6 éjszaka ***- **** szálloda  

2–3 ágyas tusolós/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 34.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díj: 3.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
ingyenes leszállás: Nagykanizsa, Siófok, Székesfehérvár
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 770 RSD + fakultatív

Részvételi díj: 68.000,- Ft
időpont: 2015.  május 01 – 04.*;  május 22 – 25.*;  

június 25 – 28.;  július 24 – 27.;  
augusztus 11 – 14.;  augusztus 20 – 23.; 
szeptember 17 – 20.;  október 23 – 26. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  3 éjszaka ***- **** szállásokon  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 13.500,- Ft
*Ünnepi feláRak májUsi Utaknál: 5.000 Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros,  
Füzesabony, Gyöngyös, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

MOSTARI ÖREG HÍD

TEMPLOM ZADARBAN

HOTEL NEUM**** NEUMBAN

PLITVICEI TAVAK VÍZESÉSEKKEL

TOP
AJÁNLAT

BOSZNIAHORVÁTORSZÁG
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Belgrád

Cetinje

Mostar

Sarajevo

Kotor

Tirana

Skodra

Berat
Durres

AHOL MÉG ÖN SEM JÁRT – ALBÁNIA
Dél-Balkán körút

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

PROKO BEPILLANTÓ: 

 világÖrÖKségi városKáK és mecseteK albániában

 magyar emléKeK az egyKori nándorfeHérváron

 újjáéledt tÖrténelmi városoK: szarajevó, mostar

 fürdés albán és montenegrói HomoKos tengerparton

 az albániai tartózKodás programját megújítottuK

PROGRAM:
1. NAP:  PÉCS (DEBRECEN) – BUDAPEST – SZEGED – 

BELGRÁD (510 km)
Reggeli indulás után Röszkénél határátlépés, majd a gazdag 
termőföldjéről híres Vajdaságon keresztül érkezünk a szerb 
fővárosba, Belgrádba. Itt városnézés (Nemzeti Színház, királyi 
palota, óváros), valamint megtekintjük Nándorfehérvár várát, 
mely 1829-ig jelentős erődítmény volt. Itt aratott világraszóló 
győzelmet Hunyadi János a török csapatok felett 1456-ban. 
Továbbutazás, este érkezés a szálláshelyre. Vacsora.

2. NAP: MORACA – MONTENEGRO (380 km)
Reggeli után utazás Szerbián keresztül Montenegróba. Festői 
tájakon haladunk keresztül, (Jahorina, Zlatibor, Jelica, Pester) 
hegyek között suhan autóbuszunk. Útközben rövid nézelődés 

a Moraca-kolostornál, mely a maga nemében páratlan bájjal 
és gazdagsággal bír. Csörgedező patak, meredek hegyoldal és 
hangulatos völgy veszi körbe a kolostort. Nagyon idilli hely. Este 
érkezés a szállásunkra (2 éj), vacsora.

3. NAP: KOTOR – BUDVA (100 km)
Ezen a napon vagy pihen, sétál a környéken, vagy eljön velünk 
egy fakultatív kirándulásra.  Először Kotor városába megyünk, 
mely az UNESCO világörökség részét képezi. A bájos városka – 
melyet először Krisztus előtt 186-ban említenek meg – zegzugos 
utcái, zsebkendőnyi méretű terei, bámulatos épületei lenyűgözik 
az idelátogató turistákat. Délután Budva városába látogatunk el. 
Az óváros egy kicsiny félszigeten fekszik és a kulturális örökség 
bölcsője. Itt is keskeny utcácskák keresztezik egymást hangulatos 
terekkel és szép épületekkel kiegészítve, mint például a Trojica-
templom, melyben található Stjepan Mitrov Ljubisa író sírem-
léke, vagy a Sv. Ivan, Sv. Bogorodica és Sv. Sava-templomok. 
Budvában a szabadidő alatt, aki akar, csobbanhat az Adriai-
tenger kellemes vizében. Késő délután visszautazás szállásunkra. 
Fakultatív Kotor – Budva egész napos kirándulás belé-
pővel (jelentkezés a helyszínen): 25 €

4. NAP:  SUKOBIN – SHKODRA – ROZAFA – TIRANA – 
DURRES (160 km)

Reggel indulunk és tengerpart mentén haladunk. Sukobinnál 
határátlépés Albániába, ahol természetesen a híres bunkerek-
ről is készíthetünk majd fotókat. Először Shkodrába megyünk. 
A városba érve egy szép muzulmán mecsetet és egy kato-
likus templomot láthatunk. A város Albánia 5. legnagyobb 
települése. Ezután Rozafa várát keressük fel, ahonnan szép 
kilátás nyílik a környékre (kis túrázással lehet a várhoz fel-
jutni). Folytatjuk utunkat Tiranába, ahol városnézést tartunk. 
A Szkander bég téren csoportosulnak a látnivalók. Et’hem Bey-
mecset, Óratorony, a tér névadójának szobra, Nemzeti Könyvtár, 
Nemzeti Történeti Múzeum, Egyetemi negyed. Látni fogjuk, 
hogy még nagy fejlesztés előtt áll a népességét tekintve sokarcú 
főváros. Esti órákban érjük el a Durres közelében, a tengerparti 
nyaraló övezetben lévő szállásunkat (2 éj).

5. NAP: BERAT – FÜRDÉS
Délelőtt folytatjuk Albánia megismerését. Beratot, az „ezerabla-
kos várost” keressük fel. Ez a múzeumváros 2008-ban felkerült 
az UNESCO világörökségek listájára. Fő látnivalók: Kala, a fel-
legvár, Ikon Múzeum, katolikus templomok és iszlám mecse-
tek, Osum folyóparti épületek, műemlékek. Programunk után 
utazunk vissza szállásunkra és délután fürdés, napozás a lassan 
mélyülő homokos tengerparti szakaszon. 

6. NAP: DURRES – KRUJA – LEZHA – MONTENEGRÓ (170 km)
Reggeli után Durresban, az ország második legnagyobb város-
ában gyalogos séta. Megtekintjük az érdekes módon felfedezett 
amfiteátrumot, és a belváros tengerparti szakaszát. Ezt köve-
tően továbbindulunk Szkander bég szülővárosába, Krujaba. 
A hegytetőn álló várban, ahol egykoron Szkander bég a török 
ellen harcolt, jelenleg a nemzeti hősnek szentelt múzeum 
várja a látogatót. Az épület mellől mesés kilátás tárul elénk 

(túracipő). Ezt követően a csodás etnográfiai múzeumot tekint-
jük meg, mely Albánia leggazdagabb ilyen jellegű emlékhelye. 
Itt emléktárgy-vásárlási lehetőség is lesz. Folytatjuk utunkat 
Lezhaba, ahol Szkander bég látványos mauzóleumát fényképez-
hetjük le. A Shkodrai-tó – melyre szép rálátásunk lesz – mellett 
haladva érjük el szállásunkat Montenegróban.

7. NAP: MONTENEGRÓ – MOSTAR – SZARAJEVÓ (450 km)
Reggel vadregényes úton megyünk Boszniába. Délután  prog-
ramunkban Mostar szerepel. Megcsodáljuk az újjáépített hidat, 
melynek helyreállításában magyar mérnökök is segédkeztek. 
A híd körül ajándéktárgyakat árusítók sorát láthatjuk. Este az 
1697-ben Savoyai Jenő által is kifosztott városba, Szarajevóba 
érkezünk. Ezt a várost – a hároméves délszláv háborút követően 
– soknemzetiségű lakói építették újjá, és varázsolták pezsgő 
életűvé. Szállás, vacsora.

8. NAP:  SZARAJEVÓ – HORVÁTORSZÁG – BUDAPEST  
(780 km)

Reggeli után kb. 2 órás gyalogos séta Szarajevó belvárosá-
ban. Török műemléképületek, főtér, Nemzeti Könyvtár, óváros 
és látjuk Gavrilo Princip merényletének helyszínét is. Elhagyva 
a várost megannyi szép erdővel, hegyekkel és kis fehér mecse-
tekkel tarkított úton haladunk. A szép táj mellett több helyen, a 
háború okozta nyomokat is láthatjuk még. Bosznia-Hercegovina 
és Horvátország után Udvarnál átlépjük a határt, és  érünk 
Magyar országra. Az M6-os úton folytatjuk utunkat és az esti 
órákban érkezünk Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszál-
lási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 17 € + fakultatív

Részvételi díj: 139.500,- Ft
időpont: 2015.  július 07 – 14.;  augusztus 16 – 23., 

szeptember 06 – 13. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  7 éjszaka *** - **** szálloda 2 ágyas  

tusolós/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 47.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díjak: 4.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

SZKANDER BÉG MÚZEUM KRUJÁBAN

SZKANDER BÉG SZOBRA TIRANÁBAN

KOTOR VÁROSA AZ ÖBÖLLEL

BOSZNIA SZERBIAALBÁNIA MONTENEGRO
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PROGRAM:
1. NAP:  PÉCS (DEBRECEN) – BUDAPEST – SZEGED – 

SZABADKA – BELGRÁD – NIS (600 km)
Reggeli indulás után Szeged, Röszke útvonalon érkezés 
Szerbiába. Szabadkán séta, nézelődés. Ez a város Paliccsal 
együtt a Monarchia idején kedvelt üdülőhely volt. Fő látni-
valók: szecessziós városháza, Korzó, klasszicista színház… 
Városnézésünk után keresztülutazunk a Vajdaságon és Belgrád 
érintésével érkezünk Nis környékére. Szállás, vacsora.

2. NAP:  MACEDÓNIA – GÖRÖGORSZÁG – THESSALONIKI 
– PARALIA (480 km)

Reggeli után folytatjuk utunkat és a kora délutáni órákban 
érkezünk Thessalonikibe. Buszos városnézés, majd rövid gyalo-
gos séta Észak-Görögország legnagyobb városában. Paraliára 
estére érkezünk. Szállodánk *** belvárosi, a homokos tenger-
part közelében található. Étteremmel, bárral, lifttel ellátott. Van 
vacsorázási lehetőség a szállodában, de az elmúlt évek tapasz-
talatai alapján előzetesen nem foglaljuk le, mert sokan szeret-
ték volna kipróbálni a helyi tavernákat, specialitásokat. Akik 
igénylik a szállodai vacsorát azoknak az idegenvezető, (aki 
végig Önökkel van), minden napra leszervez csoportos vacsorát. 
Ennek összege kb: 10 € /vacsora/ fő. Fizetés a helyszínen. 

3. NAP: PARALIA
Egész nap fürdés, pihenés a tengerparton. A paraliai homokos 
tengerpart minden korosztály számára kellemes pihenést nyújt.

4. NAP: PARALIA – METEORÁK – PARALIA (340 km)
Reggeli után aki akar, fürdik, napozik a homokos tengerparton, de 
van egy fakultatív programjavaslatunk is. Jöjjenek, tekintsék meg 
velünk az UNESCO világörökség listáján is szereplő Meteorákat. 
A sziklaszirtekre épített kolostorok a világ egyedülálló látványos-
ságai. A két kolostor és egy ikonfestő műhely megtekintése után 
Kalambakában séta, nézelődés. Visszaúton megállunk a Tembé-
völgyében. Itt az Aphrodithe forrásnál megszépülhetünk. Késő dél-
utáni órákban érkezünk vissza Paraliára. Fakultatív Meteorák 
kirándulás belépővel (jelentkezés a helyszínen): 25 €

5. NAP: PARALIA
Egész napos fürdés, pihenés a tengerparton. 

6. NAP: PARALIA – OLÜMPOSZ-HEGY – SZKOPJE (350 km)
Reggeli után bepakolunk az autóbuszba és utazunk a görög 
mitológiából is ismert Olümposz-hegy megtekintésére. A ten-
gerparttól több mint 1 000 m-t emelkedünk a kilátóig, ahol gyö-
nyörködünk a tájban. A déli órákban északnak indulunk és elhagyjuk 
Görögországot. Macedónia fővárosába, Szkopjéba érve elfoglaljuk 
szállásunkat, majd gyalogos séta a központban. Láthatjuk a Vardar 
folyót átszelő öreg hidat, török időkből származó mecseteket, és a 
Millenniumi keresztet mely 66 méterével a világ egyik legnagyobb 
keresztje. Városi sétánk után elfoglaljuk szálláshelyünket, vacsora.

7. NAP: SZKOPJE – BUDAPEST (810 km)
Reggeli után elhagyjuk Macedóniát, és Szerbi án keresztül 
hazautazunk. Röszkénél határátlépés. Buda-
pestre érkezés – határátlépések időtarta-
mának függvényében – az esti órákban. 
Ezt követően mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 17 € + fakultatív

Részvételi díj: 139.500,- Ft
időpont: 2015.  július 07 – 14.;  augusztus 16 – 23., 

szeptember 06 – 13. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: félpanzió 
szállás:  7 éjszaka *** - **** szálloda 2 ágyas  

tusolós/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 47.000,- Ft
ÜdÜlőhelyi díjak: 4.500,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

NYARALÁS ZEUSZ FÖLDJÉN
Természet Városlátogatás

PROKO BEPILLANTÓ: 

 nyaralás a gÖrÖg tengerparton paralián

 meteoráK, a sziKlaszirtre épített KolostoroK

 mitológiai KalandoK: olümposz, apHrodité forrás

 macedónia KülÖnleges fővárosa: szKopje

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 2 € + fak.

Részvételi díj: 102.000,- Ft
időpont: 2015.  június 29 – július 05.;  

szeptember 05 – 11. 

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás: reggeli + 2 vacsora
szállás:  6 éjszaka *** - **** szállodákban  

2–3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

egyágyas feláR: 29.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, 
Füzesabony, Gyöngyös, Győr, Kecskemét,  
Kiskunfélegyháza, Nyíregyháza, Miskolc,  
Pécs, Sopron, Szeged, Szekszárd, Tatabánya
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

SZKOPJE ESTI FÉNYBEN

METEORÁK MESÉS KÖRNYEZETBEN

KYKKOS MONOSTOR FRESKÓI

PARALIAI TENGERPART

CIPRUS, A SZERELEM SZIGETE Tavasszal
1. NAP: BUDAPEST – LARNACA
Menetrend szerint várhatóan az esti órákban utazás Ciprusra.
2. NAP: NICOSIA KIRÁNDULÁS (100 km)
Délelőtt „görög Cipruson” városnézés: óváros, Szt. János kated-
rális, Ciprus múzeum, belvárosi séta, szabadprogram. Délután 
„török Cipruson” városnézés: Selimiye mecset, Büyük Han 
karaván szerája. 
3. NAP: LIMASSOL – APHRODITÉ-SZIKLÁJA – PAPHOS (280 km)
Séta Limassol óvárosában, Kurion színház. Következő megállónk 
Aphrodité-sziklája a tengerparton. Délután Paphos archeológiai 
parkja szerepel programunkban.
4. NAP: TENGERPARTI PIHENÉS
5. NAP: TRODOSZ-HEGYSÉG –KAKOPETRIA –  KYKKOS (200 km)
Trodosz hegyvonulaton áthaladva Kakopetriában Ayios Nikolaos 
templomának freskóit nézzük meg. Ezt követi Kykkoos monos-
tor mesés falfreskóinak megtekintése. 

6. NAP: LARNACA – BUDAPEST
Városnézés Larnacaban: Óváros, Szt. Lazarus templom, erőd.
Szabadprogram után esti órákban hazarepülés Budapestre.
Részletes program olvasható a PROKO TRAVEL téli katalógu-
sában vagy a www.prokotravel.hu weboldalon.

Min. létszám: 15 fő • A belépők benne vannak az árban.

Részvételi díj: 188.000,- Ft 
időpont: 2015. május 21 – 26.  

Utazás:  repülővel, helyszínen autóbusszal
ellátás:  félpanzió     
szállás:  5 éjszaka *** szállodákban  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban 
ReptéRi illeték kb.:   25.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 35.000,- Ft

GÖRÖGORSZÁG MACEDÓNIA SZERBIA CIPRUS M
EGÚJÍTVA

Nehézségi mutató
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Szó�a

Szkopje

Isztambul

Trója

Izmir

Ephesos

Cesme

Athén

NafplionOlümpia

Delphoi

Meteorák

Kusadasi

ISZTAMBULTÓL ATHÉNIG
Törökország-Görögország körutazás

PROKO BEPILLANTÓ: 

 10 világÖrÖKség, KÖzte az óKori világ egy csodája

 mítiKus csodáK: trója, delpHoi, meteoráK

 KéK mecset, Hagia sofia, bazár isztambulban

 szűz mária Háza és a jános evangélium eredete

M
EGÚJÍT

VA

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 87 € + fakultatív

Részvételi díj: 294.000,- Ft  
időpont: 2015. szeptember 14 – 25.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  reggeli + 9 vacsora (2 – 11. nap  

kivéve a hajón ahol nincs) 
szállás:  10 éjszaka **** szállodákban 2 ágyas 

tusolós/WC-s szobákban + 1 éj hajón  
4 ágyas (2 ágyas) kabinban

egyágyas feláR: 85.000,- Ft
fakUltatív  2 ágyas kabin feláR: 18.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – SZÓFIA (750 km)
Reggeli indulás Budapestről. Szeged érintésével határátke-
lés Szerbiába. Rövid megállásokkal utazás Bulgáriába. Szállás 
elfoglalása Szófiánál. A várható késői érkezés miatt nincs szer-
vezett vacsora. 

2. NAP: SZÓFIA – ISZTAMBUL (580 km)
Délelött a bolgár fővárost tekintjük meg. Szófia a különböző 
korok történelmi viharaiban sok emlékkel gazdagodott, többek 
között látni fogjuk a Székesegyházat, a Zsinagógát, a Banja Basi 
mecsete, a Bolgár Parlament épületét és a Nemzeti Operaházat. 
Továbbutazás, és az esti órákban megérkezünk Isztambulba, 
elfoglaljuk szálláshelyünket (2 éj). Vacsora. 

3. NAP: ISZTAMBUL
Egész napos városnézés Isztambulban. Megnézzük a hatal-
mas metropolisz óvárosának főbb látnivalóit: Hippodrom tér, 
Kék Mecset, Aya Sofia, Topkapi palota és a hárem. A keres-
kedők és a vásárlók mekkájába, a Nagy Bazárba visz az utunk 
utána, a nap hátralévő részében mindenki kedvére vásárol-
hat, nézelődhet a szebbnél-szebb portékák között. Aki sze-
retne, eljöhet velünk egy fakultatív hajókirándulásra az Európa 
és Ázsia között húzódó szoroson. Fakultatív hajókirándu-
lás a Boszporuszon (jelentkezés a helyszínen): 30 €. 
Este visszatérünk szálláshelyünkre. Vacsora.

4. NAP: TRÓJA – PERGAMON – DIKILI (610 km)
Ezen a napon ellátogatunk a legendás Trója városába. 
A Homérosz által megénekelt hírhedt háború helyszínén sétálva 
láthatjuk a faló óriási másolatát is. Igazi időutazás lesz, szinte 
magunk előtt láthatjuk a halhatatlanná vált hősöket, és aki sze-
retné, még azt is kipróbálhatja, hogy milyen is volt görögnek 
lenni a faló hasában. A délutáni órákban Pergamon ősi városába 

utazunk. A város az antik időkben igazi kulturális fellegvár volt, 
melynek központja a ma is lélegzetelállító Akropolisz. Szállás, 
vacsora Dikili környékén.

5. NAP: DIKILI – KUSADASI (200 km)
A reggelit követően Kusadasi felé vesszük az irányt. Ez a város 
egy igazi ékszerdoboz, nagyon hangulatos, melyet a délutáni 
szabadprogram keretében akár be is lehet barangolni. Aki pedig 
inkább a tengerben fürdene, annak arra is lesz lehetősége. 
Szállás, vacsora.

6. NAP: KUSADASI – EPHESOS – IZMIR –CESME (340 km)
Reggeli után az ország legjelentősebb régészeti nevezetességé-
hez, Ephesosba utazunk. Látni fogjuk az ókori világ hét csodái 
közé tartozó Artemis templom maradványait, eredeti antik utcá-
kon sétálhatunk, megnézhetjük a szépséges Celsus könyvtárat, 
amely az Alexandriai Nagykönyvtár után a második legnagyobb 
volt a világon. Ellátogatunk abba a házba, ahol Szűz Mária utolsó 
éveit töltötte és látjuk az első templomot, amit neki szenteltek. 
Itt található a Szent János Bazilika is, ahol a János evangéliuma 
íródott. Délután továbbutazunk Törökország harmadik legna-
gyobb városába, Izmirbe, melyet méltán hívnak az „Égei-tenger 
gyöngyének”. Számtalan ősi emlékkel találkozhatunk itt, mivel 
Izmir az egyik legrégebbi város az Égei-tenger partján. A terü-
leten kialakult kultúra Trójával egyenrangú fejlettségű volt és a 
későbbi korokban is fontos szerepet töltött be. Városnézésünket 
követően Cesme-be megyünk, ahonnan átszállással átkompolunk 
Görögországba. Szállás 4 ágyas tusolós/wc-s kabinokban (igény 
esetén lehetséges 2 ágyas kabin is). Ezen az estén nincs szervezett 
vacsora, de a hajón egyénileg lehet étkezni.

7. NAP: PIRAEUS – ATHÉN 
A reggeli órákban megérkezünk Piraeus kikötőjébe. Ezt köve-
tően a görög főváros felfedezésére indulunk. Autóbuszos és 
gyalogos városnézés keretében ismerkedünk Athénnal: Újkori 
Olimpiai Stadion, akadémia, Dionüszosz-színház, Zeusz temp-
lom… Természetesen bebarangoljuk az ikonikus Akropoliszt 
és környékét is. Ezt követően megtekintjük az Új Akropolisz 
Múzeumot. A délutáni órákban szabadprogram keretében lesz 
lehetőség sétálgatni Athén óvárosának hangulatos zegzugos 
utcácskáin. Este szállás, vacsora Athénban.   

8. NAP: KORINTHOSZ – EPIDAUROSZ – NAFPLION (150 km)
Ezen a napon a Peloponnészoszi-félsziget kincseit fedezzük fel. 
Először Korinthoszba utazunk, mely az ókori világ egyik leg-
gazdagabb kereskedővárosa volt. Útközben megtekintjük a 
Korinthoszi-csatornát, melynek építésében magyar szakembe-
rek is segédkeztek. Majd Epidauroszba megyünk, ahol az ókori 
Görögország legjobb állapotban fennmaradt színházát látogat-
juk meg. A színház akusztikája a mai napig elképesztő. Ezt köve-
tően a félsziget talán leghangulatosabb kisvárosába, Nafplionba 
utazunk. Itt kedvünkre sétálgathatunk, lesz lehetőség ajándék-
tárgy vásárlására is. Szállás, vacsora.

9. NAP: MÜKÉNÉ – OLÜMPIA (350 km)
Reggeli után Mükéné gazdag történelmi emlékeivel ismerke-
dünk. Ez az első olyan város, amelynek volt fellegvára, ennek 
romjait is természetesen meg fogjuk nézni. Láthatjuk majd töb-
bek között a világhíres oroszlános kaput is. Ezt követően Olümpia 
romvárosába látogatunk el, mely az ókor legfontosabb sportese-
ményének, az olimpiai játékok helyszíne volt. Megnézzük a város 
népszerű múzeumát, amelynek legértékesebb darabja a híres 
Hermész-szobor. Ezt követően továbbutazunk, Pátra érintésével 
szálláshelyünkre érkezünk. Vacsora, szállás.

10. NAP: DELPHOI – ARACHOVA – KALAMBAKA (340 km)
A reggelit követően Apollón híres jóshelyére, Delphoiba láto-
gatunk el. Az archaikus időkben a települést a világ közepének 
tartották, itt volt a „Föld köldöke”. Az Apollón-templom szívé-
ben égett az az örökmécses, amelynek lángját Prométheusz az 
Olümposzról lopta el az embereknek. Többek között eme temp-
lom és az ókori színház romjai között is fogunk sétálni. A hangu-
lat magával ragadó lesz. Mitológiai és vallási emlékek tucatjával 
ismerkedünk meg abban a városban, amely több mint ezer évig 
volt a hellén világ vallási központja. A délutáni órákban tovább-
utazunk Kalambakánál lévő szálláshelyünkre. Útközben megál-
lunk Arachova kisvárosában, amely az egyik legszebb hegyi falu 
a Parnasszus lábánál, innen lenyűgöző látvány fog elénk tárulni. 
Szállás, vacsora.

11. NAP: METEORÁK – SZKOPJE (450 km)
Ezen a napon egy újabb fantasztikus látványosságot tekin-
tünk meg, amely az UNESCO világörökség listáján szerepel. 
A Meteorák sziklaszirtre épített kolostorai a világ egyedülálló 
műemlékei. Két kolostor és egy ikonfestő műhely megtekin-
tése igazán különleges élményt nyújt. A déli órákban tovább-
utazunk Macedóniába. A magyarok általában csak átutaznak 
Macedónián. Mi most megtekintjük a fővárost, Szkopjét. Buszos 
városnézés. Láthatjuk a Vardar folyót átszelő öreg hidat és a 
Millenniumi keresztet mely 66 méterével a világ egyik legna-
gyobb keresztje. Városi sétánk után elfoglaljuk szálláshelyün-
ket. Vacsora.

12. NAP: SZKOPJE – BUDAPEST (810 km)
Reggeli után Szerbián keresztül hazautazunk. Röszkénél határ-
átlépés. Budapestre érkezés – határátlépések időtartamának 
függvényében - az esti órákban. Ezt követően mindenkit a fel-
szállási helyére szállítunk.

Természet Városlátogatás

FALÓ TRÓJÁBAN

PERGAMON

AZ ATHÉNI AKROPOLISZ

Nehézségi mutató

GÖRÖGORSZÁG MACEDÓNIABULGÁRIATÖRÖKORSZÁG
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Szó�a
Isztambul

Trója

Kusadasi

PamukkaleEphesos

Antalya

TÖRÖKORSZÁGI KÖRUTAZÁS
Ahogy más nem csinálja

ÚJ
PROGRAM

A PROKO TRAVEL és a Green Travel közös szervezésében 
egy kevésbé ismert utazási módot ismerhetnek meg. 
Utasaink az áprilisi út során a lenti programot csinál-
ják végig úgy, hogy busszal indulnak Magyarországról és 
Antalyából repülővel jönnek haza. Az októberi csoport 
mindent megfordítva csinál, repülővel megy ki Antalyába, 
nyaral, majd vigigcsinálja a körutat úgy, hogy autóbusszal 
jön vissza Magyarországra. Az októberi csoport indulási 
napja speciális esetben változhat. Az áprilisi időpontnál 
csak ingyenes felszállás van, és nincs ingyenes hazaszállí-
tás a repülőút után. Az októberi csoportnál nincs ingyenes 
transzfer induláskor a reptérre, de ingyenes hazaszállítás 
van visszaérkezéskor a lent jelzett városokban.

PROGRAM:
1. NAP:  DEBRECEN (PÉCS) – BUDAPEST – SZEGED – 

SZÓFIA (750 km)
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Szeged érintésével 
rövid megállókkal Szerbián áthaladva utazás Bulgáriába. Szállás 
elfoglalása Szófiában, vacsora.

2. NAP: SZÓFIA – ISZTAMBUL (570 km)
Reggeli után egy rövid buszos városnézés keretében megte-
kintjük a város legfőbb nevezetességeit: Alekszandr Nyevszkij 
Székesegyház, Banja Basi mecset, Parlament és a Nemzeti 
Balett és Operaház épületét is többek között. Ezután elhagyjuk 

Szófiát, majd a török főváros felé vesszük az irányt, az esti órák-
ban megérkezünk Isztambulba. Szállás elfoglalása (2 éj), majd 
vacsora.

3. NAP: ISZTAMBUL
A reggelit követően egész napos városnézés Isztambulban. 
Megnézzük a hatalmas metropolisz óvárosának főbb látniva-
lóit: Hippodrom tér, Kék Mecset, Aya Sofia, Topkapi palota és a 
hárem. A kereskedők és a vásárlók mekkájába, a Nagy Bazárba 
visz az utunk ezt követően. A nap hátralévő részében mindenki 
kedvére vásárolhat, nézelődhet a szebbnél-szebb portékák között. 
Akik szeretnének, azoknak a délután fakultatív hajózást szer-
vez az idegenvezető az Európa és Ázsia között húzódó szoroson. 
Fakultatív hajókirándulás a Boszporuszon (jelentkezés 
a helyszínen): 30 €. Este visszatérünk szálláshelyünkre.

4. NAP: ISZTAMBUL – TRÓJA – CANAKKALE (350 km)
Reggeli után elhagyjuk Isztambult és Canakkale felé vesszük 
az irányt. Útközben a legendás Trója városába látogatunk el. 
A Homérosz által megénekelt hírhedt háború helyszínén sétálva 
láthatjuk a faló óriási másolatát is. Igazi időutazás lesz, szinte 
magunk előtt láthatjuk a halhatatlanná vált hősöket, és aki sze-
retné, még azt is kipróbálhatja, hogy milyen is volt görögnek lenni 
a faló hasában. Az esti órákban megérkezünk szállásunkra.

5. NAP:  CANAKKALE – PERGAMON – EPHESOS– 
KUSADASI (440 km)

Ezen a napon Pergamon ősi városába utazunk. A város az antik 
időkben igazi kulturális fellegvár volt, melynek központja; a ma 
is lélegzetelállító Akropolisz. Városnézésünket követően az ország 
legjelentősebb régészeti nevezetességéhez, Ephesosba uta-
zunk. Látni fogjuk az ókori világ hét csodái közé tartozó Artemis 
templom maradványait majd ellátogatunk abba a házba, ahol 
Szűz Mária utolsó éveit töltötte és látjuk az első templomot, amit 
neki szenteltek. Este elfoglaljuk szállásunkat Kusadasiban.

6. NAP: KUSADASI – EPHESOS – PAMUKKALE (210 km)
A reggelit követően visszatérünk Ephesosba, a világ legjob-
ban megmaradt antik városába. Eredeti antik utcákon sétál-
hatunk, megnézhetjük a szépséges Celsus könyvtárat, amely 
az Alexandriai Nagykönyvtár után a második legnagyobb volt 
a világon. A közelben található a Szent János Bazilika is, ahol 
János evangéliuma íródott. A történelmi emlékek után az 
ország legismertebb természeti látványosságát is megnézzük, 
ez pedig Pamukkale, a csodálatos termálvizes mészkőmeden-
cékkel, melyek már messziről fehéren csillogva hívogatják a 
turistákat. Nem messze található Hierapolisz antik városa, mely 
Pamukkale-val együtt a Világörökség részét képezik. Ez város 
már a római korban nagyon népszerű fürdőhely volt, maradvá-
nyai egyedülállóak. Az esti órákban szálláshelyünkre megyünk.

7. NAP: PAMUKKALE – ANTALYA (240 km)
Reggeli után elindulunk a tengerpart felé, délután szállásfogla-
lás. Ezt követően pihenés, nyaralás a szállodában (2 éj).

8. NAP: ANTALYA
Egésznap pihenés, kikapcsolódás a tengerparton illetve a szállo-
dában, közben összegezni lehet az elmúlt hét  élményeit.

9. NAP: ANTALYA – REPÜLÉS – BUDAPEST
Menetrend függvényében transzfer a repülőtérre és hazarepü-
lünk Budapestre.Min. létszám: 35 fő

Belépők ára: kb. 87 € + fakultatív

Részvételi díj: 294.000,- Ft  
időpont: 2015. szeptember 14 – 25.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
ellátás:  reggeli + 9 vacsora (2 – 11. nap  

kivéve a hajón ahol nincs) 
szállás:  10 éjszaka **** szállodákban 2 ágyas 

tusolós/WC-s szobákban + 1 éj hajón  
4 ágyas (2 ágyas) kabinban

egyágyas feláR: 85.000,- Ft
fakUltatív  2 ágyas kabin feláR: 18.000,- Ft

ingyenes fel- és leszállási helyek (abc sorrendben):
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 46 € + fakultatív

Részvételi díj: 265.000,- Ft
időpont: 2015. április 10 – 18.;  október 5 – 13.

Utazás:  légkondicionált autóbusszal,  
majd repülővel

ellátás:  félpanzió 
szállás:  8 éjszaka **** szállodákban 2 ágyas 

tusolós/WC-s szobákban 

egyágyas feláR: 65.000,- Ft
ReptéRi illeték kb.:   15.000,- Ft

ingyenes fel- vagy leszállási helyek (abc sorrendben): 
BUDAPEST, Budaörs, Debrecen, Dunaújváros, Füzesabony, 
Gyöngyös, Kecskemét, Kiskunfélegyháza,  
Nyíregyháza, Miskolc, Pécs, Szeged, Szekszárd 
A pontos fel- és leszállási helyeket és időpontokat megtalálja 
weboldalunkon: www.prokotravel.hu/felszallas

Nehézségi mutató Természet Városlátogatás

PROKO BEPILLANTÓ: 

 civilizációK KÖzpontjai: isztambul és trója

 2 napos tengerparti piHenés a tÖrÖK riviérán

 pamuKKale, az óKor óta világHírű fürdőHely

 feleannyi buszozás, tÖbb piHenés

PAMUKKALE SÓTERASZAI

EPHESOS ÓKORI EMLÉKEI

ISZTAMBUL, HIPPODROM TÉR A MECSETTEL

BULGÁRIA TÖRÖKORSZÁG
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1. NAP: BUDAPEST – LOS ANGELES 
Elrepülés Budapestről egy átszállással Los 
Angelesbe. Étkezések a gép fedélzetén. 
Érkezés a délutáni/esti órákban. Szállás Los 
Angelesben.

2. NAP:  BEVERLY HILLS – HOLLYWOOD – 
LAUGHLIN (COLORADO-FOLYÓ)

Reggeli, majd autóbusszal felkeressük Los 
Angeles legismertebb látnivalóit, többek között a régi város-
magot, a Mexikói negyedet, Beverly Hills-et, a dúsgazdagok 
bevásárló utcáját, a Rodeo Drive-ot, a Hollywood Boulvard-ot, 
a filmcsillagok kéz- és láblenyomatait és a Down Town-t, stb. 
Napközben ebéd. Délután utazás a Mojave sivatagon keresztül 
Laughlinba, a Colorado-folyó partjára, a vízi sportok és kaszinók 
városába. Vacsora, szállás Laughlinban.

3. NAP: LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF
Reggeli, majd indulás a Grand Canyonhoz, melynek kapuját dél 
körül érjük el. A délután folyamán a Déli peremnél gyönyörköd-
hetünk a 2200 m magas fennsík csodálatos formációiban, lete-
kintve élvezhetjük a mélyben kanyargó Colorado-folyó által 
vájt kanyon lélegzetelállító szépségét. Fakultatív program-
lehetőség: helikopteres repülőút a kanyon felett 
(kb. 199 USD – időjárásfüggő). Megérkezés Flagstaffbe. 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Flagstaffben.

4. NAP:  FLAGSTAFF – MONUMENT-VÖLGY – 
GLEN CANYON – POWELL-TÓ – KANAB 

Reggeli, majd utazás a Monument-völgybe, ahol sötétvörös 
hegyek vesznek minket körül. Ezen az impozáns helyen számos 
westernfilmet forgattak. A 25 mérföld hosszú és 16 mérföld szé-
les sivatagos fennsík tele van ámulatba ejtő formájú giganti-
kus homokkövekkel. Részt veszünk egy piknikkel egybekötött 
dzsiptúrán, ahol megkóstolhatjuk az igazi navajo ételeket. Ezt 
követően utazás Page-be. Út közben megállunk a Powell-tónál 
és a Glen Canyon gátnál. Fakultatív programlehetőség: 
repülőút a szigetek, hegycsúcsok, szurdokok által 
szabdalt, káprázatos tájképet nyújtó Powell-tó felett 
(kb. 175 USD – időjárásfüggő). Western-vacsora élő zené-
vel, szállás Kanabban.

5. NAP:  KANAB – BRYCE CANYON – ZION CANYON – 
LAS VEGAS

Korai reggeli, majd utazás a gyönyörű fennsíkon keresztül a 
Bryce Canyonhoz, Utah állam egyik legelbűvölőbb természeti 
parkjába. A helyet a mormonok fedezték fel a XIX. században. 
Az emlékezetes rózsaszín sziklák köveinek káprázatos alakzatai, 
színei és árnyékai állandóan változnak hajnaltól egészen szür-
kületig. Ezt követően átutazunk Utah állam legrégebbi park-
jába, a Zion Canyonba, a katedrális formájú kövekhez, melyek 
3000 lábnál is magasabbak. Gyönyörködhetünk a park egyedi 
földrajzából eredő növény- és állatvilág sokféleségében. 

Délután továbbutazás Las Vegasba, a világ kaszinó-fővárosába. 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Las Vegasban.

6. NAP: LAS VEGAS – TŰZ VÖLGYE – LAS VEGAS 
Reggeli, majd indulás a Nevada sivatagba, a szivárvány min-
den színében csillogó, híres Tűz völgyébe (Valley of Fire). 
A durva talaj és a csipkézett falak olyan vörös homokkő-for-
mációkat alkotnak, amelyek kb. 150 millió évesek. Kora dél-
után visszaérkezés Las Vegasba, majd szabad program, a város 
kaszinóinak egyéni felfedezése, vagy kedvező vásárlási lehető-
ségek. Este fakultatív programlehetőség: Las Vegas 
by night: autóbusszal bemenetel a belvárosba, majd 
kb. 3 órás gyalogos városnézés számtalan fotóstop-
pal a káprázatos fények városában (az öreg Las Vegas 
és a világon egyedülálló, képzeletet felülmúló Strip 
sugárút, ára: kb. 55 USD/fő, minimum létszám: 20 fő). 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Las Vegasban.

7. NAP: LAS VEGAS – CALICO GHOST – FRESNO
Reggeli, délelőtt indulás a sivatagon keresztül Calico Ghost 
városába, ahol a száz évvel ezelőtti vadnyugati ezüstbányász 
városka élete elevenedik meg. A város nevét a környező hegyek-
ről kapta, amelyek az ásványi anyagoktól különböző színekben 
pompáznak. Megérkezés Fresno-ba. Napközben ebédszünet. 
Vacsora, szállás Fresno-ban.

8. NAP:  FRESNO – YOSEMITE NEMZETI PARK – 
SAN FRANCISCO 

Reggeli, majd utazás Amerika nemzeti parkjainak egyik éksze-
rébe, a Yosemite Nemzeti Parkba, amely gleccserek formálta 
görgő köveket és kanyargó patakokat, kristálytiszta tava-
kat, látványos vízeséseket, és igen gazdag növény- és állat-
világot – többek közt az amerikai fekete medvét – őrzött 
meg az utókornak. Megcsodálhatjuk az El Captain-t, a híres 
Menyasszonyfátyol-vízesést, és a világ második leghosszabb 
vízesését, a Yosemite-vízesést (720 m). Délután utazás a szépen 
gondozott farmvidéken keresztül San Francisco-ba. Napközben 
ebédszünet. Zenés vacsora, szállás San Francisco-ban.

9. NAP: SAN FRANCISCO 
Reggeli, délelőtt városnézés a leghangulatosabb amerikai nagy-
városban, San Francisco-ban: Városháza tér, St. Mária temploma (a 
modern építészet remekműve), a Ghirandelli negyed a gyönyörűen 
karbantartott Viktória korabeli házakkal, a Golden Gate park, fotós-
top a fenséges Golden Gate hídnál, melyen át is haladunk Sausalito 
városába. A városnézést a kikötőben fejezzük be, ahol a délutáni 
szabad programot tölthetjük el (butikok, kikötői pubok, kiállító 
termek, képgalériák, éttermek sorjáznak egymás után több kilo-
méter hosszan). Lehetőség nyílik a híres kábelvillamos 
kipróbálására is, sétálhatunk a kínai negyedben vagy 
hajóra szállhatunk az öbölben, mely során többek 
közt elhajózunk a fókatelep és a hírhedt börtönszi-
get, az Alcatraz mellett is (ára kb. 25 USD). Napközben 
ebédszünet. Vacsora, szállás az előző napi szállodában.

10. NAP:  SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL – 
LOMPOC

Reggeli, indulás a Monterey-félszigetre, mely a pompás tenger-
partjaival, ciprusfáival és szikláival sok amerikai és európai fes-
tőnek, költőnek volt a kedvenc helye. Megtekintjük Monterey 
városát, különösképpen a halászkikötőt és a konzervgyári sort, 
melyet John Steinbech író tett halhatatlanná. Ezt követően 
láthatjuk a közeli Carmelt, Kalifornia legbájosabb part menti 
városát, mely érintetlen tengerpartokkal és vonzó boltokkal 

rendelkezik. Átutazunk a 17 mérföldes panoráma úton a dús-
gazdagok zárt világába, majd megérkezünk Lompoc-ba. 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Lompoc-ban.

11. NAP: LOMPOC – SANTA BARBARA – LOS ANGELES 
Reggeli, továbbutazás a spanyolok alapította Santa Barbara-ba. 
A várost a spanyol telepesek alapították 1602-ben Kalifornia felső 
részén, nevét Sebastian Vizcaino adta. Egy katonai erődöt építet-
tek 1782-ben, majd 4 évvel később Fermin Francisco de Lasum 
atya létrehozta a ,,Missziók királynőjét”. Délután visszaérkezés 
Los Angelesbe. Szabad program, vagy fakultatív programle-
hetőség: látogatás a filmvilág fővárosába, a Universal 
Studios-ba, ahol a virtuális technikák segítségével az 
űrutazástól a katasztrófák széles soráig felejthetet-
len élményeknek lehetünk túlélői (belépő kb. 92 USD). 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Los Angelesben. 

12. NAP: LOS ANGELES – SANTA MONICA – REPÜLÉS
Reggeli, majd délelőtt a városnézés folytatása, mely során töb-
bek között felkeressük a legkedveltebb óceánparti városrészt, 
Santa Monica-t. Ebédszünet. Délután transzfer a repülőtérre és 
hazaindulás Budapestre. Étkezés és éjszakázás a gép fedélzetén.

13. NAP: LOS ANGELES – BUDAPEST
Érkezés Budapestre.

A valutaárfolyam változások az árakat módosíthatják. Az utat 
kisebb létszámmal is tudjuk indítani, de más árakon és más szol-
gáltatásokkal. 
A biometrikus (bordó) útlevéllel rendelkezőknek nem szükséges 
vízum az USA-ba, csak egy elektronikus utazási engedély (regiszt-
ráció). Amennyiben ezt elutasítják, vízumot kell igényelni. 
A regisztrációt az utas maga végezheti, amennyiben erre irodán-
kat kéri fel, ennek díja: 6.500,-Ft. A kék útlevéllel rendelkezőknek 
továbbra is vízum szükséges. 
Belépők és a program szerinti étkezések: 230 USD (a helyszínen 
fizetendő a kinti szolgáltatónak). Borravaló: ajánlott 5 USD/fő/nap
Az ár tartalmazza a BBP biztosítást.
A fakultatív programok a helyszínen foglalandók és fizetendők. 
Sztornóbiztosítás a részvételi díjra, a repülőjegyre és a reptéri ille-
tékre: 8.455,- Ft
Magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető  
indulástól érkezésig.

KÖRUTAZÁS A VADNYUGATON
USA – nyugati part

Min. létszám: 35 fő

Részvételi díj RepÜlőjeggyel: 469.900,- Ft
 időpont:  2015. november 11 – 23., 

2016. március 12 – 24.

Utazás:  repülővel, helyszínen külön busszal
ellátás: részben kontinentális, részben büfé reggeli  
szállás:  elhelyezés középkategóriájú (kb. ***-****-os)

szállodákban, 2 ágyas fürdőszobás/zuhanyzós 
szobákban 

ReptéRi illeték üzemanyag felárral kb.:   134.000,- Ft  
egyágyas feláR: 139.000,- Ft

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 los angeles, beverly Hills és Hollywood fényei

 a Káprázatos grand canyon és igazi western táj

 san francisco,golden gate és az alcatraz Hajóról 
 a világ szóraKoztató KÖzpontja: las vegas

LAS VEGAS TELJES POMPÁJÁBAN

SAN FRANCISCO HÍRES HÍDJA: A GOLDEN GATE

USA
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Lima

Nazca La Paz

Iguacu

Rio de Janeiro

Cusco

KERESZTÜL DÉL-AMERIKÁN,  
5 ORSZÁG ÉRINTÉSÉVEL

Peru-Bolívia / Brazília – Argentína-Paraguay

PROKO BEPILLANTÓ: 

 inKa KincseK az andoKban: macHu piccHu, cuzco

 Krisztus szobor rioban, fürdőzés a copacabananán

 repülés a rejtélyes nazca-vonalaK felett

 iguacu: fÖldünK legszebb vízesése és paraguay

Dél-amerikai körutazásunk során lehetőség van 11 nap 
alatt Peru – Bolíviát megtekinteni, de ha valaki alapo-
sabb nézelődést szeretne ezen a földrészen, nekik szer-
veztünk egy 6 napos hosszabbítást Brazília – Argentína 
– (Paraguay) programmal. Lehet csak a Peru – Bolívia 
útra jelentkezni vagy a teljes 17 napos körutazásra is. 

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LIMA 
Elutazás európai átszállással Peru fővárosába, Limába. Érkezés a 
késő délutáni órákban. Transzfer a szállodába, este szabadprogram.  

2. NAP: LIMA 
Reggeli után városnézés a perui fővárosban. Limát az 1746-os 
földrengés szinte teljes egészében elpusztította, így kevés 
épület, palota maradt meg a korai időkből. A Fő tér, a Plaza 
de Armas az elnöki palotával és a városházával még őrzi az egy-
kori pompát. Megtekintjük a Larco Herrera múzeumot és a város 
központjában fekvő egykoron rituális játékok helyszínéül szol-
gáló Huaca Pucllana agyagpiramishoz. A napi program során 
ebéd, majd további sétánk során felkeressük a Csendes-óceán 
partját, a ferencesek templomát és kolostorát. Szabadprogram, 
majd szállás Limában.

3. NAP: LIMA – NAZCA (450 km)
Reggel autóbusszal elutazunk a híres Nazca-vonalakhoz. Nazca 
városkába megérkezve a repülőtérre megyünk. Fakultatív prog-
ram keretében 6 személyes kis gépekkel 1 órás repülés a Nazca-
vonalak felett. Mivel alacsonyan repülünk, a gépből kitekintve 
jól láthatóak a máig tisztázatlan, rejtélyes eredetű rajzolatok, 
formák. Fakultatív sétarepülés a Nazca vonalak felett: 
35.000,- Ft. Szállás Nazcaban.

4. NAP: NAZCA – CHALHUANCA (400 km)
Reggeli után útnak indulunk Chalhuanca. Nazcat 2 úton lehet 
elhagyni, mi Cusco felé indulunk az Altiplano magaslatain 
keresztül. Az út vadregényes, utunkat vikunyák, kaktuszok szí-
nesítik, a „Cerro Blanco” óriás homokdűnéi mentén. A sivatagi 
tájat elhagyva egy zöld völgybe érünk, ahol feltűnnek az út 
mentén a hagyományos gazdálkodást folytató kis közösségek 
falvai, majd ismét felkapaszkodunk az Altiplanora és elérjük esti 
szálláshelyünket, Chalhuancat. 

5. NAP: CHALHUANCA – CUSCO (300 km)
Reggeli után folytatjuk a Cuscoba vezető út második részét. 
A  várost elhagyva folyót átszelve átkelünk az Apurimac-
kanyonon, több megálló beiktatásával, pl a térség legna-
gyobb városában, Abancayban, és így érjük el Cusco városát. 
Városnézés Cuscoban, mely 3250 m-rel van a tengerszint felett. 
Megismerjük a régi fővárost, ami még ma is az Andokban élő 
indiánok központja. Megtekintjük a katedrálist, a Nap temp-
lomát és a belvárost. Lenyűgöző azt az építészeti módszert 
látni, ahogy az inkák csupán kézi csiszolásokkal összeillesztet-
ték a hatalmas köveket. Délután kirándulunk a város közelé-
ben található inka régészeti központba, megnézzük Kenkot, 
Sacsayhuaman titokzatos kőfalait és a Puka-Pukara fürdőhelyet. 

6. NAP: CUSCO – SACRED VALLEY (50 km)
A mai napon a Cuscotól 15 km-re északra található Szent –
völgybe utazunk. A pompás, teraszos lejtők ívét inka erő-
dök romjai tarkítják, fejünk felett kondorkeselyűk köröznek. 
Az inkák szentnek tartották a számukra nagy jelentőséggel bíró 
folyót és a völgyet egyaránt. A Cuzcónál mintegy 600 méterrel 
alacsonyabban fekvő völgy melegebb, mérsékelt éghajlata, szá-
mos folyója, patakja, valamint gazdag talaja miatt az Inka biro-
dalom éléskamrája volt. A völgy déli végénél álló Pisac nevű 
településen hatalmas inka lakások, teraszok és rituális építmé-
nyek maradványait találták meg. A főtértől gyalogösvény vezet 
a város felett magasodó romos erődhöz. A völgy északi részén, 
Ollantaytambo falu fölött egy hatalmas erődítmény romjai lát-
hatók, amelyek teraszai és templomai meredek sziklafalon 
emelkednek. Ollantaytambo az eredeti inka településre épült, 
a régi lakótömbök némelyike nagyrészt érintetlen maradt. Este 
visszatérünk szállásunkra Cuscoba.

7. NAP: CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO (120 km)
Egész napos kirándulást teszünk a Machu Picchuhoz, az inkák 
elveszett városához. Elsőként transzfer Ollantaytambo város-
ába a vonatállomáshoz, onnan 2 órás út során érjük el Aguas 
Calientes városát, ahonnan újabb 30 perces buszút vezet fel a 
világ új 7 csodája közé is beválasztott inka emlékhez. A telepü-
lésre csak egy szerencsés véletlen folytán találtak rá 1911-ben. 
Több órán keresztül mutatja be és magyarázza el idegenveze-
tőnk a citadella és a romterület látnivalóit. Szállásunkra este 
érünk vissza.

8. NAP: CUSCO – PUNO (300 km)
Reggeli után utazás Punoba, útközben több  pihenő, pl. Pukará 
archeológiai központ, La Raya kilátó, Raqchi, Wiracocha Isten 
temploma és Andahuaylillas templom megtekintése. Mielőtt 
Punoba érkeznénk, még rövid megállót tartunk az Umayo-tó 
partján található Sillustani tornyoknál. A Punoba érkezés után 

szabadprogram, alkalmazkodás a magaslati klímához, mivel a 
város 3827 m-rel van a tengerszint felett. 

9. NAP: COPACABANA & SUN ISLAND – LA PAZ
Korán reggel indulás Copacabana-ba, mely a vidék legfontosabb 
keresztény kultuszhelye, a Titicaca-félsziget félhold alakú öblére 
néző két domb között. Út közben a Nap-sziget, Inka Kert, Inka 
Lépcsők és a Pilkokaina Inka Palota kerülnek megtekintésre, 
majd busszal utazás tovább Bolívia fővárosába,  La Paz-ba. 

10. NAP: LA PAZ – MOON VALLEY
Reggeli után egész napos városnézés a világ legmagasab-
ban fekvő fővárosában - indián piac, a híres varázsló piaca, 
a San  Fransisco Templom, Plaza Murillo, Calle Jaén utca, 
a Tiwanaku-kultúra szabadtéri múzeuma...stb. Délután látoga-
tás a Hold-völgyébe, ahol módunk lesz a helyi fazekas termékek 
közül vásárolni is. A nap hátralévő részében szabad program, 
szállás La Pazban.

11. NAP:  LA PAZ – BUDAPEST 
HOSSZABBÍTÁS ESETÉN: REPÜLÉS FOC DE IGUACUBA

Ezen a napon, aki úgy döntött, hogy nem hosszabbít, annak sza-
badprogram La Pazban és a menetrend függvényében transz-
fer a repülőtérre. Európai átszállással ők egyénileg hazautaznak. 
Másnap (induláshoz viszonyított 12. napon) a délutáni órákban 
érkezés Budapestre. A többiek reggel La Pazból továbbutaznak 
Brazíliába. Érkezés átszállás után Foc de Iguacuba a kora esti 
órákban. Transzfer a szálláshelyre (2 éj). 
A hosszabbítás programja a túloldalon folytatódik.

IGUAZU-VÍZESÉS ARGENTÍNA ÉS BRAZÍLIA HATÁRÁN

MOON VALLEY BOLÍVIÁBAN LA PAZ MELLETT

MACHU PICCHU ROMJAI PERUBAN

PERU BOLÍVIA BRAZÍLIA ARGENTÍNA PARAGUAY

M
EGÚJÍT

VA
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+ 1. NAP:  IGUACU – ARGENTÍNA – PARAGUAY – 
BRAZÍLIA

Reggel átlépünk a határon Argentínába. Először az Iguacu-
vízesés argentin oldalához látogatunk el. Ez a látványosabb 
szakasz. A vízesés kb. 270 zuhatagból áll, ami 70 nagyobb 
egységre oszlik. Érthető, hogy több órát is el tudunk tölteni a 
vízesések megtekintésével. A folyó mentén lévő ösvényeken 
haladunk. Lenyűgöző az UNESCO világörökségek listáján is 
szereplő zuhatag látványa. A legnagyobb és leglátványosabb 
az „Ördögtorok vízesés”. Ide kisvonattal juthatunk el. Iguacut 
elhagyva a késő délutáni órákban, egy rövid időre átmegyünk 
Paraguayba. Közvetlenül a határnál lévő városkában nézelő-
dés, vásárlás. Este határátlépés után visszatérünk a brazil olda-
lon található szállásunkra. 

+ 2. NAP: IGUACU – RIO DE JANEIRO
Délelőtt autóbuszos kirándulás az Iguacu-vízesés brazil olda-
lához. Itt szemből látható a lenyűgöző Ördögtorok, melynél 
4 km szélességben (!) zubog alá a víz. Előző nap mellettünk 
volt látható a vízesés, most pedig teljes pompájában előttünk. 
Kiváló fotók készülhetnek. Menetrend függvényében transzfer 
a repülőtérre és irány Rio de Janeiro. Transzfer a szállásra (3 éj). 

+ 3. NAP: RIO DE JANEIRO VÁROSNÉZÉS
Délelőtt fakultatív program: városnézés Rióban. Megtekintjük 
a széles homokos tengerparti szakaszt, a Copacabanat és az 
Ipanamat. Folytatjuk nézelődésünket a modern katedrálisnál, ezt 
követi a Sambadrom, melyet hatalmas tribünök szegélyeznek. 
Itt rendezik a Riói Karnevál nagy felvonulását, a szamba isko-
lák bemutatóját. Következő programunk hogy drótkötélpályán, 
átszállással felmegyünk Brazília egyik jelképre, a Cukorsüveg-
hegyre. A hegy meredeken emelkedik a Guanabara-öböl fölé. 
Káprázatos a kilátás a Copacabanara, az Atlanti-óceánra, a 
városra és a Krisztus szoborra. Fakultatív városnézés Rio 
de Janeiroban (belépőkkel): 38.000,- Ft. Délután szabad-
program, fürdési lehetőség, napozás a homokos tengerparton.

 + 4. NAP: RIO DE JANEIRO 
Egész napos szabadprogram, pihenés a szállodában, vagy stran-
dolási lehetőség a csodaszép tengerparton. Közben látjuk a fia-
talokat, akik egész nap fociznak a homokban.

+ 5. NAP: RIO DE JANEIRO 
Nemcsak Rió csodája a Megváltó Krisztus szobor, mivel ezt is bevá-
lasztották a világ 7 új csodája közé. A Tijuca őserdőn keresztül, 
mely a világ legnagyobb városi őserdeje busszal megyünk fel a 
Corcovado-hegyre. Ez 710 m-re emelkedik a város fölé. Lenyűgöző 
a 38 m magas 1145 tonna súlyú Krisztus szobor lábainál állni és 
gyönyörködni a fantasztikus látványban. Méltó lezárása ez a mesés 
2 hétnek. Transzfer a repülőtérre. Hazautazás, éjszaka a repülőn.

+ 6. NAP: BUDAPEST 
Hazaérkezés menetrend függvényében, európai átszállással, 
várhatóan a délutáni órákban Budapestre. 

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza de az utasbiztosítást és 
a helyi borravalókat nem!

Min. létszám: Peru – Bolívia: 15 fő. Hosszabbítás min.: 10 fő.
Oltásokkal kapcsolatos információkat web oldalunkon találják meg. 
Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 6. old.)

Min. létszám: 15 fő
 

Részvételi díj (peRU – bolívia):  498.000,- Ft 
RepÜlőjegyek (5 szakasz): kb.   288.000,- Ft

+ 6 nap bRazília hosszabbítás: 297.000,- Ft
RepÜlőjegyek (+3 szakasz): kb.   162.000,- Ft

időpont: 2015.  november 11 – 22  
(hosszabbítás esetén 27-ig)

Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált 
autóbusszal 

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  10 (vagy 15) éjszaka ***/**** szállodákban 

2 ágyas szobákban + 1 éjszaka repülőn          

ReptéRi illetékek (peRU – bolívia): kb.   198.000,- Ft
ReptéRi illetékek (+bRazília): kb.   96.000,- Ft
egyágyas feláR (peRU – bolívia): 125.000,- Ft 

hosszabbítás időszakáRa: 99.000,- Ft
peRU – bolívia 9 vacsoRa feláR: 60.000,- Ft 
bRazília 5 vacsoRa feláR: 47.000,- Ft 

TITICACA-TÓ ÚSZÓ FALUJABRAZÍLIA LEGSZEBB VÁROSA: RIO DE JANEIRO

Olyan utazást ajánlunk figyelmébe, melyet egyéni igényeinek 
megfelelően alakíthat, rugalmas indulási időponttal és a 
választható útvonallal. Ennek angol rövidítése: F.I.T. Free 
Independent Traveller. Mi ezt „Szervezett egyéni körutazá-
sok” elnevezésre fordítottuk. 
 A legkiválóbb helyi partner utazási irodák összeállítottak kör-
utazásokat, melyek kb. hetente indítanak. Ezeknek előnyük, 
hogy a legérdekesebb látnivalókat mutatják meg országukban, 
bejáratott útvonalon, gyakorlott idegenvezetővel. 
Ön is részt tud venni ilyen garantált, előre összeállított kirándu-
láson, az Ön által választott időpontban, de arra is van lehető-
ség, hogy az Ön elképzelései szerint alakítunk ki programot és 
készítjük el egyedi ajánlatunkat. 

Az út indulása előtt minden részletet tartalmazó, forgató-
könyvet kapnak kézhez utasaink. Programokon az idegen-
vezetés általában angol nyelven történik. Néhol magyar 
idegenvezető is rendelkezésre áll. Ezt külön jelezzük .   
Programok előnyei: indulási időpont akár egész évben, több 
ország látnivalói összekapcsolhatóak, szálláskategória választható.
A programok részvételi díja a szállások kategóriájától, az út 
hosszától, időpontjától és a résztvevők létszámától függően vál-
tozik, ezért kérjük, forduljon irodánkhoz a személyre szabott 
árajánlatért. 
Előzetes repülőjegy foglalás nem történt, mert az utazó 
egyénileg dönti el az utazás időpontját és arra a konkrét idő-
pontra kell megnéznünk az árat, ezért csak irányárat tudunk 

a katalógusban közölni, melyek a repülőgépen a turista osz-
tályra vonatkoznak.
AMIRE ÜGYELJEN:
Idegenvezető csak a programok során van az utasokkal. Az uta-
zások általában egyénileg történnek. Esetenként más nemzeti-
ségű turistákkal együtt utaznak, de olyan is előfordulhat, hogy 
menetrendszerinti járattal (pl. busszal, vagy vonattal, vagy 
repülővel) közlekednek egy-egy város között. Az utasokat a rep-
téren, pályaudvarokon táblával várják, és onnan viszik tovább a 
szállodába, programra.
Kéréseit, utazási elképzeléseit leadhatja  és a programajánla-
tokról  tájékozódhat a www.prokotravel.hu/fit  oldalunkon, 
vagy keresheti kollegáinkat is. 

NEW YORK EGYÉNILEG, DE NEM EGYEDÜL

1. NAP: BUDAPEST – NEW YORK
Menetrend függvényében érkezés New Yorkba. Transzfer a szál-
lodába, szállás 6 éjszaka.

2. NAP: NEW YORK
Reggelit követően városnézésünket a belvárosban kezdjük: 
Empire State Building, Metropolitan Múzeum és Guggenheim 
Múzeum megtekintése. Délután hajókiránduláson veszünk 
részt, mely érinti a Szabadság szigetet és az Ellis-szigetet is.

3. NAP: NEW YORK
Az egész napos kirándulás alatt megtekintjük a Times Square-t, 
Fifth Avenuet majd Battery Parkot, Empire State Buildinget,  
Greenwich Village-et, Chinatownt. Délután folytatjuk a Brooklyn-
híddal, Atlantic Avenueval, Barclays Centerrel, Brookly Múzeum és 
Botanikus Kerttel, Manhattan felhőkarcolóival. 

4. NAP: NEW YORK
Mai első állomásunk a Central Park, majd autóbusszal Harlem 
felé vesszük az irányt, melynek befejezéseként a Yenkee’s stadi-
ont tekintjük meg. Délután szabadprogram

5. NAP: NEW YORK
Szabadprogram, mely során meglátogatható a  híres Madame 
Tussaud’s Múzeum vagy az American Natural History Múzeum.

6. NAP: NEW YORK – BOSTON (650 km)
Reggeli után autóbusszal indulás Bostonba. Városnézés a híres 
egyetemi városban: Szabadság ösvénye, Quincy Market… Késő 
délután érünk vissza New Yorkba. 

7. NAP: SZABAD PROGRAM NEW YORKBAN
Menetrend függvényében transzfer a reptérre. Éjszaka a repülőn.

8. NAP: ÉRKEZÉS BUDAPESTRE

A programok előre egyeztetett időpontban magyar nyelvű idegen-
vezetővel is történnek. Az USA belépéshez szükséges ESTA intézésé-
ben irodánk segítséget nyújt. A repülőjegy árak változhatnak.

SZERVEZETT EGYÉNI KÖRUTAZÁSOK / F.I.T.

Részvételi díj: 362.000,- Ft 
RepÜlőjegy: 150.000,- Ft 

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
tömegközlekedéssel, autóbusszal 

ellátás: kontinentális reggeli  
szállás:  6 éjszaka *** szállodában

ReptéRi illeték kb.:   70.000,- Ft 

MANHATTAN ÉS A SZABADSÁGSZOBOR

BRAZÍLIA ARGENTÍNA PARAGUAY USA
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NAGYKÖRÚT KÖZÉP-AMERIKÁBAN
Panama – Costa Rica – Nicaragua / F.I.T. AJÁNLAT

1. NAP: BUDAPEST – PANAMA
Repülés Budapestről Panamába átszállással. Szállás

2. NAP: PANAMA – MIRAFLORES LOCK
Reggeli után Panama óvárosában kezdjük városnézésünket, mely a 
Világörökség része. Panama az ország gazdasági központja, így fel-
hőkarcolókat is találunk. Délután Antigua városába indulunk, ahol 
a gyarmati építészet dominál. Nevezetes a városháza és a díszes 
homlokzatú katedrális. Miraflores Locksban sorakoznak a hatalmas 
óceánokat is átszelő hajók. Esti órákban érünk szállásunkra

3. NAP: CURUTU – RIO CHAGRES
Észak-kelet felé indulunk Curutú városába, ahol kis hajókba 
szállunk és a Rio Chagres-n indulunk a az Emberá Indiánok falu-
jába, ahol belepillanthatunk az indiánok hagyományaiba, éle-
tébe. Fürdési lehetőség és ebéd a faluban. 

4. NAP: PANAMA-CSATORANA
A világ 8 csodájába beletartozó Panamacsatorna Costa Ricát, 
Kolumbiát és Panamát köti össze. A kikötőből korán reggel hajó-
zunk ki a kb. 4 órás túránkra: Miraflores Locks, Miraflores Lake, 
Pedro Miguel Locks, Gaillar Cut, Gatun Lake. Ebéd a hajón. 
Panamavárosba visszaérkezés után szabadprogram.

5. NAP: COSTA RICA – DAVID
Reggel a magasból is megcsodálhatjuk Panamát, átrepülünk 
Costa Ricába, Davidba. Costa Rica méltán híres kávétermelésé-
ről. A Don Ramon kávéültetvényt tekintjük meg. Ebéd a farmon.

6. NAP: DAVID
Reggel ismét egy hajókirándulásra  indulunk. Úti célunk Közép-
Amerika 2. legnagyobb őserdője. Utunk során találkozhatunk 
krokodillal, többféle majommal, és vízi madarakkal is.

7. NAP: SAN JOSÉ
Reggel autóbusszal utazunk a San Joséba. Útközben egy kroko-
dilfarmon állunk meg. Városnézésünket a piaccal kezdjük, majd 
az Arany Múzeumban folytatjuk.

8. NAP: POÁS-VULKÁN – ARENAL-VULKÁN
Reggeli után elhagyjuk a fővárost és egy aktív vulkánhoz, a 
Poáshoz érkezünk. Gyönyörű kilátásunk nyílik egy kék lagúnára.
Egy kis sétával érjük el a Botos lagúnát, ahol meglepő, hogy 
a zöld növényzet és a kopár vulkán hogy él egymás mellett. 
Délután kolibri lesre megyünk, ahol nemcsak az apró madarak-
kal, hanem pillangók ezreivel találkozhatunk.

9. NAP: ARENAL – LA FORTUNA
Nagyon jól kiépített ösvényeken sétálunk felfelé az Arenal vul-
kánhoz. A 4 000 hektáros nemzeti parkban a vulkánközvetlen 
környékét leszámítva mindenhol csak zöld esőerdőt találunk. La 
Fortuna városa igazi turista paradicsom lett az évek alatt. Szállás.

10. NAP: COSTA RICA – NICARAGUA – MANAGUA
A mai hajókirándulásunk alatt költöző madarak pihenőhelyére 
utazunk. A Cano Negra Nemzeti Parkban. Nicaragua-tóhoz érke-
zünk, ahol találkozunk még kajmánokkal, iguánokkal, teknősök-
kel. A tót keresztülszelve San Carlost érjük el. Hotel Managuába.

11. NAP: MANAGUA – LEON
Managua Nicaragua fővárosa, ahol megtekintjük az Acahualincát 
az 5 000 éves lábnyommal. Megtekintjük a régi és az új katedrá-
list, Úton León felé ellátogatunk León Viejo romjaihoz, mely a 
világörökség része. Itt sokat megtudunk a spanyol telepesekről.

12. NAP: LEON 
Leónban a 2011 óta világörökségként számon tartott León 
Katedrálist tekintjük meg. A kupolájából lélegzetelállító pano-
ráma nyílik a nicaraguai vulkánok vonulatára. A délután folya-
mán Rubén Darío, az ország költőjének lakhelyét és egy latin 
amerikai művészetet bemutató kiállítást tekintünk meg.

13. NAP: GRANADA
Granada felé buszozunk. Utunk során meglátogatjuk a Masaya 
Vulkánt, ezt  a spanyol telepesek csak „ a pokol szája”-ként hívták.

14. MAP: GRANADA – NICARAGUA-TÓ
Ma Granadába utazunk, amely a legrégibb gyarmati város az 
országban. Az óvárosban több templomot  és történelmi emléket 
látogatunk meg. Délután újra hajóra szállunk: a Nicaragua-tó 356 
kis sziget található, ezek egy részét hajózzuk körbe.

15. NAP: COSTA RICA – SANTA ROSA
Reggel visszatérünk Costa Ricába, ahol a Santa Rosa Nemzeti 
Park felé vesszük az irányt, amely egyik legvédettebb őserdője 
Közép-Amerikának. Itt van a tengeri teknősök fészkelő helye.  
Szállás a nemzeti parkban.

16. NAP: RINCÓN
A délelőttöt Rincónban a Vieja Nemzeti Parkban töltjük. A fő lát-
ványosság a vulkán, mely ma is igen aktív. Délután egy farmra 
látogatunk, melyet még a telepesek alapítottak. Találkozunk a 
costa ricai cowboyokkal, belelátunk munkájukba.

17. NAP: SAN JOSÉ
Reggeli után transzfer San Joséba. Délután szabadprogram. 
Este egy autentikus vacsoraesten veszünk részt.

18. NAP: SAN JOSÉ
Szabadprogram, majd menetrend függvényében transzfer a 
repülőtérre. Éjszaka a repülőn.

19. NAP: ÉRKEZÉS BUDAPESTRE

Belépők ára: kb.: 75.000,- Ft

1. NAP: BUDAPEST – BOGOTA
Repülés Budapestről Bogotába átszállással. Szállás.

2. NAP: ZIPAQUIRÁ – VILLA DE LEYVA
Reggeli után Mount Monserrate és a föld alatti katedrális meg-
látogatása Zipaquirá városában, mely 2 750 m magasan van. 
Transzfer Villa de Leyva városába, szállás.

3. NAP: BOGOTA
Reggeli után az Ecco Homo és az El Infiernito csillagászati köz-
pont megtekintése. Szállás Bogotában.

4. NAP: BOGOTA – NEIVA – RIVERA
Délelőtt az Arany Múzeum, La Candelaria gyarmati központ 
meglátogatása, majd repülés Neiva városába, ahonnan Riverába 
buszozunk, naplemente megtekintése a Tatacoa-sivatagban.

5. NAP: SAN AGUSTÍN 
A Magdalena folyó mentén San Agustín régészeti központig 
buszozunk, melyet megnézünk. Szállás San Agustín-ben (2 éj).

6. NAP: SAN AGUSTÍN – ALTO DE LOS ÍDOLOS
Reggel egy tradicionális kávé farm, délután pedig az Alto de los 
Ídolos régészeti park meglátogatása – Világörökség.

7. NAP: POPAYAN
Kb. 6 órás buszozás a fehér városba, Popayanba (2 éj). Útközben 
gyönyörködünk a tájban és a változatos Puracé Nemzeti 
Parkban. Délután a még füstölgő Puracé vulkán megtekintése.

8. NAP: POPAYAN
Délelőtt Silvia nyüzsgő piacán forgolódunk. Ez az aguambino és 
paeces indiánok hazája. Délután szabadprogram Popayanban.

9. NAP: CALI 
Kirándulás; cukornád ültetvények megtekintése, majd utazás 
Caliba, a salsa városába. Délután szabadprogram, este salsa bár 
felkeresési lehetőség, vacsora.

10. NAP: CALI – CARTAGENA
A délelőtti órákban transzfer és repülés Cartagenába (2 éj), 
majd szabadprogram.

11. NAP: CARTAGENA
Délelőtt szabadprogram. Délután városnézés Cartagenaban. 
Parlament, a La Popa-hegy gyönyörű kilátással a karibi térségre, 
san Felipe de Barajas erődítmény megtekintése, majd séta a 
városban.

12. NAP: CARTAGENA – SANTA MARTA – BARRANQUILLA
Utazás Santa Marta városába (3 éj), El Totumo vulkán fel-
keresése, fakultatív programlehetőség: gyógyító iszap-
fürdő. Ezt követően tovább Kolumbia legnagyobb kikötőjébe, 
Barranquillaba utazunk.

13. NAP: TAIRONAKA – SANTA MARTA
Kirándulás Taironakaban, Tayrona romjainak megtekintése, majd 
múzeumlátogatás. Ebéd, majd fürdési és pihenési lehetőség a Don 
Diego folyó mentén. Délután indulás vissza Santa Martába.

14. NAP: SANTA MARTA
Pihenés a mesés Karib-tenger partján, koktélozási lehetőséggel.

15. NAP: REPÜLÉS SANTA MARTABÓL BOGOTÁBA
Délután indulás Európába. Éjszaka a repülőn.

16. NAP: DÉLUTÁN ÉRKEZÉS BUDAPESTRE
A kiválasztott időponthoz tartozó pontos szállás, repülőjegy és 

illetékárakról jelentkezés előtt érdeklődjön irodánkban.

A LENY GÖZ  KOLUMBIA
F.I.T. AJÁNLAT

Részvételi díj (iRányáR): 772.000,- Ft 
RepÜlőjegy: 285.000,- Ft 
a belső RepÜlőjegy áRak összesen: kb. 140.000,- Ft

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
tömegközlekedéssel, autóbusszal 

ellátás: 14 nap reggeli, 1 nap ebéd, 1 nap vacsora
szállás:   14 éjszaka *** - **** szállodában,  

1 éjszaka repülőn

ReptéRi illetékek kb.:   180.000,- Ft 

Részvételi díj (iRányáR): 980.000,- Ft 
RepÜlőjegy kb.: 250.000,- Ft 

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
tömegközlekedéssel, autóbusszal 

ellátás: 17 nap reggeli
szállás:   17 éjszaka *** - **** szállodában,  

1 éjszaka repülőn

ReptéRi illetékek kb.:   70.000,- Ft 
tRanszfeRek: 85.000,- Ft
fakUltatív 7 ebéd + 1 vacsoRa: 72.000,- Ft

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

ARENAL-VULKÁN

CARTAGENA BELVÁROSA

KOLUMBIANICARAGUACOSTA RICAPANAMA
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – HAVANNA
Utazás egyénileg átszállással Kuba fővárosába. Havannában a 
repülőtéren találkozás a helyi, magyarul beszélő idegenvezető-
vel, majd transzfer a szállodába, vacsora (3 éj).

2. NAP: HAVANNA
Reggeli után egész napos városnézés Latin-Amerika legroman-
tikusabb fővárosában, a páratlan szépségű Havannában. Először 
Havanna modern városrészével ismerkedünk: átszeljük a híres 
tengerparti sétányt, mely a helyiek egyik kedvenc találkozóhe-
lye. Megismerkedünk a rumkészítéssel, a cukornád termesztés 
és feldolgozás lépéseivel. Ezt követően az óváros gyalogos fel-
fedezésére indulunk, az UNESCO világörökségek listáján is sze-
replő „Habana Vieja”-ba: Katedrális tér, Fegyverek tere, volt 
Kormányzói palota… Megtekintjük Hemingway egyik ked-
venc törzshelyét, a La Bodeguita del Mediot is. A programok 
között egy helyi étteremben ebédelünk. Rövid szabadprogram 
után visszatérünk szálláshelyünkre, ahol vacsora. Este fakulta-
tív program lehetőség; a híres „Tropicana show” megtekintése. 
Gyönyörű táncos lányok és fiúk, csodás ruhák, karibi hangulat. 
Az árban fél üveg kubai rum is benne van. Maradandó élmény 
ez a show. Jelentkezés a helyszínen.

3. NAP: HAVANNA – VINALES – HAVANNA (190km)
Reggeli után egész napos városnézésre indulunk az ország nyu-
gati részébe, a festői szépségű Vinales völgybe, amely az UNESCO 
világöröksége. Utunk a dohányültetvények mentén vezet, majd 
meg is nézzünk közelebbről a dohánytermesztés és szivarkészítés 

lépéseit egy igazi kubai ültetvényen. Utunk következő állomása a 
páratlan szépségű Vinales völgy, ahol a kilátónál megállva gyö-
nyörködhetünk a lélegzetelállító panorámában. Ebéd egy helyi 
étteremben. Majd gyalogtúrára indulunk egy indiánbarlangba 
és csónakázunk barlangi folyón. Végül megtekintjük a híres, ókort 
ábrázoló falfestményt, a „Mural de la Prehistoria-t”. Késő délután 
visszatérünk Havannába. Este vacsora. Ezt követően aki akar, 
bemehet taxival a nyüzsgő hangulatú fergeteges bárokkal tarkí-
tott óvárosba. A fülbemászó zene mindenkit elkápráztat. 

4 NAP:  HAVANNA – SANTA CLARA – SANCTI SPIRITUS
Reggeli után elhagyjuk a fővárost és indulunk Santa Claraba. 
A város minden részét áthatja a forradalom emléke, „hősi város” 
néven is emlegetik. Megtekintjük a Che Guevara emlékművet, 
illetve a forradalmárok által elfoglalt híres páncélvonatot is. 
Ebéd után továbbindulunk az 1514-ben alapított koloniális kis-
városba, Sancti Spiritusba. A belváros szinte eredeti állapotában 
tündököl és itt található Kuba legrégebbi kőhídja. A kora esti 
órákban elfoglaljuk szálláshelyünket, majd vacsora. Este érde-
mes ellátogatni a híres Casa de la Trovaba, ahol igazi, autentikus 
salsa buliban lehet részünk és élvezhetjük a helyi kubai zenekar 
által játszott karibi dallamokat.

5. NAP:  SANCTI SPIRITUS – CUKORMALMOK VÖLGYE – 
TRINIDAD – CIENFUEGOS (160 km)

Reggel indulás Kuba második legnagyobb hegységéhez, az 
Escambray hegységhez. A hegység híres a gazdag élővilágáról 
és a különleges éghajlatválasztó szerepéről is. Utunk a hegység 
déli oldalához vezet, egy a hegy lábánál megbúvó igazi kubai 
farmhoz. Itt ismerhető meg az „igazi Kuba”, a vidéki élet min-
dennapjai. A farmról öszvérháton dzsungeltúrára indulunk, 
mely során megismerjük a helyi flórát és faunát. A farmon elfo-
gyasztjuk autentikus ebédünket, majd tovább indulunk a híres 
Cukormalmok völgyébe, mely szintén UNESCO világörökség. 
Folytatjuk utunkat Trinidadba. Városnézés a több mint 500 éve 
alapított koloniális kisvárosban. A város történelmi központja 
az UNESCO Világörökségek listáján is szerepel. Láthatjuk töb-
bek között a Cantero Palotamúzeumot és a Szentháromság teret 
egy szépséges templommal. A város egyik leghíresebb neveze-
tessége a La Canchanchara bár, ahol mi is megkóstolhatunk egy 
eredeti kubai koktélt. Továbbindulás Cienfuegosba, ahol elfog-
laljuk szállásunkat, majd vacsora.

6. NAP:  CIENFUEGOS – MONTEMAR 
NEMZETI PARK – GUAMA – 
VARADERO (180km)

Cienfuegos belvárosa felé vesszük az irányt. Végigsétálunk 
a város főutcáján, a Pradon, megcsodáljuk a José Marti teret, a 
Kormányzói palotát, a kiváló akusztikájáról híres Thomas Terry 
színházat és a Katedrálist. Ezt követően továbbindulunk Kuba 
legjelentősebb természetvédelmi területére, a madár- és állat-
világáról híres Montemar Nemzeti Parkba. Első állomásunk 
Guama, a Nemzeti Park fő látványossága. Itt egy motorcsó-
naktúrára indulunk a tengerbe vezető természetes lagúnán, 
majd egy indiánfalut tekintünk meg, ahol megismerkedhe-
tünk az őslakos indiánok szokásaival. Látogatást teszünk Kuba 
legnagyobb krokodilfarmján. Majd továbbindulunk a Karib-
tenger partján található híres Disznó-öbölbe, ahol a forradalom 
megdöntésére tett amerikai kísérlet híres partraszállása volt. 
Itt megebédelünk egy tengerparti étteremben csodálatos kilá-
tással a Karib-tengerre. A késő délutáni órákban érkezünk meg 
Varaderoba. Az idegenvezető szolgáltatás vége. Szállás elfogla-
lása, ahol all inclusive ellátás biztosított. Vacsora.  

7 – 8. NAP: VARADERO
Mindkét nap pihenés Varadero fehér homokos tengerpartján all 
inclusive ellátással. Helyszínen a fakultatív programlehetősé-
gekről az idegenvezető tájékoztatja Önöket.

9. NAP: VARADERO – HAVANNA (150 km)
Délelőtt szabad program, délig kijelentkezés a hotelből. A szál-
loda szolgáltatásait egészen az elutazásig igénybe lehet venni. 
Délután transzfer Varaderoból a repülőtérre. Menetrend függvé-
nyében az esti órákban elutazás. Éjszaka a repülőn.

10. NAP: BUDAPEST
Átszállás után várhatóan a délutáni órákban hazaérkezés a 
budapesti repülőtérre.

Oltásokkal kapcsolatos információk weboldalunkon találhatóak.
Az ár tartalmazza a belépők összegét.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás 
és transzfer. (Lásd 6. old.)

A SALSA ÉS A SZIVAR HAZÁJA: KUBA
Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Min. létszám: 10 fő

Részvételi díj: 399.000,- Ft
RepÜlőjegy: 184.000,- Ft
időpont: 2015. július 10 – 19.;  október 14 – 23.

Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált 
autóbusszal 

ellátás:  teljes panzió (1. nap vacsorától 6. nap 
ebédig) a 6. nap vacsorától  9. nap reggelig 
all inclusive ellátás

szállás:  8 éjszaka **** szálláshelyeken 2 ágyas 
tusolós WC-s szobákban, 1 éjszaka repülőn

ReptéRi illeték kb.: 187.000,- Ft 
egyágyas feláR: 134.000,- Ft
belépési és kilépési illetékek: 14.000,- Ft
a vízUmköltség: 30 USD

PROKO BEPILLANTÓ: 

 Karibi Hangulat: salsa táncosoK és Kubai zene

 dzsungeltúra, csónaKozás és indián falu látogatás

 feHér HomoKos partnál all incusive nyaralás

 rumlepárló, doHányültetvény, KroKodilfarm

TRINIDAD BELVÁROSA

VARADERO HOMOKOS TENGERPARTJA

JELLEGZETES KUBAI UTCAKÉP

ITT VOLT KOLUMBUSZ SÍRJA

KUBA
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IZRAEL ARCAI

ÉVEZREDEK NYOMÁBAN IZRAELBEN

Természet Városlátogatás

Tel.: 62/543-385 www.korutazas.hu    MSE Tours iroda ajánlásával

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – TEL AVIV – JERUZSÁLEM
Utazás Budapestről az ELAL Izraeli Légitársaság menetrend-
szerinti járatával a Ben Gurion repülőtérre, majd autóbusszal 
Jeruzsálembe. A Via Dolorosa és a Szent Sír Bazilika megtekin-
tése után vacsora és szállás Jeruzsálemben.

2. NAP: JERUZSÁLEM – BETLEHEM
A reggelit követően indulunk az Olajfák hegyére – Jeruzsálem 
legszebb kilátójához. Ezután látogatás Jeruzsálem óváros-
ában. A Sion-hegyen megtekintjük Dávid király sírját, az Utolsó 
Vacsora termét, az Elszenderülés templomát. Innen a zsidóne-
gyedbe megyünk; Siratófal. Rövid szabadidő a bazárban, majd 
délután felkeressük Betlehemben: Születés Bazilikát, Pásztorok 
mezejét. Vacsora, szállás a Jeruzsálemben.

3. NAP:  JUDEAI SIVATAG ÉS A HOLT TENGER – QUMRAN 
– GALILEA

A reggelit követően korai indulás a Júdeai sivatagba, ott a 
Megkísértés hegyére. Egészen megközelítjük a Szent György 
kolostort, innen nézzük meg Jerikó városát. Ezt követően a 
világ legmélyebben fekvő pontjához, a Holt-tengerhez uta-
zunk. Meglátogatjuk az eredeti keresztelőhelyet Betániában, 
majd megállunk Ein Gedi oázisánál, ahol gyalogsétával elme-
gyünk a Dávid patak első vízeséséig, ahová Dávid menekült 
Saul üldözése elől. Ezután Qumranban teszünk látogatást, majd 
a Holt-tenger egyik fürdőhelyéhez érve fürdőzés. Ezután észak 
felé utazunk a Jordán folyó völgyén Galileába. Vacsora, szállás 
Tiberiasban.

4. NAP:  GALILEA LEGFONTOSABB 
SZÍNHELYEI

Reggeli után hajóra szállva egy csendes órát 
töltünk a tavon, majd utazás a Genezáreti 
tó körüli szent helyekhez: Yardenitben meg-
tekintjük a Jordán folyó hagyományos 
keresztelő helyét, majd Tiberiason keresztül 
Mária-Magdolna születési helyének érinté-
sével a Boldog mondások hegyére, valamint 
Tabghára, a kenyér és halszaporítás csodájának színhelyétre 
utazunk. majd utunkat Capernaumban folytatjuk, ellátoga-
tunk a régi zsinagógához és Péter házához. Délután látogatás 
Názáretben, az Angyali Üdvözlet Bazilikában. Vacsora és szál-
lás Tiberiasban.

5. NAP: GOLÁN FENNSÍK – BET SHEAN – SAHNE
Reggeli után a Hermon hegy lábánál, a Golán fennsíkon 
Caesarea Philippi ősi városának romjainál kezdjük a napot, 
majd a fennsík egyik legszebb kilátójánál csodáljuk meg Galilea 
panorámáját. Látogatás Bet Shean Nemzeti Parkban. Ezt köve-
tően fürdőzés édenkerti környezetben a Gilboa hegy lábánál, 
Sahnén. Utazás Netanyára. Vacsora és szállás Netanyán. 

6. NAP: A FÖLKÖZI-TENGER PARTVIDÉKE
Reggeli után Rosh Hanikra lenyűgöző mészkőbarlangjait tekint-
jük meg. Ezután Akkó várához, majd Caesareába, Nagy Heródes 
csodálatos kikötővárosába utazunk. Visszatérés Netanyára, sza-
badidő. Vacsora és szállás Netanyán.

7. NAP: NETANYA – TEL AVIV – BUDAPEST
A reggelit követően a partvidéket követve érjük el Tel Avivot, 
látogatás Jaffó óvárosában. Informatív városnézés, majd szabad-
idő Tel Avivban. Délután transzfer a repülőtérre, majd az esti gép-
pel indulás Budapestre.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az ár tartalmaz 1 órás hajókázást a galileai tavon. 

Az útlevélnek a hazautazástól számítva  
6 hónapig még érvényesnek kell lennie!
Az ár nem tartalmazza a BBP biztosítást. 
Az útlemondási biztosítás összege: 2 800.- Ft.
Helyszínen fizetendő szervizdíj: 50 USD.
Helyszínen fizetendő belépők: 80 USD.

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – TEL AVIV – JERUZSÁLEM
Utazás Budapestről az ELAL Izraeli Légitársaság menetrend-
szerinti járatával a Ben Gurion repülőtérre, majd autóbusszal 
Jeruzsálembe. A Via Dolorosa és a Szent Sír Bazilika megtekin-
tése után vacsora és szállás Jeruzsálemben.

2. NAP: JERUZSÁLEM 
A reggelit követően indulunk az Olajfák hegyére – Jeruzsálem leg-
szebb kilátójához. Ezután sétát teszünk Jeruzsálem óvárosában. 

A Sion-hegyen megtekintjük Dávid király sírját, az Utolsó Vacsora 
termét, az Elszenderülés templomát. Innen a zsidónegyedbe 
megyünk; Siratófal. Rövid szabadidő a bazárban, majd délután 
Betlehemben a Születés Bazilikájában, illetve a Pásztorok meze-
jén teszünk látogatást. Vacsora, szállás Jeruzsálemben.

3. NAP:  JUDEAI SIVATAG ÉS A HOLT TENGER – QUMRAN 
– GALILEA

A reggelit követően korai indulás a Júdeai sivatagba, ott a 
Megkísértés hegyére. Egészen megközelítjük a Szent György-
kolostort, innen nézzük meg Jerikó városát. Ezt követően a 
világ legmélyebben fekvő pontjához, a Holt-tengerhez uta-
zunk, útközben megállunk Betániában az eredeti keresztelőhe-
lyen. Következő állomásunk Qumran, a Holt-tengeri tekercsek 
lelőhelye, majd a Holt-tenger egyik fürdőhelyéhez érve fürdő-
zés. Ezután észak felé utazunk a Jordán folyó völgyén Galileába. 
Vacsora, szállás a Tiberiasban.

4. NAP: JÉZUS GALILEAI TÉNYKEDÉSÉNEK LEGFONTO-
SABB SZÍNHELYEI
Reggeli után az Arbel-hegyen, a Nemzeti Parkban kezdjük prog-
ramunkat, ahonnan a gyönyörű kilátás átfogó képet nyújt szinte 
egész Galileáról. Ezután hajóra szállva egy csendes órát töltünk 
a tavon, majd utazás a Genezáreti tó körüli szent helyekhez: 
Yardenitben megtekintjük a Jordán folyó hagyományos keresz-
telő helyét, majd Tiberiason keresztül Mária-Magdolna szüle-
tési helyének érintésével a Boldog mondások hegyére, majd 
Tabghára, a kenyér és halszaporítás csodájának színhelyére uta-
zunk. Utunkat Capernaumban folytatjuk, ellátogatunk a régi 
zsinagógához és Péter házához. Délután érkezünk Názáretbe, az 
Angyali Üdvözlet Bazilikában. Visszautazás a hotelbe, vacsora, 
szállás Tiberiasban.

5. NAP: GALILEA – TEL AVIV – BUDAPEST
Reggeli és a szállodából való kijelentkezés után utunkat felső 
Galilea felé vesszük, a Karmel hegyre, Muhraka szirtjére uta-
zunk, Illés próféta áldozatbemutatásának helyszínére, majd a 

Földközi-tenger partján fekvő Caesareába érkezünk. A tenger 
partján Tel-Aviv-Jaffoba, a művészek és művészetek városát 
keressük fel. Majd utazás a repülőtérre. Esti indulás Budapestre. 
Érkezés az éjszakai órákban.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Az útlevélnek a hazautazástól számítva 
6 hónapig még érvényesnek kell lennie!
Az ár tartalmazza a galileai tavi hajókázást.
Az ár nem tartalmazza a BBP biztosítást. 
Az útlemondási biztosítás összege: 2 000.- Ft.
Helyszínen fizetendő szervizdíj: 35 USD.
Helyszínen fizetendő belépők: 80 USD.

Min. létszám: 35 fő

időpont, Részvételi díj:
2015. április 27 – május 3. 275.000,- Ft

május 15 – 21. 275.000,- Ft
augusztus 10 – 16. 290.000,- Ft
október 23 – 29. 275.000,- Ft

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  középkategóriás szállodában,  

2 ágyas szobákban

ReptéRi illeték kb.:   55.000,- Ft  
egyágyas feláR: 69.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 25.000,- Ft

PROKO BEPILLANTÓ: 

 jeruzsálem, betleHem és a sion-Hegy látnivalói
 júdea sivatagától saHne édenKertjéig
 mediterrán metropolisz: tel aviv

PROKO BEPILLANTÓ: 

 szent sír baziliKa és a siratófal jeruzsálemben
 betleHemi és názáreti szent HelyeK
 fürdés a világ legmélyebb pontján: Holt-tenger

Min. létszám: 15 fő

időpont, Részvételi díj:
2015. február 15 – 19. 195.000,- Ft

március 25 – 29. 195.000,- Ft
május 10 – 14. 195.000,- Ft
június 28 – július 2. 210.000,- Ft
szeptember 2 – 6. 195.000,- Ft
november 25 – 29. 195.000,- Ft

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  középkategóriás szállodában,  

2 ágyas szobákban

ReptéRi illeték kb.:   55.000,- Ft  
egyágyas feláR: 55.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 16.000,- Ft

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

SIRATÓFAL JERUZSÁLEMBEN

Nehézségi mutató

SÓKICSAPÓDÁSOK A HOLT-TENGER PARTJÁN

IZRAEL
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Természet Városlátogatás

Tel.: 62/543-385 www.korutazas.hu    Partneriroda: AB AGRO Utazási Iroda

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – REPÜLŐ
Elrepülés Budapestről átszállással Pekingbe. 
Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

2. NAP:  PEKING – ÉG TEMPLOMA – 
YONGHE LÁMAKOLOSTOR – 
KONFUCIUSZ TEMPLOMA

Érkezés Pekingbe, transzfer a városba. Láto-
gatás az Ég templománál, ahová a Ming és a Qing császárok is 
gyalog jártak. Legnevezetesebb része az Imádságok Csarnoka, 
melynek 4 főoszlopa a 4 évszakot reprezentálja. Itt láthatjuk még 
a kör alakú lépcsőzetes oltárt, ahol a kínaiak szerint a „Föld közepe” 
található. Megnézzük a Yonghe lámakolostort és Konfuciusz 
templomát. Vacsora egy városi étteremben. Szállás Pekingben.

3. NAP:  TIENANMEN TÉR – TILTOTT VÁROS – OLIMPIAI 
HELYSZÍNEK – NYÁRI PALOTA

A városnézés folytatása: Peking szívében található Kína legna-
gyobb tere, a Tienanmen tér, amelyet többek között a Nemzeti 
Múzeum, a Nép Hőseinek emelt emlékmű és a Mao Ce-tung 
Mauzó leum vesznek körül. Innen a Tiltott Város déli bejáratához 
érkezünk. A Tiltott Város a Ming és a Qing dinasztiák császári palo-
tája volt közel ötszáz éven keresztül. Domináns színe a sárga, mivel 
ez volt az uralkodói család szimbóluma. Egy egész városról lévén 
szó, több palotából, csarnokból és pavilonból áll. Egy különleges 
számítási módszer szerint eredetileg 9 999 helyiségből állt, mert a 
kínaiak szeretik a kilences számot. Ezután fotó stop a 2008-as Nyári 
Olimpiai Játékok helyszíneinél. A Pekingtől 15 km-re található 
Nyári Palota a legnagyobb császári park, amelynek háromnegye-
dét víz borítja. A palota területén a kínai építészet jellegzetessé-
gei mind megtalálhatóak: pavilonok, kertek, tornyok és hidak. A tó 
partján sétálva a több mint 700 méter hosszú faragott és festett 
folyosón ezernyi miniatűr képecske látható a fejünk fölött. Vacsora 
egy városi étteremben. Szállás Pekingben.

4. NAP:  NAGY FAL – SZELLEMEK ÚTJA – MING SÍROK
Reggeli után meglátogatjuk a Kínai Nagy Fal egyik szakaszát. 
Úgy tartja a mondás, hogy a kínai embernek életében két helyre 
kell elzarándokolnia: a pekingi Tiltott Városba és a Nagy Falhoz. 
Ezután teszünk egy sétát a Szellemek Útján, majd meglátoga-
tunk egyet a Ming császári sírok közül. Visszautazás Pekingbe. 
Vacsora egy városi étteremben. Szállás Pekingben.

5. NAP:  PEKING – XIAN – NAGY MECSET – VADLUDAK 
NAGY PAGODÁJA

Reggeli, transzfer a vasútállomásra, utazás expresszvonat-
tal Xianba. A 220 km/órával száguldó gyorsvonat közel 5 és fél 
óra alatt teszi meg az 1200 km-es távot. Érkezés után városné-
zés Xianban, amely több mint ezer éven keresztül a birodalom 
fővárosa volt: látogatás a muzulmán negyedben, majd a Nagy 
Mecset megtekintése. Fotóstop a Vadludak Nagy Pagodájánál. 
Vacsora egy városi étteremben. Szállás Xianban.

6. NAP: TERRAKOTTA HADSEREG – VONAT 
Reggeli, majd a Terrakotta Hadsereget nézzük meg, ami a XX. század 
legjelentősebb régészeti lelete volt, feltárása mind a mai napig tart. 
A mauzóleumot Kína első császára, Csin Si Huang-ti építtette az i.e. 
III. században. A hatalmas múzeum elénk tárja a 2 300 évvel ezelőtti 
Kína hatalmasságát; a több ezer restaurált szobor látványa lenyűgöző. 
Vacsora egy városi étteremben. Ezután transzfer a vasútállomásra, uta-
zás éjszakai vonattal Shanghaiba, I. osztályú 4 személyes hálókocsikban.

7. NAP:  VONAT – SHANGHAI – SHANGHAI MÚZEUM – 
BUND – NANJING ROAD

Érkezés Shanghaiba, transzfer a hotelbe, reggeli, pihenés. 
Délután látogatás a Shanghai Múzeumban, ahol egy átfogó 
képet kaphatunk Kína egész történelméről és művészetéről. 
Ezután áthaladunk a Bundon, amely a Huangpu folyó nyugati 
partján található. Séta a híres Nanjing Roadon, vásárlási lehető-
ség. Vacsora egy városi étteremben. Szállás Shanghaiban.

8. NAP:  ÓVÁROS – ÖRÖMÖK KERTJE – JADE BUDDHA TEMPLOM
Reggeli, majd séta az Óvárosban. Shanghai Óvárosa egy nagyon 
régi üzleti negyed, amelyben a turisztikai látványosságok, aján-
déküzletek, éttermek, a legöregebb bank, ékszerüzlet, teaház 
és a híres cikk-cakk híd egyaránt fellelhető. Az Örömök kertje is 
itt található. Látogatás a Jade Buddha templomban, amely két 
nagyon értékes Jade Buddha-szobornak ad otthont, amelyeket 
még Burmából hozott egy szerzetes. Vacsora egy városi étterem-
ben. Este kínai akrobata show megtekintése. Szállás Shanghaiban.

9. NAP: LUZHI – SUZHOU – SHANGHAI – GUILIN
Reggeli, majd utazás Suzhouba, útközben látogatást teszünk Luzhi 
vízivárosban. Érkezés Suzhouba, amely egy a Jangce folyó deltájá-
ban épült város, területének majdnem felét víz borítja. 2 500 éves 
történelme során több mandarinkert is épült a városban, az egyi-
ket meg is látogatjuk. Visszautazás Shanghaiba. Vacsora egy városi 
étteremben. Transzfer a repülőtérre és elrepülés Guilinba. Érkezést 
követően transzfer a hotelbe. Szállás Guilinban.

10. NAP: GUILIN – YANGSHUO – HAJÓKÁZÁS A LI FOLYÓN
Reggeli, szabad program vagy fakultatív programlehetőség: uta-
zás a Li folyóhoz, 5 órás hajókirándulás a varázslatos Tű-hegyek 
mentén. A lélegzetelállító karszt sziklaformációk, a teraszos rizs-
földek övezte Li folyó egy életre szóló élmény. Érkezés Yangshuoba, 
majd szabad program, vásárlási lehetőség. Visszautazás Guilinba. 
Vacsora egy városi étteremben. Szállás Guilinban. Fakultatív 
program: hajózás a Li folyón: 24.500,- Ft

11. NAP:  GUILIN – NÁDFUVOLA-CSEPPKŐBARLANG – 
FUBO-HEGY – KANTON

Reggeli után látogatás a Nádfuvola-cseppkőbarlangban, amely-
ben a különböző színű megvilágításnak köszönhetően még lenyű-
gözőbbek a hatalmas nádsípra emlékeztető mészkőalakzatok. 

Délelőtt séta a Fubo-hegyre, amely félig a szárazföldön, félig víz-
ben áll, és ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és a Li folyóra. 
Délután transzfer a vasútállomásra és elutazás Kantonba. Vacsora 
egy városi étteremben. Szállás Kantonban.

12. NAP: KANTON – HONG KONG
Reggeli, majd városnézés: Chen Clan Akadémia, Liurong szen-
tély, Qingping piac. Napközben ebéd. Transzfer a kikötőbe és 
áthajózás Hong Kongba, ahol szállás. Transzfer a hotelbe.

13. NAP: MAKAÓ
Reggeli, szabad program vagy egész napos fakultatív prog-
ramlehetőség: hajókirándulás Makaóra, a kaszinók városába. 
Katamaránnal átmegyünk Makaóra és meglátogatjuk az A-Ma 
Szentélyt, amelyről Makaó a nevét kapta, majd megtekintjük a 
Szt. Pál-templom romjait, amely a XIX. században égett le. Rövid 
séta és vásárlási lehetőség a Senado téren. Ezután transzfer a 
Casino Venetianhoz, és szabad program a hajó indulásáig. Estére 
visszaérkezés Hong Kongba. Vacsora egy városi étteremben. Szállás 
Hong Kongban. Fakultatív program: Makaó: 33.500,- Ft

14. NAP: HONG KONG …
Reggeli, délelőtt szabad program, délután városnézés Hong 
Kongban: Viktória-csúcs, Aberdeen halászfalu, rövid látoga-
tás az ékszergyárban. Ebéd egy helyi étteremben. Transzfer a 
repülőtérre és elrepülés menetrend szerinti járattal átszállással 
Budapestre. Étkezések és éjszakázás a gép fedélzetén.

15. NAP: REPÜLŐ – BUDAPEST
Érkezés Budapestre menetrendtől függően.

Fontos! A vízumot Budapesten csak magyar útlevéllel rendel-
kezőknek készítik el. Az útlevélnek a visszaérkezéstől számított 
6  hónapig érvényesnek kell lennie, és minimum 2 egymással 
szembeni üres oldalnak kell benne lennie. A valutaárfolyam válto-
zások az árakat módosíthatják. Az utat kisebb lét-
számmal is indítani tudjuk, csak más áron és más 
szolgáltatásokkal. 
Belépők és a program szerinti étkezések: 185 USD 
(a helyszínen fizetendő a kinti szolgáltatónak). 
Borravaló: ajánlott 4 USD/fő/nap 
Az ár tartalmazza a BBP biztosítást.
Sztornóbiztosítás a részvételi díjra és a reptéri 
illetékre: 10.050,- Ft

Min. létszám: 35 fő

időpont, Részvételi díj:
2015. április 27 – május 3. 275.000,- Ft

május 15 – 21. 275.000,- Ft
augusztus 10 – 16. 290.000,- Ft
október 23 – 29. 275.000,- Ft

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal

ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  középkategóriás szállodában,  

2 ágyas szobákban

ReptéRi illeték kb.:   55.000,- Ft  
egyágyas feláR: 69.000,- Ft
fakUltatív vacsoRa: 25.000,- Ft

PROKO BEPILLANTÓ: 

 tiltott város és olimpiai HelyszíneK peKingben
 Kelet mesés Kapui: sHangHai, Hong-Kong, maKao 
 2300 éves KincseK: a nagyfal és az agyagHadsereg
 csónaKázás a Káprázatos tű-HegyeK KÖzt

Min. létszám: 15 fő • Fakultatív programok: min. 10 főtől

Részvételi díj RepÜlőjeggyel: 589.000,- Ft
 időpont: 2015.  május 16 – 30.;  július 19 – aug. 2.;  

szeptember 15 – 29.; 
 2016. március 26 – április 9.  

Utazás:  repülővel, külön busszal, expressz- és éjszakai 
vonattal, belső repülőjárattal, komphajóval

ellátás: reggeli  
szállás:  elhelyezés középkategóriájú (***-****-os) 

szállodákban, 2 ágyas fürdőszobás szobákban, 
1 éjszaka vonaton I. osztályú 4 személyes 
hálókocsikban 

ReptéRi illeték üzemanyag felárral kb:   129.000,- Ft  
vízUm: 12.000,- Ft
egyágyas feláR (kivéve vonaton): 119.000,- Ft

Nehézségi mutató

XIAN AGYAGHADSEREGE

PEKING TILTOTT VÁROSA

SANGHAI FELHŐKARCOLÓI

KÍNA
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Természet Városlátogatás

A MESÉS INDOKÍNA
Vietnám – Laosz – Kambodzsa

PROGRAM: 
1. NAP: BUDAPEST – VIETNÁM – SAIGON
Átszállással utazás Vietnám legnagyobb városába, Saigonba. 
Éjszaka a repülőn.

2. NAP: SAIGON (HO CHI MINH VÁROS)
Transzfer a szállodába. Saigon volt a fővárosa Dél-Vietnámnak, 
abban az időben, amikor két részből állt az ország. Egyesülés után 
Hanoi lett a főváros, de Saigon – mai nevén Ho Chi Minh város – 
továbbra is fontos kereskedelmi és gazdasági központ maradt. 
Délután városnézés; megtekintjük az egykori elnöki palotát, mely 
a háború idején katonai főhadiszállás volt. Ezt követően lefényké-
pezhetjük a szép főposta épületét, a Notre Dame-templomot és 
sétálhatunk a Ben Thanh piacon. Szállás Saigonban (2 éj).

3. NAP: SAIGON – MEKONG DELTA – SAIGON
Nagyon érdekes kirándulásunk lesz ezen a napon. A Mekong 
Kínában ered és keresztülfolyik Délkelet-Ázsián, Saigon után 
ömlik a Dél-kínai-tengerbe. Külön a számunkra biztosított kisha-
jóval járjuk be a vidéket. Látjuk az úszó piacot, kikötünk több kis 
szigeten, megnézünk egy rizsfeldolgozó manufaktúrát, körülöt-
tünk rengeteg növény, virág. Egy szép kis szigeten helyi különle-
gességet ebédelünk. Késő délután érünk vissza szállásunkra.

4. NAP: SAIGON – HOI AN – MY SON
Repülővel Danangba, majd busszal Hoi Anba megyünk. Ezen a 
napon két UNESCO világörökségi látványosságot tekintünk meg. 
Először a My Sont, a hindu szentélykörzet maradványait keressük 
fel, mely Indokína egyik legnagyobb Sivának szentelt együttese. 
A háborúk sok kárt tettek benne, de még így is nagyszerű látvány 
a vadregényes környezetben található emlékhely. Délután Hoi An 
világörökségű belvárosában sétálunk. Látványosságok: japán-
híd, pagodák, régi kereskedőházak. Szállás Hoi Anban.

5. NAP: HOI AN – HUE
Reggeli után busszal megyünk át Hueba. Útközben megtekin-
tünk egy márványüzemet. Hueba érve a Királyi Citadellát és a 
Tiltott Várost nézzük meg. Ez a nagy épületegyüttes a Nguyen-
dinasztia idején épült. Ezt követően a nagyon érdekes Dong Ba 
piacot látogatjuk meg. Szállás Hueban. 

6. NAP: HUE KIRÁLYI SÍROK
Folytatjuk a Hue környékén található királyi sírhelyek megte-
kintését. Látványukról sokat elárul, hogy a világörökségek közé 

sorolták ezeket. A Parfüm folyón csónakkal megyünk Thien Mu 
Pagodához, ahol többek közt megtekintjük a 7 emeletes Stupát. 
Továbbhaladunk Minh Mang király nyughelyéhez. Annak ide-
jén ez több mint 40 épületből állt. Délután Khai Dinh uralkodó 
mauzóleumát keressük fel. Visszaérkezés után szabadprogram 
Hueban, majd transzfer a repülőtérre és elutazás Hanoiba. Szállás.

7. NAP: HANOI – HA LONG-ÖBÖL
Utunk egyik csúcspontjához érkeztünk el. A világörökség része-
ként számon tartott Ha Long-öbölhöz kirándulunk. A Dél-kínai-
tenger északi részén található ez a káprázatos hely. Elfoglaljuk az 
(ablakos, tus/WC) kabinunkat és kihajózunk. Fantasztikus sziklák 
közt halad vitorlás hajónk. Elmondhatatlan a látvány, több mint 
3 000 csodaszép szikla zöld növényzettel a kb. 1 500 km2-es öböl-
ben. Délután megállunk egy úszó falunál, ahol különleges csó-
nakra szállva körbevisznek bennünket és megmutatják a falut. 
A nap során lesz fürdési lehetőség, sőt este főzőtanfolyamot is tart 
a hajó szakácsa. Ebéd, vacsora a hajón. Este feledhetetlen élmény 
a naplemente látványa a tengeren. Szállás a hajón.

8. NAP: HA LONG – HANOI
Reggel még folytatjuk a hajózást. A csodás napfelkelte után, aki 
akar, egy könnyű tai chi tornán vehet részt. Ezt követően egy 
nagyon szép cseppkőbarlanghoz hajózunk, ahol kiszállunk és gya-
logosan járjuk be a barlangot. Visszahajózunk és a délelőtti órákban 
kikötünk. Megérkezésünk után biciklis riksával körbeviszik Önöket 
a belvárosban, és sétálhatunk a Hoan Kiem-tónál. Este részesei 
leszünk egy különleges vízi bábelőadásnak. Szállás Hanoiban.

9. NAP: HANOI – LUANG PRABANG
Reggeli után városnézés: Ho Chi Minh Mauzóleum, egyoszlopos 
pagoda, Irodalom templom, mely az ország első egyeteme volt. 
Délután az Etnológiai Múzeumban teszünk látogatást, mely 
Vietnám történelmének relikviáit mutatja be. Sok élménnyel 
gazdagodva megyünk a reptérre és irány Laosz. Szállás Luang 
Prabangban. (3 éj)

10. NAP:  ELEFÁNTFARM – KOUANG SI VÍZESÉS – LUANG 
PRABANG

Kora reggel szemtanúi lehetünk egy különleges buddhista szo-
kásnak, mely során a szerzetesek alamizsnát, élelmet gyűjte-
nek egy körmenet során a hívőktől. A Laosz szó jelentése: millió 
elefánt országa, így érthető, hogy délelőtt egy elefántfarmra is 
ellátogatunk. Vadregényes az egész vidék amerre járunk. A far-
mon tájékoztatást adnak az elefántok életéről, ezt követően 
elefánthátra ülhetünk és egy több, mint fél órás túrát tehe-
tünk a környéken. Nagyon érdekes a táj ebből a perspektívá-
ból. Folytatjuk utunkat a mesés környezetben lévő vízesésekhez. 
Kitűnő felvételeket készíthetünk a zuhatagokról. 

11. NAP: LUANG PRABANG
Délelőtt a volt királyi palotát tekintjük meg, mely jelenleg 
Nemzeti Múzeum. Nem véletlen, hogy nem a jelenlegi fővá-
ros, hanem Luang Prabang szerepel a világörökségek közt, mely 

évszázadokon keresztül (1975-ig) a királyság székhelye volt. 
Ezt követően a Mekong folyón hajózunk egy külön a számunkra 
biztosított motoros kishajón. Gyönyörködünk a vadregényes táj-
ban, megtekintünk egy barlangot, melyben több száz Buddha 
szobrot láthatunk. Kikötünk egy kézműves falunál is. Délután 
felkeressük a különleges, laoszi buddhista kolostorok egyik leg-
szebb példáját, a Wat Xieng Thong-ot. Este vásárolhatunk a han-
gulatos kézműves piacon.

12. NAP: LUANG PRABANG – SIEM REAP – ANGKOR WAT
Reggeli után a reptérre megyünk és irány Kambodzsa. Megér-
kezésünk után elfoglaljuk szállásunkat Siem Reapban, majd az 
idegenvezetőnkkel besétálunk a belvárosba.  (2 éj). 

13. NAP:  SIEM REAP – TA PROHM – SRAH SRANG – 
ANGKOR WAT 

Délelőtt az Angkor Thom és a Ta Prohm templomokat keressük 
fel. Ez utóbbinál forgatták Angelina Jolie híres Tomb Raider film-
jét. Lenyűgöző élmény látni, ahogy a dzsungel hatalmas fái tel-
jesen ránőttek az épületek falaira. A Srah Srang monumentális 
medencéjében az uralkodó több száz ágyasa fürdött. Sokak szerint 
a világ 7 új csodája közé be kellett volna választani a Siem Reap 
mellett található Angkor Watot és a közelében lévő templomokat. 
Kb. 30 km2-es körzetben több mint egy tucat szentély található. 
A IX. sz-tól az uralkodók építették ezeket a templomokat saját 
temetkezési helyüknek. A legszebb és az egész területnek név-
adó temploma, az Angkor Wat megtekintése is szerepel délutáni 
programunkban. Erre annyira büszkék a kambodzsaiak, hogy még 
az ország zászlajában is szerepel. A több kilométernyi kődom-
bormű, a díszes oszlopok, kőfaragványok felejthetetlen élményt 
jelentenek. Késő délután a Bakheng templomhoz sétálunk fel és 
ott tekintjük meg a mesés naplementét. Este, aki akar, tuktukkal 
bemehet a turisták özönétől hangos, mozgalmas belvárosba.

14. NAP: KBAL SPEAN – HAZAUTAZÁS 
Reggeli után Kbal Spean folyóvölgyébe utazunk. Itt megtekintjük 
a Banteay Srey templomot, mely különbözik az eddig látottakhoz 
képest, mivel vörös homokkőből készült. Ezután transzfer és haza-
utazás átszállással, éjszaka a repülőn. 

15. NAP: HAZAREPÜLÉS
Bp.-re érkezés várhatóan a déli órákban.

Az ár tartalmazza a belépők összegét, de nem 
tartalmazza a vízumköltségeket és a helyi bor-
ravalókat. Vietnámi vízum Budapesten intéz-
hető (irodánk segítséget nyújt), a többi a 
helyszínen. Vietnámi vízum kb.: 21.000,- Ft 
Laoszi kb.: 31USD  Kambodzsai: kb. 30 USD. Oltásokkal kapcsolatos 
információkat weboldalunkon találják meg. Min. létszám: 15 fő
Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 6. old.)

Részvételi díj: 420.000,- Ft
RepÜlőjegy (9 szakasz): kb. 297.000,- Ft
időpont: 2015. november 03 – 17.

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondícionált autóbusszal 

ellátás:  12 nap félpanzió (reggeli és ebéd  
vagy vacsora – hajón mindkettő)  

szállás:   11 éj ***-**** szállodákban és 1 éj hajón,  
 2 ágyas zuhanyzós / WC-s kabinban  
+ 2 éj repülőn

ReptéRi illeték (9 szakasz) kb.   205.000,- Ft   
egyágyas feláR: 88.000,- Ft

PROKO BEPILLANTÓ: 

 Kambodzsa jelKépe: angKor wat templomegyüttese

 napfelKelte egy vitorlásról a Ha long-ÖbÖlben

 csodálatos Hindu és buddHista szentélyeK

 HajóKázás a meKong és a parfüm folyóKon

 laoszi trópusi esőerdő elefántHátról

Nehézségi mutató

BUDHISTA SZERZETESEK AZ ANGKOR WAT ELŐTT

CSÓNAKOK A HA LONG ÖBÖLBEN

VIETNÁM LAOSZ KAMBODZSA



83

UTAZÁSI SZERZŐDÉS
mely köttetett a PROKO TRAVEL (PROKO KFT) utazási iroda  
(továbbiakban PT), központ: 6720 Szeged Kígyó u. 3.  
(Hsz.: Feketesas u. 19–21.) Tel./fax: 62/543-385 ügyeleti: 30/2290-457 
Eng.sz: R-0857/1993. Adósz.: 11032591-2-06 cégjegyzék szám:  
06-09-002944 e-mail: info@prokotravel.hu  www.prokotravel.hu 
és a szerződést aláíró utas (ill. képviselője) között az alábbiak szerint:
1. A PT által szervezett utazásokra a P.T.K. 2013 évi  V. törvény 6:254.§-a, 
a 213/96  és az utazási szerződésekről szóló 281/2008 Kormányrendelet és 
a 90/314 EGK irányelvek  és a jelen Utazási szerződés mérvadóak és annak 
utólagos kiegészítései (lásd fogalmak, hasznos tudnivalók) és módosításai.
2. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas vagy 
képviselője) az utat megrendelte, a díjelőleget befizette, jelentkezését a PT 
elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és a 40% előleg iga-
zoltan a PT-hez megérkezett. Ha a PT a jelentkezést csak feltételesen fogadta 
el, akkor a szerződés csak a végleges, írásos visszaigazolás után jön létre. A PT-t 
nem terhel szerződéskötési kötelezettség, minden megrendelővel kapcsolat-
ban. Az utassal (megrendelővel) kötendő szerződést bármikor, indoklás nél-
kül elutasíthatja. Az utas jogosult az utazási jogát az indulás előtti 20. napig 
másnak engedményezni, ha az új utas is elfogadja az utazási szerződést és 
megfizeti az esetleges többletköltségeket (pl. új repülőjegy kiállítás, esetle-
ges felárak). Az engedményezés csak a PT jóváhagyásával, írásbeli visszaiga-
zolásával és az esetleges többletköltségek megfizetésével válik érvényessé. 
Az utazási iroda szerződéses partnerének, megrendelőnek – kétség esetén 
– a foglalást intéző személy tekintendő akkor is, ha név szerint más utasok 
számára intézte a foglalást. Esetleges jogosulatlan megbízás esetén minden 
felmerülő kárért az eljáró személy felelős. Az utas, illetve képviselője az uta-
zási szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy ő és azok a személyek, 
akik nevében megrendelte a szolgáltatást mindannyian természetes személy-
ként (utasként), saját részükre vagy nem utasként veszik igénybe az utazási 
szolgáltatást. Ezt követően a természetes személyt jogi személyre nem lehet 
módosítani. Jogi személy esetén is a PT árajánlatát követő, írásos megrendelés 
(e-mail esetén is) megérkezésével egyidejűleg jön létre az utazási szerződés. 
Jogi személy esetén megrendeléskor végfelhasználói nyilatkozatot kell tenni a 
PT felé. Szerződés létrejöhet utazásközvetítő útján is. Ebben az esetben a köz-
vetítő köteles adatait, nyilvántartási számát, a PT-lel kötött ügynöki szerződé-
sét kérésre az utasnak bemutatni. Amennyiben nincs érvényes szerződés a PT 
és a közvetítő iroda között, de az utas mégis befizette az előleget, akkor annak 
minden felelőssége az utast terheli. Ilyen esetben a szerződés nem jön létre 
az utas és a PT között. Szerződéskötés a www.prokotravel.hu oldalon keresz-
tül is megtörténhet. Ez a foglalási forma jogilag ugyanolyan értékű megren-
delés, mintha személyesen irodánkban bonyolította volna a megrendelést. 
A foglalás során el kell fogadni az Utazási Szerződést és ennek részét képező 
katalógusban leírt hasznos információkat. A lemondási feltételek ugyanúgy 
érvényesek, mint bármely egyéb foglalásnál.
3. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a rész-
vételi díjat a hasznos és fontos tudnivalókat a PT programfüzete és a fenti szer-
ződéshez csatolt mellékletek tartalmazzák. Fontos információk olvashatóak a 
PT weboldalán is. Ezek ismeretének hiánya nem képez reklamációalapot. 
4. A részvételi díj, mely 1 főre értendő, tartalmazza az utazás programjá-
nak leírásában szereplő szolgáltatások árát: szállás (1 főnek 2 ágyas elhe-
lyezés esetén), ellátás, utazás, programok, idegenvezetés, útlemondási 
biztosítás, továbbá az utazási iroda szervezési díját, valamint a január 
1-jei állapot szerinti általános forgalmi adót. Nem tartalmazza a fakultatív 
programok, reptéri-, kikötői illetékek, vízumok, helyi idegenforgalmi adót, 
belépők árait – kivéve ahol ez külön feltüntetésre került –, továbbá az utas 
betegség- baleset- és poggyászbiztosítását.
5. Jelentkezéskor – ha speciális utazási feltétel másként nem rendelkezik – 
a részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg. Az iroda hozzájárulásával speci-
ális esetekben kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. Repülős 
útnál az útlevélben szereplő teljes nevet kell megadni, a PT ezt nem köteles 
ellenőrizni.  Pontatlan, hiányos névmegadás esetén bekövetkező repülőjegy 
módosítási költség, ill. a légitársaság által az utaztatás megtagadásá-
nak felelőssége az utast terheli. A részvételi díj hátralékának fizetési idő-
pontja legkésőbb az utazás kezdete előtti 30. nap. Ez lehet ennél korábbi, 
ha a szerződés melléklete vagy a külföldi közreműködő, vagy a repülőtár-
saság által meghatározott időpont ehhez képest még korábbi határidőt 
tartalmaz. A hátralék befizetési kötelezettségről a megrendelőnek külön 
értesítést nem küld az iroda. Ha a befizetési határidőt az utas nem teljesíti, 
a PT a szerződést érvénytelennek és a megrendelést lemondottnak tekint-
heti még akkor is, ha azt már visszaigazolta. Ez vonatkozik közvetítő útján 
történő szerződéskötésre is.  Amennyiben a jelentkezés az út indulása előtt 
30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő. 
6. Árváltozások; ÁFA változás, valutaárfolyam-változás, valamint szállítási 
költségek változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak megkez-
dése előtti 20. napig felemelheti. Erről köteles az utast írásban tájékoz-
tatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utas a megrendeléstől 
elállhat, de erről az irodát haladéktalanul értesítenie kell. Az áraknál meg-
jelölt reptéri illetékek tájékoztató jellegűek, pontos összegét a teljes rész-
vételi díj befizetésekor közli az utazási iroda. Ha az összeg változik, az nem 
szerződésszegés és ezért az utas nem állhat el a szerződéstől. Előfordulhat, 
hogy a reptéri, vagy a kilépési illetéket, vagy a helyi adót az utasnak a hely-
színen kell fizetnie. Az utas költségmentesen elállhat a szerződéstől, ha az 
utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatta. Az utasnak ilyen 
esetben a befizetett összeget vissza kell kapnia, és ezen felül az adott időre 
eső jegybanki alapkamatra is igényt tarthat.
7. A fakultatív programok befizetés lehetséges jelentkezéskor, vagy a tel-
jes részvételi díj kiegyenlítésekor, kivéve a külföldi valutában megje-
lölt programokat, melyekre a jelentkezés, befizetés a helyszínen történik. 
Ilyen esetben a programokat a külföldi partnerünk szervezi a PT közremű-
ködésével. Ha az utas az utazás során a részvételi jegyében nem szereplő 
szolgáltatást akar igénybe venni, annak árát köteles a helyszínen az iroda 
képviselőjének az adott ország pénznemében befizetni. Ez vonatkozik a 
kinti fakultatív jelentkezésekre, belépőjegyekre is. Amennyiben az utas az 
utazás során valamely megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elha-
tározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból, vagy betegség miatt 

nem vesz (nem tud) igénybe (venni), úgy az utas más szolgáltatást vagy 
vissza térítést nem követelhet. Csoportos útjainkhoz irodánk megbízás 
után a vízumügyintézést vállalja, azonban az utasok vízumukat önállóan 
is intézhetik. Amennyiben nem a PT intézi a vízumot, az esetleges eluta-
sítás esetén történő útlemondás csak a stornó feltételeknek megfelelően 
lehetséges. Csoportos ügyintézésünk után történő vízumügyintézést iro-
dánk nem, vagy csak felár ellenében vállalja.
8. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, deviza- 
jogszabályokat betartani. Nem magyar állampolgárok – ezt már jelentke-
zéskor közölni kell a PT irodával – utazása esetén az utas köteles tájékozódni 
a rá vonatkozó utazási- és vízum szabályokról, ehhez kérésre a PT segítséget 
nyújt. Ennek elmulasztásából, be nem tartásából eredő minden felelősség, 
kár az utast terheli. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését köve-
tően a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, vagy bármely 
okból az utat megszakítja (pl. betegség), a befizetett részvételi díj visszaté-
rítésére nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az utas 
nem jelenik meg az út indulásakor. Várakozási idő az utasra: 15 perc. Az utas 
köteles elfogadni és betartani a csoportos utazásokon elvárható általános 
etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt nem tartja be, és az utastár-
sakra vonatkozóan is bántóan megsérti, akkor a csoportvezető az utas uta-
zását megszakíthatja (Pl. részegség, agresszív magatartás…). Ebben az 
esetben hazautazásáról az utas maga kell, hogy gondoskodjon, kártérítési 
igénnyel az iroda felé nem fordulhat, de a PT és partner szolgáltatói az utas-
tól az általa okozott kár megtérítését követelhetik. 
9. A PT az utazáshoz szükséges legkisebb (programfüzet szerinti) létszám 
hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig a szerződéstől írásban 
elállhat, továbbá ha az utazás vis major (előre nem látható külső körülmé-
nyek) miatt elmarad, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tarto-
zik, de a befizetett összeget az adott időszakra eső jegybanki alapkamattal 
megemelve haladéktalanul köteles visszafizetni. Egyéb esetben köteles az 
utas kárát is megtéríteni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a program-
ban csak minimális módosításra került sor, vagy ha az utas azonos. vagy 
magasabb értékű szolgáltatást kapott. Ha a fakultatív program elegendő 
jelentkező (min. 20 fő) hiányában elmarad, a befizetett összeget hazaér-
kezés után irodánk visszatéríti, de emiatt kártérítés nem jár. Amennyiben a 
fakultatív programra indulás előtt Magyarországon már lehet jelentkezni, 
és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. idegen-
vezető) azt nem köteles elfogadni.  
10. Az utazási irodát nem terheli felelősség, ha a programmódosítás 
3. személy magatartására, vele kapcsolatos intézkedésre vezethető visz-
sza (pl. betegség esetén történő kórházi intézkedés és emiatti csúszás, 
programváltozás). Szintén nem tartozik kártalanítási felelősséggel, ha 
repülőjárat késése (menetrend módosulása, vagy sztrájk), vagy autóbusz 
műszaki problémája, vagy forgalmi akadályok miatt programváltoztatásra 
kényszerül. Ebben az esetben az iroda köteles az utasok számára lehető 
legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. A fentiekből következik, 
hogy ha a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti szolgáltatásait, 
akkor a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így az esetleges kártérí-
tési igényt is oda kell benyújtani. A PT nem felel a közlekedési eszközök 
késéséből ill. törléséből bekövetkező károkért, programelmaradásokért. 
Ezen esetekre az irányadóak: a Montreáli egyezmény (kihirdetve: 2005. 
VII. törvénnyel), valamint a 260-261/2004 –es EK rendelet és a 25/1999 
Korm. rendelet rendelkezései. A légitársaságok speciális szabályzatairól 
(pl. csomagszállítási szabályok) az utas köteles önállóan is tájékozódni. 
Nem terheli felelősség a PT-t, ha rossz időjárási viszonyok miatt valame-
lyik program elmarad, részben módosul, vagy a napok, valamint az azon 
belüli programok felcserélésre kerülnek. Ilyen esetben az utas kártalanítási 
összegre nem tarthat igényt. Szintén nem nyújtható be kártérítési igényt a 
busz ülésrendjével kapcsolatban. Az utas tudomásul veszi, hogy a légitár-
saságok szabályzatai a PT kötött szerződés részeivé válnak.
11. Az utazás megkezdése előtt kb. 7 nappal az utazási iroda vouchert és 
részletes tájékoztatót bocsát az utasok rendelkezésére, mely tartalmazza a 
programot, az országra jellemző szokásokat (étkezés, öltözködés, közleke-
dés), éghajlati viszonyokat, egészségügyi előírásokat, az idegenvezető nevét, 
találkozás helyszínét, időpontját, és az iroda non stop kontakt telefonszámát. 
Egzotikus utaknál a PT weboldalán olvasható az adott területre, országra 
vonatkozó védőoltások. A  felek elfogadják, hogy a védőoltások hiányá-
ból (még akkor is ha az nem lett feltüntetve a javasoltak közt), bekövetkező 
betegségért az utazási iroda nem tartozik felelőséggel és kártalanítással. 
Amennyiben az utas úgy érzi, nem kapott elegendő információt az úttal kap-
csolatban, bármilyen vonatkozásban, akkor feltétlenül vegye fel irodánkkal a 
kapcsolatot. Ennek elmulasztása esetén utólagosan tájékoztatás és informá-
ció hiányossága miatti reklamációt, panaszt nem tudunk elfogadni. 
12. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondást (szerződés-
től történő elállást) írásban kell megtennie. Lemondás esetén a megren-
delt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi költség (bánatpénz) 
fizetendő: 60 napon túl 5.000,-Ft/foglalás ügyintézési költség.
Ha a lemondás és az indulás közötti idő: 60 – 35. nap közti: 10% 
  34 – 21. nap közti: 40% 
 20 – 11. nap közti: 75%
10 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén 100%. Határidőbe a 
lemondás napja beleszámít, de az indulás napja nem. A lemondás napjának 
az számít, amikor a lemondás igazoltan, írásban, irodánkba beérkezett. Azon 
csomagtúrák esetében, ahol a repülőjegyek ára külön kerül feltűntetésre a 
repülőjegy lemondási feltételei eltérhetnek a földi szolgáltatások lemondási 
feltételeitől, esetenként annál szigorúbbak is lehetnek. Ugyanez vonatkozik 
az elkészített vízumokra is. Repülővel történő utazás esetén, ha a légitársasá-
gok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már megrendelésre kerültek, 
és annak összegét a légitársaság nem adja vissza, ennek visszatérítését az utas 
sem követelheti az utazási irodától. Az utas hozzájárul, hogy a bánatpénzt a PT 
az előlegből (részvételi díjból) levonhatja. Továbbá speciális útlemondási szer-
ződés is köthető, ha azt mindkét fél aláírásával elfogadja. 
13. Az utas az általa okozott kárért (pl. autóbuszban, szállodában…) köz-
vetlenül felelős a szolgáltatóval, más természetes személlyel, ill. hatósággal 
szemben. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas maga gondoskodik 
kivéve, ha csomagjeggyel igazoltan azt tőle megőrzésre átvettük. Az autó-
buszban letett, ill. otthagyott tárgyakért irodánk nem vállal felelősséget. 

14. A PT az utazási irodák és a szállodák közötti IH&RA/UFTAA nemzet-
közi szerződés szerint felel a szálláshely szolgáltatásokért. A PT azt szava-
tolja, hogy a szálláshely az adott országban olyan kategória besorolású, 
mint amit meghirdetett. Nem vállal felelősséget azért, hogy az adott szál-
láshely minősége (ugyanabban, vagy másik országban) más, azonos beso-
rolású szálláshely színvonalának megfelel-e. A körutak során a PT nem 
köteles előre jelezni, hogy az azonos kategóriájú szálláshelyek közül melyik 
hotel, panzió, vagy motel. Amennyiben az út során min. egy szálláshely 
más kategóriájú (csillag besorolású), azt azonban köteles a programfüzet-
ben feltüntetni. Kivételes esetekben a PT fenntartja jogát a változtatásokra, 
pl. szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a prog-
ramok azonos, vagy magasabb értékű programokkal történő módosítására. 
15. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas visszatérítési kérelmét a haza-
érkezéstől számított 7 napon belül ajánlott levélben nyújthatja be elsődlege-
sen a PT-hez. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgáljuk ki, és bíráljuk 
el jogosságát, ha azt igazoltan a helyszínen már bejelentette az idegenveze-
tőnek, vagy a szállodának, és a részvételi jegyen jelzett ügyeleti- vagy iro-
dai telefonszámon. Az előzetes bejelentésen kívül  a panaszlevélhez csatolni 
kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy szolgáltató, vagy 
több utas által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek 1 példá-
nyát (214-es tv. 12§/5). Amennyiben az utas kárigényét késve, vagy nem a 
megfelelő feltételekkel jelenti be (pl. nincs helyszíni jegyzőkönyv, vagy iga-
zolt telefonos vagy e-mail-es, az út ideje alatt történt bejelentés), akkor az 
utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól (Ptk.306/4). Az utast –  
az utazásszervező hibás teljesítése esetén is – együttműködési és káreny-
hítési kötelezettség terheli. A felek elfogadják, hogy a kártérítés összege 
(vagyoni és nem vagyoni jellegű) semmilyen esetben sem haladhatja meg az 
utazási irodához befizetett összeg kétszeresét, illetve a törvényben megha-
tározott mértéket. A benyújtott kárigény megválaszolási határideje: 30 nap.
16. Társasútjainknál a biztosítást (baleset-, betegség-, poggyász-) külön, 
önállóan kell megkötni. Irodánkban megbízható biztosítótársaság biztosí-
tásaiból választhat. Amennyiben az utas nem köt biztosítást, akkor beteg-
ségéből, balesetéből stb. fakadó összes felelősség és költség őt terheli.
17. Programfüzetünkben szereplő PT társasutak útlemondási (storno) bizto-
sítással készültek. Azoknál az utaknál azonban ahol a repülőjegyek árai külön 
lettek feltüntetve speciális storno feltételek érvényesek. Az útlemondási biz-
tosítás nem vonatkozik ilyen esetben a repülőjegyekre, a reptéri és a kikötői 
illetékekre. Ezek visszatérítése a légi-, hajótársaságok szabályzatai alapján 
történik. A repülőjegyre és az illetékre foglaláskor a PT-nél speciális „menet-
jegy biztosítás” köthető. Amennyiben az utas, vagy gyermeke, szülője, házas-
társa hatósági, orvosi, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó 
betegsége, elhalálozása miatt nem vesz részt az utazáson, akkor a biztosító 
az alap részvételi díjat a probléma kivizsgálása és jogossága után, az önrész 
(kb. 20%) levonása után visszatéríti. Lemondásokkor a 20% önrész a részvé-
teli díjon felül megrendelt szolgáltatásokra is érvényes. A storno feltétel csak 
az utazás megkezdése előtti napig érvényes. Az utazásképtelenség időpontja 
minden esetben a betegségre okot adó körülmény vagy esemény, melynek 
bekövetkeztét követő 2 napon belül a biztosított köteles az utazását a PT-nél 
lemondani illetve azt haladéktalanul a biztosítónál is bejelenteni. A jogosult-
ság elbírálása a biztosító társaság hatásköre. A részletes szabályzat megtekint-
hető irodáinkban, illetve weboldalunkon. 
18. További hasznos információk, tudnivalók az úttal kapcsolatban (pl. belépő 
árak részletezve) a www.prokotravel.hu weboldalon és a programfüzet beve-
zető részénél olvashatóak. Az utas és útitársai tudomásul veszik és elfogad-
ják, hogy ezek a szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik. 
Amennyiben ezekkel kapcsolatban az utasnak bármilyen kérdése, problé-
mája lenne, akkor azt haladéktalanul, szerződéskötés előtt, írásban jelzi azt 
a PT felé.  Minden egyéb prospektus, tájékoztató, melyet nem a PT adott ki, 
vagy a PT régebbi kiadványai, az új szerződés szempontjából érvénytelenek, 
ezek ajánlatai, adatai, javaslatai semmi jellegű kötelezettséget nem rónak 
a PT-re és szerződéses partnerére. Amennyiben ezen U. Sz. egy vagy több 
pontja jogszabályváltozások miatt módosult, vagy sért bármilyen egyéb ren-
delkezést, ez nem befolyásolja ezen szerződés többi pontját.  
19. A PT katalógusban 4 oldalon a partner irodák ajánlatai találhatóak. 
Ezeknél az utazást, szolgáltatást a partner iroda szervezi (nevét lásd adott 
lap alján) és az ő utazási szerződése érvényes. Ezt jelentkezés előtt irodá-
inkban áttanulmányozhatja. Ezeknél az utaknál a PT csak az utas felé tör-
ténő megfelelő tájékoztatás átadásában elkövetett hibákért felel, minden 
további felelősség az adott utat szervező irodát terheli.
20. Jogviták esetén és a Szeged Városi Bíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 
4.) a kizárólagosan illetékes. Előzetesen panasszal élhet az utas a Békéltető 
Testületeknél Pl. Csongrád megyei Békéltető Testületnél (6721 Szeged, 
Párizsi krt. 8-12.).
21. Nyilatkozni kell, hogy a szolgáltatást: 
a) magán személyként,  vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségében, (utas)
b) ÁFA-adóalanyi minőségében saját nevében és javára veszi igénybe. (utas)
c)  ÁFA-adóalanyi minőségében saját nevében és más javára veszi igénybe. 

(nem utas)

Prónay Gyula
ügyvezető igazgató, PROKO TRAVEL 

Kijelentem, hogy a PROKO TRAVEL utazási szerződését a hozzá tartózó 
kiegészítésekkel együtt ismerem és elfogadom, az útlemondási biztosí-
tási szabályzatot megismertem, az azzal kapcsolatos tájékoztatást meg-
kaptam, és aláírásommal magam és utastársaim nevében kötelezőnek 
elfogadom. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy e-mailben történő 
jelentkezés esetén a szerződés elfogadásának bejelölése ugyanolyan ér-
tékű szerződés elfogadást jelent, mintha közvetlen aláírással történt vol-
na. Továbbá ezúton nyilatkozom, a szolgáltatást a fent leírtak alapján:

 utasként     nem utasként  veszem igénybe (bejelölés szükséges).

Dátum: 2015.  .......................................................... 

..........................................................................................
 utas ill. képviselője



ERDŐTELEPÍTÉS
2013 óta minden csoportos utunk után egy 
őshonos facsemete ültetésével járulunk hozzá 
természeti értékeink fenntartásához. 

A Proko Travel 2013-ban első és eddig 
egyetlen utazási irodaként nyerte el a 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
„Fogyasztóbarát vállalkozás” címét.

A Proko Travel első utazási irodaként nyerte el a Presztízs Díjat az Év Középvállalkozása 
kategóriában. Ezt a kitüntetést 11 éve annak a vállalkozásnak ítéli oda a szakmai zsűri, 
amely kiemelkedően teljesít szakterületén, és példaértékű a helyi gazdasági életben.

AMIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

PROKO 
TRAVEL

Az elmúlt 2 évben összesen

442 csemetével gazdagítottuk 

a dél-alföldi erd ket.


