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Tisztelt Útitársunk! 
Ön a Proko Travel „tél-tavasz” katalógusát tartja kezében. Hazánkban is egyre 
többen vesznek részt kulturális utazásokon a nyári főszezonon kívül, télen illetve 
tavasszal. Az adventi meghittség, a szilveszteri emelkedett hangulat, a tavaszi meg-
újuló természet pompája utazásra csábít, és olyan élményeket tartogat, melyekért 
érdemes útra kelni. Ez az időszak az egzotikus utazások főszezonja, a téli bezárt-
ságból kiszabadulva Ázsia, Dél-Amerika és Afrika csodálatos tájain töltődhetünk 
fel napsütéssel és élményekkel. A Proko Travelnél ezért állítottunk össze az idei 
évben is az Önök részére katalógust speciálisan erre az időszakra.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az Önök igényeihez illeszkedve alakítottuk ki 
ajánlatainkat. Visszajelzéseik nyomán növeltük 3 napos adventi utazásaink számát, 
melyeknél csak a népszerűbb időszakra, azaz az első két hétvégére fókuszáltunk. 

Szerencsésen alakul idén a Szilveszter. Az első hivatalos munkanap január 5-e, 
így Karácsony után hosszabb, tartalmasabb pihenésre van lehetőség, melybe egy 
Proko Travel körút is belefér. Négy szilveszteri ajánlatunk mindegyike 6 napos, 
de már január 3-án szombaton hazaérkezik, hogy még legyen egy nap ráhangoló-
dás a munkakezdésre. 

Tavaszi ajánlataink is bővültek az elmúlt évhez képest: A május elsejei és a pün-
kösdi hosszú hétvégéken összesen 14 kulturális körutazásunk közül választhat-
nak Hollandiától Erdélyig.

Egzotikus ajánlataink közül különösen három új utunkat ajánlom figyelmükbe: 
ecuadori programunkat kibővítettük Földünk egyik legkülönlegesebb szigeté-
vel, a mesés Galapagos-szal. Etiópiában egy ott élő magyar kutató, földrajztudós 
segíti az afrikai ország alapos megismerését. Két hetes sri lankai körutazásunknál 
pedig a magyar piac egyik legtartalmasabb programját állítottuk össze Önöknek. 

Az önállóan, de nem egyedül utazóknak idén is ajánljuk a „szervezett egyéni kör-
utazás”-ainkat (F.I.T.). Ez egyre népszerűbb utazási forma a személyre szabott 
ajánlatok és időpontok miatt. Határozza meg Ön az indulást és a célterületet, 
amihez mi kész programot állítunk össze Önnek utazásokkal, szállásokkal.

Kívánom, hogy találjanak elképzelésüknek megfelelő programot és a téli, tavaszi 
időszakban is legyen lehetőségük élménydús kikapcsolódásra egy Proko Travel 
út során! Ígérem, ehhez a Proko Travel csapat minden segítséget meg fog adni 
Önöknek, mert hiszünk benne, ahogy szlogenünk is szól:

„Ön is megérdemel egy kis pihenést!”

Prónay Gyula, ügyvezető igazgató

•  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) utazta-
tási biztosítását és az utakhoz tartozó 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! 

• Címlapfotó (nagy kép): Farkas Csaba: Machu Picchu – a 2014-es fotópályázat különdíjasának felvétele. A katalógusban található képek tájékoztató jellegűek.

Foglalja le Proko Travel útját több mint 
500 utazási irodában országszerte

A Proko Travelnél büszkék vagyunk arra, hogy az országban több 
mint félezer utazási iroda kínálja ajánlatainkat. Felkészült partnere-
ink segítenek az utazások kiválasztásában, keresse őket bátran. 

Az Önhöz legközelebbi partnerünk megtalálásában segít honlapunk 
partnerkereső szolgáltatása a www.prokotravel.hu-n. 

PROKO TRAVEL   Ügyeleti telefon: +3630/2290-457

KÖZPONT: 
6720 Szeged, Kígyó u. 3.
Tel.: 62/543-385;  Fax: 62/484-225  
70/394-8502 info@prokotravel.hu 

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

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

6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. 
Tel./fax: 77/421-984;  30/742-6957 
kiskunhalas@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

KEDVEZMÉNYEINK

5%  El foglalási  
kedvezmény

• Október 22-ig 
• A kedvezmény max. 10.000,- Ft

7%  Törzsutas  
kedvezmény

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

•  A kedvezmény maximum 
12.000,- Ft

2.000 Ft
  60 év felettiek 

kedvezménye
•  A többi kedvezménnyel 

összevonható

•  Minden kedvezmény már 40% el leg befizetése esetén  
igénybe vehet .

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

INGYENES TRANSZFER
Vidéki központú iroda lévén igyekszünk vidéki utasaink 
kényelméről is gondoskodni. Útjaink Budapestről indul-
nak, de minden utunknál ingyenes oda-vissza transzfert biz-
tosítunk utasaink számára az alábbi városokból: Szeged, 
Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Nyíregyháza, Debrecen, 
Miskolc, Füzesabony, Gyöngyös, Pécs, Szekszárd, 
Dunaújváros. További ingyenes felszállási helyek a határ-
átlépés függvényében (lásd programleírásnál): Budaörs, 
Tatabánya, Győr, Székesfehérvár, Siófok, Nagykanizsa.

TRANSZFER INFORMÁCIÓK
•  Buszos útjaink budapesti indulása reggeli órákra (6–7 óra), 

budapesti érkezése esti órákra (20–21 óra) esik. A vidéki 
városokból a transzfer ehhez igazodik, így  – távolság függ-
vényében – korai indulást és késői érkezést jelent.

•  Városonként egy jól megközelíthető felszállási helyet jelö-
lünk ki, a városban vagy közvetlen közelében.

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

•  Előfordulhat, hogy másik busszal, vagy kisbusszal (személy-
gépkocsival) végezzük a transzfert, és utasaink Budapesten 
szállnak át a saját autóbuszukba. Kivételes, egyedi esetben 
a transzfert távolsági busszal, vagy vonattal is lebonyolít-
hatjuk.

•  A körutaknál a visszaút magyarországi útvonala nem min-
dig azonos a kiutazás útvonalával. Ezt az útleírásoknál  
jellel jelezzük.

•  Visszaút esetén Budapesten előfordulhat várakozás a külön-
böző utakon résztvevő utasok összevárásából adódóan. Ez 
a várakozás (vis major esetet – pl. baleset miatti útzár – 
leszámítva) maximum 2 óra.

JELENTKEZÉS AZ INGYENES TRANSZFERRE
Amennyiben ingyenes transzfert szeretnének igénybe venni, 
akkor azt jelentkezéskor kérjük, jelezzék, és már ekkor kérjük 
egy, az induláskor elérhető mobil telefonszám megadását.
A jelentkezés során megadott felszállási helyet az indulást 
megelőző 15 napig ingyenesen módosíthatják. Ezt követően 
a módosítás költsége: 5.000,- Ft/fő.
A felszállási helyen biztosítjuk a leszállást is. Budapesti felszál-
lást vidéki leszállással nem lehet kombinálni.
Transzferek indulásakor a várakozás 15 perc. Az utas késéséből 
eredő károkért, utazásról történő lemaradásért, többletköltsé-
gekért irodánk felelősséget nem tud vállalni.
Az ingyenes transzfer igénybevétele természetesen nem köte-
lező. Gondolja át, hogy Önnek elfogadható-e a korai indulás 
és az, hogy a transzfer több városba is bemegy az utasokért és 
hazaúton esetlegesen várakozni kell a transzferre. Lehetőség 
van kedvezményes budapesti szállás igénybevételére, ha a 
korai transzfer Önnek nem megfelelő.
Az ingyenes transzfer lehetősége a repülős útjainkra nem 
vonatkozik. Számukra ingyenes parkolást biztosítunk a rep-
tér közelében.
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A Proko Travelnél kiemelt hangsúlyt fektetünk a részletes tájékoztatásra, 
ezáltal utasaink nyugodt utazásának biztosítására. Kérjük, utazás előtt tájé-
kozódjon részletesen prospektusunkból és honlapunkról, amennyiben 
kérdése van, keresse bizalommal kollégáinkat telefonon vagy e-mailen! 
Néhány hasznos tanács:  
Ellenőrizze le útlevele érvényességét! Okmányának több országba a beuta-
záshoz viszonyítva min. 7 hónapig érvényesnek kell lennie. Európai Uniós 
országokban elegendő az érvényes, új, kártya típusú személyigazolvány, de 
nem elegendő a gépjárművezetői igazolvány. 
Időben szerezze meg a szükséges vízumokat! A hazánkban megszerezhető 
vízumügyintézésben segítünk amennyiben időben megkapjuk a szükséges 
papírokat, okmányokat és az ehhez kapcsolódó költség kifizetésre került. 
A szükséges védőoltásokról tájékozódjon honlapunkon és kérje ki házior-
vosa véleményét is.

Figyelmesen olvassa el utazási szerződésünket és a katalógusunkban, vala-
mint a honlapunkon leírt egyéb tájékoztatásokat, és csak abban az esetben 
jelentkezzen utunkra, ha az azokban foglaltakat elfogadja! Fordítson fokozott 
figyelmet az útlemondási és stornó feltételeknél leírtakra! Az egzotikus utak 
esetén a repülőjegyek időbeli lefoglalása miatt speciális szerződés kiegészítés is 
tartozik az utazási szerződéshez. Ez az egzotikus utak bevezetésénél olvasható 
(24. oldal). Ezen katalógusunk kiadásával minden előző kiadvány, ár, utazási 
szerződés érvényét veszti és csak az ebben foglaltak a hatályosak.HASZNOS INFORMÁCIÓK

TÁRSÍTÁS: Irodánk igyekszik az egyedül utazók számára is teljessé tenni az élményt és mér-
sékelni a szállásköltségüket. Amennyiben egyedül utazik és nem szeretne egyágyas felárat 
fizetni, kérhet társítást. Ha sikerül a társítás, akkor kétágyas elhelyezést biztosítunk a társítást 
kérők számára. Amennyiben nem sikerül az út indulásáig a társítás, akkor irodánk 20.000 Ft-ig 
átvállalja az egyágyas felár költségét. Ez a kedvezmény nem vonatkozik azokra, akik eleve egy-
ágyas elhelyezést kértek, illetve aki indulás előtt 30 napon belül jelentkezik, és nem tudjuk tár-
sítani. Ha csak egy hely van a buszon, akkor csak egyágyas elhelyezéssel lehet jelentkezni az 
útra. A társsal kapcsolatban reklamációt az út során nem áll módunkban elfogadni, azonban 
amennyiben az adott szálláson van rá lehetőség (szabad szoba), és a helyszínen mindkét fél 
kifizeti az egyágyas felárat, akkor tudunk biztosítani elhelyezést külön szobában.

RÉSZVÉTELI JEGY: Az indulás előtt kb. 7 nappal kézhez kapott részvételi jegy tartalmazza az 
úttal kapcsolatos hasznos tudnivalókat (pl. javasolt költőpénz, időjárási viszonyok, egészség-
ügyi előírások, öltözködés, csomagolás, találkozás pontos helye, időpontja, idegenvezető neve 
stb.). Amennyiben megadja e-mail címét, részvételi jegyét gyorsabban, online küldjük Önnek.

GAZDAG PROGRAMOK: Figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, mert az utak többsége a 
dús programok miatt fárasztó! Egész napos városnézés min. 6 órás, a félnapos városnézés 
min. 3 órás programot jelent. Népszerű turisztikai látványosságoknál bejutáskor várakozás is 
előfordulhat. Az utazást csak egészségesen vállalja!

KÖRÜLTEKINTŐ CSOPORTSZERVEZÉS: Számunkra kiemelten fontos az Önök zavartalan 
pihenése, ami egy csoportos utazás során megfelelő körültekintést igényel részünkről. Az Önök 
zavartalan kikapcsolódásának érdekében fenntartjuk annak a jogát, hogy nem fogadjuk el 
azon utasok jelentkezését, akik az iroda szervezésében lezajlott korábbi úton megzavarták  az 
utazás rendjét, megsértették a csoportos utazások során elvárható etikai normát és ezzel hát-
ráltatták a társas út sikeres lebonyolítását, vagy egészségileg nem alkalmasak a csoportos tár-
sas utak által igényelt magasabb fizikai terhelésre (pl. sok gyaloglás, túrázás).

DEVIZA KALKULÁCIÓ: Árkalkulációink 315 Ft/1 €, és 240 Ft/1 USD árfolyammal készültek 
(Erste Bank eladási árfolyam). A kalkulált árfolyamhoz képest tartós deviza áremelkedés ese-
tén az utazási szerződésnek megfelelően a részvételi díj változtatási jogát – a törvényi szabá-
lyoknak megfelelően – irodánk fenntartja.

TURISTA ADÓ: 2011-től több városban is bevezették a turista adót, ezek száma és összege 
2015-től várhatóan növekedni fog. Ahol bevezetésre kerül, ott ezt a szálláshelyen kell utasaink-
nak euróban kifizetniük. Várható összege 2–5 €/fő/éj.

PROGRAM ÁTÜTEMEZÉS: Amennyiben az időjárási viszonyok (vagy egyéb körülmények) 
kedvezőtlenül alakulnának és lehetőség van rá, hogy csorbítás nélkül a napok programját fel-
cseréljük, akkor az idegenvezető ezt a csoport érdekében megteheti.

ÜZLETI UTAZÁS: Jelentkezéskor mindenkinek nyilatkoznia kell, hogy az utat természetes sze-
mélyként, vagy adóalanyként kívánja igénybe venni.  Cégeknek, társaságoknak bármilyen szer-
vezett út esetén csak úgy tudunk az új ÁFA törvény előírásainak megfelelő számlát kiállítani, ha 
a céges számlaigényükkel kapcsolatban már megrendeléskor, jelentkezéskor írásban nyilatkoz-
nak, hogy cégük végfelhasználó (a költségeket nem hárítja tovább) és az ÁFA törvény XV. feje-
zet 206 § további rendelkezései szerint jár el. Ebben az esetben a részvételi díjat nem terheli 
+27% ÁFA! Amennyiben ezt az igényt az előleg befizetéséig nem közlik, akkor az ÁFA törvény 
általános szabályai szerint járunk el. Ezen mulasztással kapcsolatos felelősség a megrendelőé.

MEGHIRDETETT ÚTJAINK

ADVENTI ÚTJAINK  .............................................................................  5
Karácsonyi hangulat Prágában  ............................................................................  5
Adventi forgatag Krakkóban  ................................................................................  5
Adventi csillogás Ausztriában  ..............................................................................  6
Advent Salzburgban és Linzben ...........................................................................  6
Mézeskalács, bajor virsli és forralt bor  .................................................................  7

SZILVESZTERI ÚTJAINK  ......................................................................  5
Párizs Szilveszterkor .............................................................................................  8
Szilveszter Rómában  ...........................................................................................  9
Szilveszter Prágában  .........................................................................................  10
Erdélyi Szilveszter  ..............................................................................................  11

TAVASZI ÚTJAINK  ............................................................................  12
Mór emlékek Andalúziában ...............................................................................  13
Tulipánvirágzáskor Hollandiában (Benelux körutazás) .......................................  14
Párizs és kastélyok tavasszal  ..............................................................................  15
Primavera all’Italiana  ........................................................................................  16
Barokk paloták és kastélyok (Bajorországban és Ausztriában) ...........................  17
Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak  ..................................................................  17
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Cseh világörökségek és a száztornyú Prága  .......................................................  19
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Túrázás Ausztria zöld szívében  ...........................................................................  21
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Óriás körút Sri Lankán, a fénylő országban  ........................................................  30
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Az Indonéz szigetvilág kincsei (Java, Bali)  .........................................................  32

SZERVEZETT EGYÉNI KÖRUTAZÁSOK / F.I.T. .......................................  33
A lenyűgöző Kolumbia .......................................................................................  34
Nagy malajziai körút Borneóval  .........................................................................  34

UTAZÁSI SZERZŐDÉS  .....................................................................................  35

Kerülje el a meglepetéseket – tájékozódjon utazás előtt!
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ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Az utóbbi években Prága Európa egyik legláto-
gatottabb városa lett, nem véletlenül. Az oda- és 
vissza út során sok szép élmény vár ránk. Sétálunk 
Pozsonyban a főtéren, ahol szintén hangulatos az 
adventi vásár, megismerkedünk Brno műemlékeivel. 
Prága Adventkor díszbe öltözik, a látványos ünnepi 
fények, a forralt bor és a mézlikőr illata, mind kará-
csonyi hangulatot áraszt. 

21 ÉV TAPASZTALATÁBAN BÍZHAT

A Proko Travelnél több, mint két évtizede szervezünk kulturális kör-
utazásokat, ezzel az ország egyik legrégebbi körutazásokra speciali-
zálódott irodája vagyunk. Huszonegy év alatt több, mint 100 fajta 
körutazásunkon több, mint 100.000 utasunk vett részt.

TÖBB SZÁZ  UTAZÁSI IRODA AJÁNLÁSA  
ÖNNEK IS GARANCIA 

A Proko Travel a legnagyobb fiókhálózattal rendelkező vidéki köz-
pontú, körutazásokra specializálódott utazási iroda hazánkban. A 
szegedi központ mellett öt városban (Budapest, Békéscsaba, Makó, 
Kiskunhalas, Siófok), saját irodáinkban várjuk az utazás szerelmeseit, 
valamint több mint félezer partnerünk ajánlja útjainkat országszerte. 
Partnereink listáját megtalálja honlapunkon.

A TURIZMUS  ÉLVONALÁBAN UTAZHAT 

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 
körutazásainkat szervezett repülős csatlakozási lehetőséggel.

•  Az országban elsők közt kezdtünk el a 60 éven felüliek számára 
külön kedvezményt adni és tesszük ezt a mai napig.

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

UTAZÁSA SORÁN A BIZTONSÁG A LEGFONTOSABB

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

TÁMOGATJA A MAGYAR GAZDASÁGOT 

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

FOGYASZTÓBARÁT VÁLLALKOZÁS ®

Cégünk számára mindig is elsődleges volt az utas köz-
pontúság és a korrektség. Alapításunk óta kiemelt 
hangsúlyt fektetünk a panaszkezelésre, ezáltal a 
fogyasztói elégedettség növelésére. 2013-ban törekvéseinket a Nemzeti 
Fogyasztóvédelmi Hatóság „Fogyasztóbarát Vállalkozás” díjjal ismerte 
el, melyre nagyon büszkék vagyunk. A Proko Travel az első és eddig az 
egyetlen utazási iroda, mely elnyerte ezt a díjat. Igyekszünk a továbbiak-
ban is úgy dolgozni, hogy méltók legyünk erre a címre.

EXTRA SZOLGÁLTATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK

Cégünk egyedüliként az országban az autóbuszos körútjainál a  vidéki 
utasainknak több városból ingyenes transzfert illetve felszállást biztosít.
Ezzel komoly összeget takaríthatnak meg azok akik ezt a szolgáltatást 
igénybe kívánják venni. A repülővel utazóknak tavaly óta ingyenes par-
kolást biztosítunk – a reptér közelében –, melyben természetesen a rep-
térre ki- és visszaszállítás is benne van. Ez az ingyenes szolgáltatás a 
repülős út teljes időszakára szól. Amennyiben valaki kedvező áru szállást 
keres Budapesten, abban is tudunk segíteni. Ezekkel az extra szolgáltatá-
sainkkal célunk utasaink kényelmét biztosítani az utazás előtt és után is. 

A PÉNZÉÉRT MINŐSÉGET KAP 

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 minőségű szolgáltatásra törek-
szünk, elérhető áron. Ezt bizonyítja, hogy kizárólag 3 és 4 csillagos szállo-
dákkal és fiatal, nyugati típusú autóbuszokkal dolgozunk, idegenvezetőink 
a szakma élvonalába tartozó, az adott területen járatos szakemberek, prog-
ramjaink összeállítását pedig alapos, személyes útbejárás előzi meg. 

VELÜNK EGYÜTT TEHET A KÖRNYEZETÉRT 

Mi a Proko Travelnél hiszünk abban, hogy a természet szépségeit 
nemcsak látni kell, hanem meg is kell őrizni. Hiszünk abban, hogy 
ezért mindenki tehet. Csatlakozzon hozzánk e nemes ügy érdekében.

Amit mi teszünk a környezetért:
•  Adminisztrációnkat elektroni-

kussá alakítottuk
•  Újrahasznosított papírral dolgozunk
•  Autóbuszaink EURO III-V-ös 

motorúak
•  Kiemelten kezeljük a világörökségeket 
•  A megmaradt prospektusokat újra-

hasznosítjuk

Amit Ön tehet a környezetért:
•  Ügyintézését folytassa elektroni-

kusan
•  Útja során gyűjtse hulladékát
•  Kevesebb csomag: kisebb 

környezetterhelés 
•  Utazzon környezettudatos irodával
•  Kérje elektronikusan részvételi 

jegyét

Minden Proko Travel-es csoport után 
ültetünk egy fát. A tavalyi évben 

202 őshonos facsemetével gazdagítottuk 
a magyar erdőket. 

Mi Zöldben utazunk. 
Utazzon Ön is Zöldebben velünk!

MIÉRT VÁLASSZA  
A PROKO TRAVEL-T?
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

POZSONY –PRÁGA (550 km)
Reggel indulás majd rajkai határátlépés után érkezünk meg 
Szlovákiába. Magyar emlékek nyomába eredünk a királyi 

koronázó városban, Pozsonyban. Megcsodáljuk a pompásan 
felújított belváros elegáns főúri palotáit, a Szent Márton koro-
názó dómot, a Mátyás király által alapított egyetem épüle-
tét, a régi magyar országgyűlés palotáját, a Mihály-kaput és 
az elegáns Óváros teret. Pozsonyban a Nemzeti Színház előtti 
téren és az Óváros Főtéren találhatóak a karácsonyi kirakodó-
vásárok. Látványos fabódékban kínálják az árusok a karácso-
nyi portékákat, édességeket, mézeskalácsokat, kerámiákat. 
Szabadprogram. Folytatjuk utunkat, majd a koraesti órákban 
érkezünk szállásunkra Prágába, (2 éj) fakultatív vacsora.

2. NAP: PRÁGA 
Egész napos program Prágában. Városnézéssel kezdünk. 
Az óváros felkerült az UNESCO Világörökségek listájára. 
A  Hradzsin és a Szent Vitus hatalmas katedrálisa a turis-
ták kedvelt célpontja. Mellette található Sárkányölő Szent 
György szobra, a Királyi Palota, a Szent György Bazilika és a 
fogalommá vált Aranyművesek utcája. Ebben a keskeny utcá-
ban dolgoztak régen a céhmesterek kis műhelyekben, üzle-
tekben. A hegyről lejőve Prága másik híres építményéhez, 
a Károly-hídhoz érkezünk. A belvárosban a főtéren a híres órán 
(Orloj) kívül láthatjuk a Thyn templomot és sok szép épüle-
tet. A Főtéren lévő vásárban kis fabódékat találhatnak, ahol 
cseh szuvenírek széles választékát kínálják, továbbá kézműves 
termékeket, hagyományos karácsonyi díszeket és különféle 
ajándék tárgyakat, kerámiákat, cseh kristályt, stb. lehet vásá-
rolni. Ha megéhezett vagy megszomjazott, érdemes meg-
kóstolni a helyi gasztronómia jellegzetességeit. Sok helyen 
árusítanak tipikus cseh ételeket és italokat, forralt bort (csehül 
svařák), mézlikőrt (medovina) vagy grogot. Délután még 
kisétálunk a szépen kivilágított Vencel térre, mely a cseh tör-
ténelem neves színtere is volt. Ezt követően egyéni sétára, 
nézelődésre is nyílik lehetőség. Prága utcái ilyenkor már színes 
fényekben pompáznak. Este visszatérés a szállásra. 

3. NAP: PRÁGA – BRNO – BUDAPEST  
Reggeli után elhagyjuk a cseh fővárost és 
hazaindulunk. Útközben megállunk Brnoban, az ország máso-
dik legnagyobb városában és tartunk egy gyalogos városné-
zést (Óvárosháza, Piactér, Szent Péter és Pál katedrális stb.). 
A séta után szabadprogram, megnézzük a főutca adventi for-
gatagát és a Svoboda tér kirakodóvásárát. Itt is tudunk vásá-
rolni emléktárgyakat és ajándéktárgyakat. Csehországot 
elhagyva az esti órákban érkezünk Magyarországra. Budapest 
után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Az utóbbi években Prága Európa egyik legláto-
gatottabb városa lett, nem véletlenül. Az oda- és 
vissza út során sok szép élmény vár ránk. Sétálunk 
Pozsonyban a főtéren, ahol szintén hangulatos az 
adventi vásár, megismerkedünk Brno műemlékeivel. 
Prága Adventkor díszbe öltözik, a látványos ünnepi 
fények, a forralt bor és a mézlikőr illata, mind kará-
csonyi hangulatot áraszt. 

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 400 CZK; 2 €

Útvonal minden időpontban:
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Bp. után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:  2 éjszaka *** szállodában  
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. december 05 – 07.; december 12 – 14.

Részvételi díj: 35.000,- Ft
Egyágyas felár:  7.500,- Ft
Fakultatív vacsora (2 alkalom):  5.900,- Ft

KARÁCSONYI HANGULAT PRÁGÁBAN
Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

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

ZAKOPANE – KRAKKÓ (400 km)
Reggel parassapusztai határátlépéssel megyünk Szlovákiába. 
Az országon áthaladva délután érkezünk Lengyelországba, 
ahol rögtön megállunk egy mesés városban. A csodálatos fek-
vésű Zakopane Közép-Európa egyik legkedveltebb és leglátoga-
tottabb 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. A város nevezetességeinek 
megtekintése után szabadprogram, vásárlási lehetőség a piacon 
(helyi kézműves termékek, szépen kidolgozott bőráruk, fafarag-
ványok). A piac egyik érdekessége az itt élők saját készítésű sajt-
jai, melyekből kóstolás után lehet vásárolni. Városi sétánk után 
Krakkó melletti szállásunkra utazunk, (2 éj) fakultatív vacsora.

2. NAP: KRAKKÓ – WIELICZKA (30 km)
Reggeli után megyünk Wieliczka fő látványosságának, 
a Világörökség listáján is szereplő sóbányának a megtekin-
tésére. Itt leszállunk bánya mélyébe. A közel két órás prog-
ram során bemutatják a nehéz munka rejtelmeit. Ezt követően 
a Világörökség listán is szereplő Krakkóval ismerkedünk. 
A Visztula partján fekvő királyi várral, a Wawellel kezdjük láto-
gatásunkat. A várban tett nézelődésünket a székesegyházban 
fejezzük be, ahol Báthory István végső nyughelyét láthatjuk. 

Folytatjuk Krakkó felfedezését a belvárossal. Fő látványossá-
gok: Rynek, Posztóház, Mária-templom. Délután, szabadprog-
ramunk alatt a Ryneken található adventi forgatagban sétálunk. 
Több mint 50 bódéban kínálják az árusok az ünnephez kötődő 
díszeket, ajándéknak valókat, az ünnepi ételeket és forralt bort. 
Számtalan érdekes program szolgálja a látogatók szórakozá-
sát: jászolverseny, zenei produkciók, felvonulások, előadások. 
Szállás, mint előző nap.

3. NAP:  WADOWICE – SZLOVÁKIA – BUDAPEST (440 km)
Reggelit követően a katolikus hívők szá-
mára különösen érdekes helyet keresünk 
fel, Wadowicét. Itt született Karol Wojtyla, a 
későbbi II. János Pál pápa. Le tudjuk fényké-
pezni szülőházát is. Ezt követően Szlovákián 
keresztül kisebb pihenőkkel hazauta-
zunk. Budapest után mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Történelmi emlékekben és látványosságokban gazdag 
terület Dél-Lengyelország. Krakkó mellett Zakopanét 
és II. János Pál pápa szülővárosát, Wadowicét is felke-
ressük. A program érdekessége a főtereken található 
adventi vásárok mellett a szép városok és a (reméljük) 
hófödte magas hegyek látványa.  

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 150 PLN

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged –Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Budapest után Parassapuszta – határ

Szállás:  2 éjszaka *** szálloda  
2 ágyas tusolós WC-s szobáiban  

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. december 05 – 07.; december 12 – 14.

Részvételi díj: 36.500,- Ft 
Egyágyas felár: 6.000.- Ft
Fakultatív vacsora (2 alkalom):  4.900,- Ft

ADVENTI FORGATAG KRAKKÓBAN   

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

ADVENT

PRÁGA fotó: Juhász Eszter

WADOWICE fotó: Puskás Imre
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN, PÉCS) – BUDAPEST – 

SCHÖNBRUNN – LINZ
Reggeli indulás. Ausztriába érve először a híres barokk stí-
lusú Schönbrunni kastélyt tekinti meg a csoport. A ver-
sailles-i mintára készült palota termei minden látogatót 
elkápráztatnak. Már itt is láthatjuk, hogy az osztrákok 
milyen fontosnak tartják az Adventet. A kastély környéke 
telis-tele van szebbnél-szebb ajándékokat árusító pavi-
lonokkal. Ezt követően Felső-Ausztria fővárosát keres-
sük fel. Linz nem véletlenül lett Európa Kulturális Fővárosa 

2009-ben. Először a belvárosban forgolódunk, majd a dísze-
sen kivilágított adventi vásárt keressük fel. Itt feltétle-
nül meg kell kóstolni a híres Glühweint (forralt bort), vagy 
a forró puncsot. Késő délután indulunk Salzburg közelében 
lévő szállásunkra. 

2. NAP: SALZBURG
Ezt a napot a tartomány központjában, Salzburgban töltjük. 
Már a sétánk kezdetekor is a Mirabell kastélyparkról csodás 
képeket csinálhatunk, melyen a Hohensalzburg vára teljes 
pompájában látható. A Dóm épülete körül található adventi 
vásár az országban az egyik legnagyobb. A nap során meg-
tekintünk több, szépen feldíszített templomot, felmegyünk 
a várba és lesz lehetőség a Mozart szülőházában berende-
zett kiállítás megtekintésére is. Természetesen megvárjuk az 
esti kivilágítást és azt követően megyünk vissza a már meg-
szokott szállásunkra.

3. NAP:  MONDSEE – STYER – 
HEGYESHALOM – BUDAPEST

Délelőtt megállunk a csodás fekvésű Mondsee városká-
ban, égszinkék tó, meredek sziklafalak, szépen díszített 
alpesi házak kápráztatnak el. Itt gyönyörködünk a belvá-
rosban, megtekintjük a különleges templomot, majd sétá-
lunk a tóparton. Továbbutazva a déli órákban érünk Styerbe, 
mely több mint 1000 éves város. Itt is nagyon nagy hagyo-
mánya van az Advent megünneplésének. A főterén található 
faházikókban helyi csecse-becsék mellett az ilyenkor szoká-
sos ételek, italok is megtalálhatóak. A rokokó városháza és 
a Plébánia templom is lefényképezhető. A délutáni órákban 
indulunk vissza Budapestre. Megérkezésünk után mindenkit 
a felszállási helyére szállítunk. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Adventi kirándulásunk során többek közt két tarto-
mányi székhelyet és egy érdekes kastélyt tekintünk 
meg. Láthatjuk, hogy Advent milyen megbecsült 
ünnep még mindig a sokáig egyházi irányítás alatt 
álló Salzburgban. Visszaúton az egyik legrégebbi 
osztrák várost, Steyrt is felkeressük.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 27 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Budapest után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:  2 éjszaka *** szálloda kétágyas  
tusolós WC-s szobáiban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. december 05 – 07.; december 12 – 14.

Részvételi díj:  49.500,- Ft  
Egyágyas felár: 9.500,- Ft
Fakultatív vacsora (2 alkalom):  9.000,- Ft

ADVENT SALZBURGBAN ÉS LINZBEN

Nehézségi mutató

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

SZLOVÉNIA – GRAZ (380 km)
Reggeli indulás, az M7-es úton haladunk déli irányban. 
Rövid megállásokkal Szlovénián keresztül haladva érkezünk 
Grazba. A kora délutáni órákban kezdjük grazi városnézé-
sünket. Gyalogos sétánk során felkeressük a dómot, a Murán 

lévő kagylószigetet, felmegyünk a város fölött található óra-
toronyhoz, mely Graz jelképe is. Meggyőződhetünk arról, 
hogy méltán került fel az óváros az UNESCO Világörökségek 
listájára. A nap során lesz szabadprogram is, amikor a főtér 
adventi vásárában lehet Glühweint (forralt bort) kóstolni és 
lehet finom kolbászt és virslit is fogyasztani. Akinek kedve 
van, megízlelheti a főtér közelében lévő cukrászdában a 
különleges melange kávét vagy valamelyik híres osztrák 
süteményt (pl. Sacher tortát, tiroli rétest). A kora esti órákban 
utazunk a város közelében lévő szállásunkra. 

2. NAP:  GRAZ – MARIAZELL – MELK – ST. PÖLTEN (200 km)
Reggeli után utazás Mariazellig. Itt a híres kegytemplomot 
tekintjük meg, melynek magyar vonatkozása; Nagy Lajos 
kápolnája és Mindszenthy hercegprímás egykori temetke-
zési helye. Előtte a főtéren van a nagy adventi vásár. Évek 
óta itt állítják fel Ausztria legnagyobb adventi koszorúját. 
Kis sétával felkeressük a híres „mechanikus” Betlehemet, 
mely érdekessége a sok szépen megfaragott mozgó figura. 
Ezt követően megtekintünk egy mézeskalácssütő és gyer-
tyaöntő, majd egy likőrkészítő kis üzemet. A maria zelli 
likőr harminchárom különleges gyógynövény harmo-
nikus elegye. Megismerkedünk készítésével, sőt meg is 
kóstolhatjuk. Délután folytatjuk utunkat, és felkeressük 
Ausztria legfontosabb egyházi épületegyüttesét, „az oszt-
rák Escorialnak” is nevezett melki apátságot. Megtekintjük 
belülről is a barokk építészet egyik gyöngyszemét, mely-
nek apátsági temploma és könyvtára mindenkit ámulatba 
ejt. Ezt követően Sankt Pöltenbe megyünk és megcso-
dáljuk Alsó-Ausztria főváro sának esti adventi forgatagát, 
majd elfoglaljuk szállásunkat.

3. NAP: BÉCS – BUDAPEST (350 km)
Reggeli után, az osztrák főváros felé vesszük 
az irányt. Először egy buszos, majd gyalo-
gos séta keretében a belváros nevezetessé-
geinek megtekintése szerepel programunkban: Opera, Kärntner 
Strasse, Szt. István-székesegyház, Graben, Burg, Parlament. 
Délután a városháza előtt díszesen kivilágított adventi vásárt 
keressük fel. Itt feltétlenül meg kell kóstolni a híres Glühweint 
(forralt bort), vagy a forró puncsot. Késő délután indulunk haza. 
Budapest után Szeged, Pécs, Debrecen (Miskolc) vonalon fel-
szállt utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Ausztriában az egyik legszebb és legmeghittebb idő-
szak az adven ti ünnepségsorozat. Utunk során az ország 
legismertebb és leglátványosabb adventi forgatagait és 
városait tekintjük meg (Graz, Mariazell, St. Pölten, Bécs). 

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

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Bp. után: Budaörs – Siófok – Nagykanizsa – határ
Visszaúton: Hegyeshalom – Győr – Budapest 

Szállás:  2 éjszaka *** szálláshely kétágyas  
tusolós WC-s szobáiban  

Ellátás: reggeli 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. december 05 – 07; december 12 – 14. 

Részvételi díj:  49.500,- Ft  
Egyágyas felár: 15.000,- Ft 

ADVENTI CSILLOGÁS AUSZTRIÁBAN
(Graz, Mariazell, Melk, Bécs)

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

ADVENT

BÉCS

SALZBURG

STYER

Természet Városlátogatás

ÚJ
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Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 27 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Budapest után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:  2 éjszaka *** szálloda kétágyas  
tusolós WC-s szobáiban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. december 05 – 07.; december 12 – 14.

Részvételi díj:  49.500,- Ft  
Egyágyas felár: 9.500,- Ft
Fakultatív vacsora (2 alkalom):  9.000,- Ft

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 díszí-
tései miatt érdekes, hanem azért is, mert orgonája a világ 
egyik legnagyobbja. Az Altstadt házai nagyon egységes 
képet adnak a belvárosnak. Itt található az adventi vásár 
is. Nézelődünk, forgolódunk az árusok között. Ezt köve-
tően felkeressük első királynénk, Gizella kápolnáját. Sétánk 
utolsó állomása a három folyó összefolyásának helyszíne. 
Programunk után folytatjuk utunkat szállásunkig. (2 éj) 

2. NAP: NÜRNBERG – ROTHENBURG  
Reggeli után Nürnbergbe utazunk. Először megismerkedünk 
a város nevezetességeivel. Az óvárost 7–8 méter magas fal 

övezi, amelyet bástyatornyokkal erősítettek meg. A közös 
séta keretében a híres „mesterdalnokok nyomdokain” indu-
lunk el, látjuk a Szt. Lőrinc-templomot, a Szentlélek kórházat, 
a Miasszonyunk-templomot, a régi városházát, Albrecht Dürer 
házát és a nürnbergi vár pompás épületegyüttesét. Ezt köve-
tően a szabadprogramot a főtéren található adventi vásár-
ban töltjük. A helyiek szerint az övék az igazi adventi vásár, 
a több utcán és téren elterülő kavalkád. Folytatjuk utunkat 
Rothenburgba, a mesebeli középkori városkába. Először meg-
tekintjük a város főbb látnivalóit, a Spital-bástyát, a gótikus 
Szt. Jakab-templomot. Németországban 1393-ban rendezték 
az első adventi vásárt, és az összes hely közül Rothenburg az, 
amelyik legjobban őrzi a régi hagyományokat. Ezt mindenki 
tapasztalja, aki besétál a vásárba. Bábeli rengeteg hullámzik 

az utcákon és a tereken. Itt található egy 
karácsonyi múzeum is, ahol a XVI. század-
tól kezdve mutatják be a díszeket és a faállítási szokásokat. Ide 
is betérünk. Késő este érkezünk vissza a szállásunkra. 

3. NAP: REGENSBURG-BUDAPEST   
Reggeli után hazaindulunk. Utunk során megállunk Regens-
burgban. Óvárosát 2006-ban a világörökség részévé nyilvá-
nították. Rövid városnézésünk során megtekintjük a gótikus 
stílusú Szt. Péter katedrálist, a hercegi palotát, valamint a ma 
létező legrégebbi Duna hidat és a Kőhidat (Steinerne Brücke). 
Esti órákban érkezünk Magyarországra. Budapest után min-
denkit a felszállási helyére szállítjuk. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Bajorország az egész világon ismert a hangula-
tos karácsonyi vásárairól. Nürnbergben rendezik 
talán egész Európa egyik legcsillogóbb Adventjét. 
Az egész óváros fényárban úszik, a hatalmas főtér 
tele van árusokkal. A mézeskalács, a roston sült kol-
bász, a virsli és a forralt bor illata, a kivilágítás felejt-
hetetlen hangulatot ébreszt. Leírhatatlan élmény 
a romantikus Rothenburg szívében tett látogatá-
sunk is, ahol a világon talán a legnagyobb választék-
ban kínálnak karácsonyi ajándékokat. A három nap 
során megtudhatunk minden titkot a német adventi 
hagyományokról, emellett a városok történelmi 
múltjával, nevezetességeivel is megismerkedünk. 

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 23 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Budapest után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:   2 éjszaka *** szálloda kétágyas  
tusolós WC-s szobáiban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. december 05 – 07.; december 12 – 14.  

Részvételi díj:  52.500,- Ft 
Egyágyas felár:  9.000,- Ft
Fakultatív vacsora:  9.500,- Ft

MÉZESKALÁCS, BAJOR VIRSLI ÉS FORRALT BOR 

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

ADVENT

ROTHENBURG fotó: Havas Márta
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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. Fő látványos-
ságok: várostorony, városháza, barokk stílusú szép házak. 
Folytatjuk utunkat Németországba, szállás. 

2. NAP: NÉMETORSZÁG – PÁRIZS (620 km) 
A délutáni órákban érkezünk Párizsba, ahol egyből kezdjük a 
buszos városnézést: Bastille tér, Városháza, Concorde tér, Latin 
negyed, Luxemburg kert, Opera, Champ-Elysées, Diadalív, 
Trocadero tér. Ezt követően fakultatív vacsora, majd felmegyünk 
a Montmartra. Gyalog sétálunk a művészek negyedében, ahol 

a világ leghíresebb festői is megfordultak. A Sacre Coeur belső 
díszítésénél még megkapóbb a templom lépcsőjéről elénk 
táruló fantasztikus látvány a kivilágított városra.  A Montmartre-t 
elhagyva látjuk a híres (hírhedt) Pigalle-t és a Moulin Rouge-t, 
majd szállásunkra megyünk (3 éj).

3. NAP: PÁRIZS – SZILVESZTER
Reggeli után a belvárosban kezdjük városnézésünket. A délelőtti 
programunkban szerepel a Cité-szigete a mindenki által ismert 
Notre Dame-mal és a szintén itt található Conciergerie-vel. 
Továbbsétálva a St. Chapelle templom, majd a Tüleriák kertje és 
a Arc de Caroussel, végül a világ talán leggazdagabb festészeti 
gyűjteményével rendelkező múzeum, a Louvre megtekintése 
szerepel programunkban. Rövid pihenés a szállodában. Vacsora 
után a csoport bemegy a Champ-Elysées hatalmas forgatagába. 
Éjfél után (kb. 01-kor) indul vissza autóbuszunk a szállodába.  

4. NAP: PÁRIZS 
Délelőtt a késői lefekvés miatt szabadprogram, illetve pihe-
nés. A kora délutáni órákban folytatjuk párizsi sétánkat. 
Megtekintjük a Trocadero teret és lehetőség lesz felmenni az 
Eiffel-toronyba és körbetekinteni a városon. Továbbsétálva a 
Latin negyed, a Sorbonne és a Pantheon – melyekről külön-
legességeket mesél idegenvezetőnk – szerepel progra-
munkban. Ezt követően szabadprogram vagy hajókirándulás 
(megfelelő időjárás esetén) a Szajnán. Szállás, mint előző nap.

5. NAP: VERSAILLES – NÉMETORSZÁG
Reggeli után kimegyünk a versailles-i palotához. A meseszép 
kastély és a park a barokk művészet remekműve. Megtekintjük 
a csodálatos kastélyt. Ezt követően elhagyjuk Párizst, rövid 
időre megállunk Reimsben és a szintén Világörökség listáján 
szereplő fantasztikus gótikus katedrálist tekinti meg a csoport. 
Szállás már Németországban. 

6. 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. 85 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest 
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) – Debrecen – Miskolc – Bp.
Budapest után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:   5 éjszaka  ***-**** szállodákban  
tusoló/WC-s szobában

Ellátás: kontinentális reggeli (fakultatív vacsora) 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. december 29 – 2015. január 03.

Részvételi díj:  132.000,- Ft
Idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő):   kb. 6 €
Egyágyas felár:  55.000,- Ft
Fakultatív vacsora (5 alkalom):  32.000,- Ft

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Párizs az egyik legkedveltebb világváros. Az Eiffel-
toronyból körbenézni, a Champ-Elysées-n sétálni, a 
Montmartre-on megtekinteni a festőket mindenki 
álma. Mindezt megteheti nem is akármikor, hanem 
Szilveszterkor, ha eljön velünk erre a kirándulásra.

PÁRIZS SZILVESZTERKOR Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Róma a szerelmesek városa, Róma az örök, folytat-
hatnánk a jelzőket, de felesleges. Rómát látni kell. 
Ehhez most egy különleges alkalmat kínálunk. 
Szilveszterezzen Rómában. Még láthatóak a kará-
csonyi kivilágítások és felejthetetlen élmény a 
Szilveszter ebben a városban. A turistaadók a helyszí-
nen fizetendőek.

SZILVESZTER

Nehézségi mutató

RÓMA

VATIKÁN

PÁRIZS

PÁRIZS

PÁRIZS 

PÁRIZS 

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

SZLOVÉNIA – TRIESZT (670 km)
Reggel indulás. Szlovénián keresztülutazva – mely során 
gyönyörködünk a Júlia-Alpok vonulataiban – érkezünk 
Olaszországba. Trieszt már a Monarchiának is fontos kikötője 
volt. Belvárosában és a tengerparton sétálunk, nézelődünk. 
Az esti órákban érkezünk Ferrara melletti szálláshelyünkre. 

2. NAP: RÓMA (630 km)
Reggeli után folytatjuk utunkat és a délutáni órákban érkezés 
Rómába. Miután elfoglaltuk belvárosi szállásunkat, elkezd-
jük a főváros felfedezését. Először a Santa Maria Maggiore 
templomban található V. századi mozaikfreskók vívják ki 
bámulatunkat. Továbbhaladva a Szt. Pál katedrális impo-
náló méreteivel és szépségével, valamint az összes hivatalos 
pápa arcképével felejthetetlen élményt nyújt. Az esti órák-
ban a híres Spanyol lépcső turistaforgatagában gyönyörköd-
hetünk, majd átsétálunk, és a vízi hangverseny látszatát keltő 
Trevi-kúttal zárjuk napi programunkat. Rómában az egész út 
során közlekedés metróval és gyalog (mivel a rendelet szerint 
turista buszok nem járhatnak a városban).

3. NAP: RÓMA – SZILVESZTER
Délelőtt folytatjuk városnézésünket és a több mint 1 milliárd 
hívőt irányító római katolikus egyház központját, a Vatikánt 
tekintjük meg. A Vatikáni Múzeummal kezdünk. Itt meg-
csodáljuk többek közt Michelangelo eredetien szép alkotá-
sát, a Sixtus kápolnát, valamint Raffaelo káprázatos freskóit. 
Ezt követően a világ legnagyobb templomát, a Szt. Péter szé-
kesegyházat nézzük meg, ahol a lenyűgöző méretek mellett 
gyönyörködhetünk a fantasztikus Pieta szoborban is. Délután 
szabadprogram, majd készülődés a szilveszteri esti programra 
(fakultatív). A szilveszteri vacsora Róma egyik hangulatos 
éttermében lesz (aki kéri), ahol élőzene, több fogásos vacsora, 
borral, üdítővel, éjfélkor pezsgő, lencse, kolbásszal. 

4. NAP: RÓMA
Délelőtt – a késői lefekvés miatt – szabadprogram. Ha valaki 
korábban ébred – mivel Róma belvárosában van a szállás – 
egyénileg is tud sétálni. A kora délutáni órákban folytatjuk közös 
római sétánkat. Programunkban szerepel a híres Pantheon, az 
ókor legcsodálatosabb épülete, amelyet a VI. századtól temp-
lomként használtak. Raffaello hamvai is itt nyugszanak. Piazza 
Navona szépséges tere a világ 4 hatalmas folyójának allegorikus 
szobrával lenyűgöző látványt nyújt, majd sétálunk a hangulatos 
belvárosban is. Ezen a napon minden múzeum zárva tart. 

5. NAP: RÓMA 
Reggeli után az „Örök Város“ megismerésének folytatása követ-
kezik. Az ókori Róma megtekintése, ahol a megmaradt romok-
ból tudunk következtetni az ókori birodalom nagyságára. 
Capitolium, Forum Romanum, Palatinus, Traianus Foruma és a 
Colosseum bizonyítják, hogy ókori elődeink csodás örökséget 
hagytak ránk. Először a Capitolium dombjáról (ahonnan kivá-
lóan lehet fényképezni is) tekintünk le a Forum Romanumra. 
Látható a „Szent Út”, ahol a császárok vonultak végig egy dicső 

győztes csata után. Az újkor egyik monumentális alkotásában, 
a II. Viktor Emanuel emlékműben is gyönyörködhetünk. Ezt 
követően elhelyezkedünk autóbuszunkban és észak felé indu-
lunk. Este foglaljuk el szállásunkat.

6. NAP:  PADOVA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (930 km)
Megreggelizünk, majd folytatjuk utun-
kat és bemegyünk Padova belvárosába. 
Itt megtekintjük a híres Szt. Antal kated-
rálist. Szt. Antal Lisszabonban született, 
de Olaszországban vált híressé. Előtte áll 
Donatello Gatta me lata szobra. Innen a 
gyönyörű, reneszánsz főtérre sétálunk 
át. Szlovénia érintésével hazautazunk. 
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt 
követően mindenkit a felszállási helyére 
szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Róma a szerelmesek városa, Róma az örök, folytat-
hatnánk a jelzőket, de felesleges. Rómát látni kell. 
Ehhez most egy különleges alkalmat kínálunk. 
Szilveszterezzen Rómában. Még láthatóak a kará-
csonyi kivilágítások és felejthetetlen élmény a 
Szilveszter ebben a városban. A turistaadók a helyszí-
nen fizetendőek.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 67 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Bp. után: Budaörs – Siófok – Nagykanizsa – határ

Szállás:    5 éjszaka **** szállodában  
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

Ellátás: kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. december 29 – 2015. január 03. 

Részvételi díj:  127.000,- Ft
Róma turistaadó (szállodában fizetendő):          kb. 15 €
Egyágyas felár:  44.000,- Ft
Szilveszteri zenés vacsora itallal:  35.000,- Ft 
Fakultatív vacsora (4 alkalom):  18.000,- Ft

SZILVESZTER RÓMÁBAN Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

SZILVESZTER

RÓMA

VATIKÁN

VATIKÁN

RÓMA

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

KROMĚŘÍŽ – PRÁGA (550 km)
Reggel indulás, majd rajkai határátlépés után érkezünk meg 
Szlovákiába. Folytatjuk utunkat Csehországba és egy különle-
gességet keresünk fel; egy kevésbé ismert várost, Kroměřížet 
(régi nevén: Kremsier). Itt teszünk rövid sétát. Történelmi köz-
pontját, a főteret és a mellette álló Püspöki palota területét 
a palotakerttel 1998-ban az UNESCO a Világörökség részévé 
nyilvánította (külső fotózás). A város Közép-Morvaország kul-
turális centruma, 1997-ben Csehország legszebb történelmi 
városává választották. Az esti órákban érkezünk Prágába 
a szállásunkra. (5 éj)

2. NAP: PRÁGA 
Délelőtt gyalogos városnézés Prágában. Városnézésünket 
a Hradzsinban, a várban kezdjük. Szent Vitus hatalmas 
katedrálisa a turisták kedvelt célpontja. Mellette talál-
ható 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 forga-
tagtól hangosak. Ezt követően folytatjuk utunkat Prága másik 
híres építményéhez, a Károly-hídhoz. A hidat fenséges barokk 
szobrok díszítik. Sétálva a hídon szép fotókat készíthetünk a 
műemlékekről, szobrokról. Továbbhaladunk a belvárosban 

a főtérig. Itt megtekintjük többek között a híres órát (Orloj), 
láthatjuk Husz János monumentális szobrát, továbbá gyönyör-
ködhetünk a teret ölelő szépen felújított házakban. Az óváros 
felkerült az UNESCO Világörökségek listájára. 

3. NAP: PRÁGA – KARLOVY VARY – PRÁGA (320 km)
Délelőtt, akinek ahhoz van kedve, önálló, egyéni programot 
szervezhet magának Prága történelmi óvárosban. Másik lehe-
tőségként egy hangulatos kirándulásra és időutazásra jöhet 
velünk a meseszép Karlovy Varyba. A Tepla folyó mellett tera-
szosan kiépült város csodaszépen felújított, monarchia-kora-
beli épületei között sétálunk. Közben valamelyik kellemes 
teraszon kóstolgathatják a híres gyógyító hatású vizet, melyet 
a vendégek általában egy különleges formájú bögréből szür-
csölnek. Megízlelhetjük Karlsbad finom ostyáját is. A kora 
délutáni órákban hagyjuk el Karlovy Varyt, megyünk vissza 
a szállásunkra és készülünk a szilveszteri mulatságra. A szil-
veszteri programunkra kb. 21:30-kor indulunk. A program egy 
zenés hajón lesz a Moldván (22:00 – 01:00-ig). Hideg, meleg 
büfé vacsorával, sör, bor, éjfélkor pezsgő, zene, tánc. Ezt köve-
tően transzfer a szállodába.

4. NAP: PRÁGA
Délelőtt a késői lefekvés miatt szabadprogram, illetve pihe-
nés. A kora délutáni órákban folytatjuk prágai sétánkat. 
Fő  látványosságunk a Vencel tér, mely a cseh történelem-
ben többször is fontos szerepet játszott, és a zsidó negyed. 
Ezt követően a szabadprogram alatt egyéni sétára, nézelő-
désre nyílik lehetőség. Aki gondolja, egy hangulatos kiskocs-
mában megízlelheti a híres cseh söröket is.

5. NAP: PRÁGA – DREZDA – PRÁGA (340 km)
Aki fáradt az pihenhet, sétálhat Prágában, de akinek van 
kedve, az eljöhet velünk egy fakultatív kirándulásra Drezdába. 
Sétánk során a gyönyörűen újjáépített város épületeit csodál-
hatjuk meg. Látjuk a híres Semper Operát, a Miasszonyunk-
templomát, az egykori szász választó fejedelmi palotát, ahol 
a csodás kincseket felsorakoztató Grünes Gewölbe  kincstára 
is található, a régi és az új piacteret, és a Brühl-teraszt. Drezda 
Elba-parti területe is világörökség volt, de elvették tőle a címet. 
Miért? Erről is beszél idegenvezetőnk. Délután a szabadprogram 
alatt, aki akarja, megtekintheti a Zwinger kiállításait. Itt talál-
ható  Európa egyik leggazdagabb képtára és porcelángyűjtemé-
nye. Az esti órákban érkezünk vissza szálláshelyünkre. 

6. NAP: PRÁGA – KUTNA HORA – BUDAPEST (570 km) 
Hazaindulunk. Teszünk egy kis kitérőt, és a Kutna Hora látványos-
ságai 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 pere-
mén található egy csontkápolna, melynek 
felkeresése nemcsak különleges, de egy 
kissé megrázó élmény is. Folytatjuk utunkat. 
Csehországot és Szlovákiát elhagyva rajkai 
határátlépés után az esti órákban érkezünk 
haza. Budapest után mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 9 €; 580 CZK

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest 
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) – Debrecen – Miskolc – Bp.
Budapest után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:   5 éjszaka *** szállodában  
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. december 29 – 2015. január 03.

Részvételi díj:  115.000,- Ft
Egyágyas felár:  19.000,- Ft
Fakultatív:
Vacsora (4 alkalom):  15.200,- Ft
Szilveszteri hajós vacsora:  25.000,- Ft
Drezda kirándulás (belépő nélkül):  25 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Csehország nagyon népszerű a magyarok körében, 
különösen Prága. Most egy speciális ajánlattal szol-
gálunk. Jöjjön Szilveszterkor Prágába és tekintse meg 
ezt a csodaszép várost, majd kiránduljon  egyúttal 
Drezdába is.

SZILVESZTER PRÁGÁBAN

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Erdély a mesés táj mellett az ottani körülmények 
miatt is erős érzelmi hatást vált ki a magyarokból. 
Szilveszteri ajánlatunk során a hagyományos prog-
ramunkban szereplő fontosabb látnivalók mellett 
hamisítatlan erdélyi vendéglátásban lesz részünk. 
A havas tájon szánkózhatunk, majd egy pompás szil-
veszteri vacsorával és mulatsággal köszönthetjük 
a 2015-es évet! 

SZILVESZTER

DREZDA

PRÁGA

PRÁGA

ÚJ
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS) – BUDAPEST – (MISKOLC) – 

DEBRECEN – NAGYVÁRAD – KOLOZSVÁR (460 km)
Reggeli indulás után Ártándnál határátlépés. A nagyvá-
radi városnézésünket a Szt. László székesegyháznál kezd-
jük. A templom kincstárában található Szt. László ereklyéje, 
melynek felkeresése után a Kanonok sort is megtekintjük. 

Busszal megyünk a központba, a Sebes-Körös hídján átsétálva 
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 plébánia-
templomot érintjük, majd legnagyobb királyunk, Mátyás 
király lovas szobránál kiváló fotókat készíthetünk. Elhaladunk 
a Babes-Bolyai Egyetem előtt. Szállás, vacsora Kolozsváron.

2. NAP:  KOLOZSVÁR – SEGESVÁR – 
SZÉKELYUDVARHELY – CSÍKSZEREDA (255 km)

Reggeli után a Házsongárdi temetőt tekintjük meg Kolozs-
váron és amennyiben a határátlépés lassúsága miatt valami 
kimaradna az előző napi kolozsvári városnézésből, azt itt 
reggel pótoljuk,  továbbindulunk Segesvárra, ahol városné-
zés: Óváros és rátekintés a fájdalmas csatamezőre. Ezt köve-
tően Fehéregyházán a Petőfi Emlékmúzeumot keressük fel. 
Megtekintjük a csata tragikus napjának történéseit bemutató 
kiállítást és emlékparkot. Székelyudvarhelyen buszos város-
nézés közben megállunk a nemrég kialakított emlékparknál, 
ahol a magyar történelem és irodalom jeles alakjainak szob-
rait tekintjük meg. Szállás Csíkszeredán, a város szívében 
található Hunguest Hotel Fenyő szállodában (3 éj). (Szauna, 
fitness terem…)

3. NAP: CSÍKSOMLYÓ – SZILVESZTERI MULATSÁG  
Reggeli után Csíksomlyóra utazunk, ahol a búcsújáró kegy-
templomot látogatjuk meg. A templom és a kolostor története 
a XV. századig nyúlik vissza. Az itt letelepedő ferences szerze-
tesek a kezdetektől fogva a környék gyermekeinek tanításával 
foglalkoztak.  A Szűz Máriát a kis Jézussal ábrázoló kegyszo-
bor a templom legértékesebb része. A 2,27 m magasságával 

a világon ismert kegyszobrok egyik legnagyobbja. A csendes 
elmélkedés után délután visszautazás Csíkszeredára. Ezt köve-
tően készülődés az esti mulatságra. Élőzenés táncmulatsággal 
és díszvacsorával köszöntjük a 2015-ös évet.

4. NAP: FALUSI LOVAS SZÁNOZÁS 
A mulatság után a mai délelőtt a pihenésé. Kora délután egy 
kb. 4,5 órás programra indulunk Csíkrákosra. Itt a vendégeket 
népviseletbe öltözött házigazda fogadja, fánkkal, szilva- és 
áfonya pálinkával kínálja indulás előtt. Ezt követően a vendé-
gek a felsorakozott lovasszánokon helyet foglalnak és elkez-
dődik a túra. A Bogát-hegyi kápolnát megkerülve a Hargita 
csodálatos erdei között szánkózunk, rálátással a csíki meden-
cére. Vacsora a hotelben.

5. NAP:  FARKASLAKA – KOROND – PARAJD  –  SZOVÁTA 
– MAROSVÁSÁRHELY (155 km)

Reggeli után Farkaslakán megnézzük Tamási Áron sírkertjét, 
majd Korondon, fafaragások, szőttesek és kerámiák közt válo-
gathatunk, melyekből vásárolhatunk is. Déli órákban Parajdra 
utazunk, ahol látogatást teszünk a sóbányába. Továbbutazunk 
Szovátra, mely Erdély leghíresebb fürdőhelye, itt is eltöl-
tünk egy rövid időt.  Ezt követően a szálláshelyünkre utazunk 
Marosvásárhelyre.

6. NAP:  NAGYENYED – GYULAFEHÉRVÁR – ARAD – 
SZEGED – BUDAPEST (525 km)

Reggeli után kezdjük programunkat. Első megállásunk Nagy-
enyeden, a vár melletti Bethlen Kollégiumnál lesz. Továbbutazás 
Gyulafehérvárra. A bazilika, a fejedelmek 
háza, valamint a püspöki palota szere-
pel városnézésünkben. A Maros völgyében 
utazva Déva vára alatt elhaladva érke-
zünk Aradra. A Tűzoltó téren megtekintjük 
az 1849. október 6-án kivégzett vértanuk 
emlékhelyén felállított szoborkompozíciót. 
Ezt követően határátkelés. Szeged érinté-
sével az esti órákban érkezünk Budapestre. 
Természetesen most is mindenkit a felszál-
lási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Erdély a mesés táj mellett az ottani körülmények 
miatt is erős érzelmi hatást vált ki a magyarokból. 
Szilveszteri ajánlatunk során a hagyományos prog-
ramunkban szereplő fontosabb látnivalók mellett 
hamisítatlan erdélyi vendéglátásban lesz részünk. 
A havas tájon szánkózhatunk, majd egy pompás szil-
veszteri vacsorával és mulatsággal köszönthetjük 
a 2015-es évet! 

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 38 RON

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest
Bp. után: Miskolc – (Nyíregyháza) – Debrecen – határ
Visszaúton: Szeged – Kecskemét – Budapest

Szállás:  5 éjszaka *** - **** szálloda  
2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban

Ellátás: 5 nap reggeli és 4  vacsora 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. december 29 – 2015. január 03. 

Részvételi díj:  99.800,- Ft
Szilveszteri gálavacsora:  17.500 ,- Ft
Egyágyas felár:  37.000,- Ft

ERDÉLYI SZILVESZTER Természet Városlátogatás

SZILVESZTER

HOTEL FENYŐ

KOLOZSVÁR

Nehézségi mutató

LOVAS SZÁN

ERDÉLYI HAVASOK
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ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Spanyolország déli részét több évszázadon keresz-
tül az arabok uralták. A terület visszafoglalása 
után a keresztény építészet vegyült a mór stílussal. 
Ez különleges, és nagyon látványos összhatást nyújt. 
Sevilla, Cordoba és Granada a mór építészet külön-
leges egyvelegét mutatja. Ennek megtekintésére 
invitáljuk Önöket. Kirándulásra ez a legmegfelelőbb 
időszak, mert nyáron magyar ember számára szinte 
elviselhetetlenül meleg van.

GIBRALTÁR

CORDOBA

TÍZ OK AMIÉRT ÉRDEMES 
TAVASSZAL KÜLFÖLDRE UTAZNI
A TAVASZ A MEGÚJULÁS, A KIKELET ÉS AZ ÚJ KEZDET ÉVSZAKA. A TÉL HOSSZÚ ÉJSZAKÁI UTÁN SOKAN RAGADJÁK 
MEG AZ ELSŐ KÍNÁLKOZÓ LEHETŐSÉGET ARRA, HOGY ÚTRA KELJENEK, ÉS ÉLMÉNYEKKEL TÖLTŐDJENEK FEL. 
TAVASSZAL LEGINKÁBB A KÖRUTAZÁSOK ÉS VÁROSLÁTOGATÁSOK KERÜLNEK ELŐTÉRBE AZ UTAZNI VÁGYÓK 
KÖRÉBEN. SŐT, TAVASSZAL SZÍVESEBBEN KELNEK ÚTRA OLYANOK IS, AKIK A NYÁRI FŐSZEZON TURIZMUSA  
HELYETT EZT A BARÁTSÁGOSABB ÉS KEVÉSBÉ ZSÚFOLT IDŐSZAKOT KEDVELIK. 

M I É R T  I S  É R D E M E S  T AV A S S Z A L  U T A Z N I ?

Ez az időszak biztosítja a legkellemesebb klímát a kulturá-
lis körutazásokhoz. Ekkor ugyanis még nincs olyan nagy 
hőség, néha már a vékonyabb őszi kabátok is előkerül-

nek, azonban még mindig nagyon kellemesek a séták és városné-
zések. Éppen ezért több korosztály is előszeretettel nyaral ilyenkor.

1.

Az előszezonban az ismertebb turistahelyeken kisebb tö-
meg vár az utazókra, a látványosságoknál is rövidebbek a 
sorok, barátságosabb arcukat mutatják a nevezetességek, 

és más szemszögből tárul elénk egy-egy főtér vagy templom.

2.

Egy-egy hosszabb autóbuszos utazás is kellemesebb a fris-
sebb időben, éjszakánként pedig könnyebb az elalvás. 4.

A tavaszi táj szépsége egyedülálló: az ébredő természet, 
a harsogóan zöldellő rétek, és a virágba borult fák látvá-
nyához semmi sem fogható. Képzeljük el milyen gyönyö-

rűek ilyenkor az Alpok virágos lankái, vagy Erdély illatos mezői.

3.

Nem kell attól tartanunk, hogy a forgalmi dugók okozta 
várakozás elrontja kedvünket, hiszen ilyenkor gördülé-
kenyebb az utazás is.

5.

A Proko Travel is készül a tavaszi szezonra: 14 fajta kife-
jezetten erre az időszakra összeállított európai kulturális 
körutazásból választhatnak, melyek remek alkalmat nyúj-

tanak arra, hogy valódi pompájában éljék át a tavasz szépségeit. 

+1
A kánikulához kapcsolódó kockázatok jóval csekélyeb-
bek. Bár oda kell figyelnünk rá, de kevésbé kell félnünk 
a napszúrás, napégés okozta veszélyektől.

6.

A hosszúhétvégék többsége tavasszal van, melyek közül 
különösen a már melegebb időszakra eső május elsejei 
és pünkösdi (május 23-25) hétvégék kínálnak remek  

alkalmat arra, hogy külföldi kiruccanásokat tegyünk akár  
szabadság felhasználása nélkül.

9.

K É S Z Ü L J Ö N  A  T A V A S Z R A ,  V Á L A S S Z O N  U T A Z Á S T  M Á R  M O S T !
TAVASZI ÚTJAINK 2014. OKT. 01-TŐL FOGLALHATÓAK PARTNERIRODÁINKBAN ILLETVE HONLAPUNKON: PROKOTRAVEL.HU

Végül, de nem utolsó sorban tavasszal az utazás kevesebből 
is kijöhet, mint a zsúfolt főszezonban, ami szintén nem 
elhanyagolható tényező választásunk során.

10.

Európa egyik legszebb természeti jelensége a hollandiai 
tulipánvirágzás, melyet csak tavasszal lehet megtekinte-
ni. Keukenhof, a holland tulipán „fővárosa”, ilyenkor 

ezrével vonzza a látogatókat a világ minden tájáról. A 30 hektáron 
megrendezett virágkiállításon több millió tulipánban, jácintban, 
íriszben gyönyörködhetünk.

7.

Különlegességeket tartogat a tavaszi gasztronómia is.  
A friss eper, a zsenge retek és az illatos medvehagyma 
igazi kulináris élményekhez szolgáltat alapot. Május ele-

jén van a spárga szezon, mely Németországban igazi ünnep, helyi 
spárgafesztiválokkal, ahol a legkülönlegesebb ételköltemények-
ben kóstolhatjuk meg nemzeti zöldségüket.

8.
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PROGRAM: 
1. NAP: BUDAPEST – MALAGA
Menetrend szerint – várhatóan a délutáni órákban – uta-
zás Budapestről Malagába. A reptérről transzfer a szállodába, 
vacsora.

2. NAP: RONDA  – GIBRALTÁR – CADIZ (230 km)
Reggeli után Rondába megyünk. A név megtévesztő, mert 
egy bájos, sziklára épült kisvárost ismerünk meg ebben az 

andalúz gyöngyszemben. A fő látnivalók; az Új Híd, a bika-
viadal Aréna és a Mór király háza. Fentről mesés a rálátás a 
környékre. Folytatjuk utunkat, és a sziklára épült városállam-
hoz Gibraltárhoz megyünk. Mint ismert, a terület brit fenn-
hatóság alatt van. A határon útokmány ellenőrzéssel lehet 
belépni a városállam területére. Spanyol buszunk helyett – 
melyet nem engednek be – helyi kisbuszokkal megyünk fel 
a sziklára, közben megtekintünk egy cseppkőbarlangot is. 
Csodás kilátás tárul elénk a busz ablakából, és a fenti teraszról 
is. Sétálunk, majd szabadprogram a belvárosban. Programunk 
után szállásunkra utazunk.

3. NAP: CADIZ –  SEVILLA (130 km)
Reggeli után folytatjuk utunkat Cadizba. A város elhelyezke-
dése különleges, mert egy földnyelven található, mely benyú-
lik az Atlanti-óceánba. Városnézésünk fő látványosságai a két 
katedrális (régi és új), a városháza és a színház. Délutáni órák-
ban továbbutazunk Sevillába. Megérkezésünk után először a 
felbecsülhetetlen értékekkel rendelkező katedrálist nézzük 
meg, ez Spanyolország talán legdíszesebb katedrálisa, mely-
ben Kolumbusz síremléke is található. A templom megte-
kintése után gyalogos sétánk során felkeressük az Alcázart, 
amelyet a Keresztény Uralkodó építtetett mór stílusban. 

A belvárosban ezen kívül számtalan szép patio és díszes épület 
található. A nap befejezéseként meglátogatjuk a Maria Lujza 
Parkot és a Gadalquivil folyópartot az Arany toronnyal. Szállás 
Sevillában. 

4. NAP: SEVILLA –  CORDOBA – GRANADA  (140 km)
Reggeli után továbbutazunk Córdobába. A városba érve 
programunkat Mezquitaval a világ egyik legkülönlegesebb 
mecsetjével kezdjük, amelyben 850 oszlop és egy keresztény 
templom (!) található. Ezt követő óvárosi sétánk során látható 
a Virágok utcája, Európa legrégebbi fürdője, a római kori híd, a 
zsidó negyed és a bájos belső kertek (patiok). Délután tovább-
utazás Granadába, szállás.

5. NAP: GRANADA – MALAGA – BUDAPEST 
Reggelit követően az Alhambrába látogatunk el, mely a világ 
talán legszebb mór kastélya. A kastélyon kívül a park mesés 
virágaival, érdekes vízeséseivel mindenki csodálatát elnyeri. 
Ezt követően lemegyünk a városba, ahol a Katolikus Királyok 
temetkezési kápolnáját és Európa egyetlen fennmaradt kara-
vánszeráját tekintjük meg. Szabadidőben vásárlási lehetőség 
az arab világot idéző selyembazárban. Délután továbbutazunk 
Malagába. Rövid séta a Costa del Sol fővárosában. Fő neve-
zetességek: Katedrális, Plaza Merceden, ahol Picasso szülő-
háza található, valamint a látványos Larios főutca. Kora esti 
órákban transzfer a reptérre és hazarepülünk Budapestre. 
Ferihegyre (Liszt Ferenc Repülőtérre) érkezés éjfél körül.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Spanyolország déli részét több évszázadon keresz-
tül az arabok uralták. A terület visszafoglalása 
után a keresztény építészet vegyült a mór stílussal. 
Ez különleges, és nagyon látványos összhatást nyújt. 
Sevilla, Cordoba és Granada a mór építészet külön-
leges egyvelegét mutatja. Ennek megtekintésére 
invitáljuk Önöket. Kirándulásra ez a legmegfelelőbb 
időszak, mert nyáron magyar ember számára szinte 
elviselhetetlenül meleg van.

Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 44 €

Szállás:  4 éjszaka *** szállodákban  
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)

Ellátás: félpanzió
Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált 

autóbusszal               
Időpont: 2015. május  20 – 24. 

Részvételi díj:  215.000,- Ft  
               + reptéri illeték: kb.: 28.000,- Ft 
               + transzfer:  12.000,- Ft  
Egyágyas felár:  32.000,- Ft

Természet Városlátogatás

Granada

Malaga
Gibraltár

Sevilla

Cadiz

Ronda

Cordoba

MÓR EMLÉKEK ANDALÚZIÁBAN

Nehézségi mutató

GIBRALTÁR

TAVASZ

GRANADA

SEVILLA

CORDOBA
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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 összefo-
lyásának helyszíne. Programunk után szállásunkra utazunk. 

2. NAP:  NÉMETORSZÁG – LUXEMBOURG – BRÜSSZEL 
(620 km) 

Délelőtt utazás Németországon keresztül. Luxembourgban 
megállás, gyalogos városnézés: nagyhercegi palota, székes-
egyház, parlament, városháza, főtér. Gyönyörködhetünk 
Luxembourg elegáns városában. Lesz szabadprogram, amikor 
lehet emlékeket vásárolni erről a kicsi, de hangulatos városról. 
Szállás már Belgiumban (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 ma már csak 
híres, de régen hírhedt dokk-kikötőt, a Shelde-folyót, a főte-
ret, a Grote Markot, valamint a hét hajós fantasztikus gótikus 
katedrálist Rubens-oltárképekkel. Ezt követően Gentbe uta-
zunk. Városnézés során felkeressük a gótikus Szt. Bravo kated-
rálist, melyben található a korszakalkotó „Bárány imádása” 
szárnyas oltár. A közelében lévő óratornyot és városházát is 
lefényképezhetjük. Nagyon szép a szobrokkal díszített város-
háza. Séta Graslei és Korenlei hangulatos épületei közt, majd 
folytatjuk utunkat Brügge-be, melyet sokan Belgium legszebb 
városának tartják. Sétánk során láthatjuk a különleges hom-
lokzatú 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 csipké-
ből, a belga csokoládéból, vagy a több mint száz fajta belga 

sörből. Ezt követően aki gondolja, felkeresheti a közelben 
lévő templomot, melyben egy Michelangelo szobor is látható. 
Visszaúton Brüsszelben megállunk a világkiállításra készült 
híres Atomiumnál. Szállás, mint előző nap. 

4. NAP:  DELFT – HÁGA – KEUKENHOF – AMSTERDAM 
(230 km)

Reggel Hollandiába átérve ismerkedés Delfttel, a porcelá-
nok városával, mely az egyik legszebb és legtipikusabb hol-
land kisváros. A városkát nem csak több száz hídja és csatornái 
miatt érdemes felkeresni. Folytatjuk utunkat a 10 km-re lévő 
Hága városába. Hága nem az ország fővárosa, mégis itt ülé-
sezik a parlament. Az okáról beszél idegenvezetőnk. Séta a 
belvárosban és a parlament környékén. Ezt követően meg-
tekintjük a Nemzetközi Bíróság épületét és a „Béke lángját”. 
Hágánál van az egyik legszebben kiépített tengerparti sza-
kasza Hollandiának. Természetesen ide is elmegyünk, sőt aki 
akar, begázolhat az Atlanti-óceán hűs habjai közé is. Délután 
a Keukenhof virágpark megtekintése szerepel programunk-
ban. Ez egy mesés virágkiállítás, ahol 30 hektáron több mil-
lió (!) tulipánban,  jácintban, íriszben gyönyörködhetünk. 
Fantasztikus élmény. Szállás Amsterdamnál. Este séta a fővá-
rosban, felfedezzük Amsterdam fényeit és árnyait. 

5. NAP: AMSTERDAM – BELGIUM (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 – NÉMETORSZÁG (650 km)
Reggeli után városnézés Brüsszelben. Először busszal járjuk 
körbe a fő látványosságokat: (lesz kiszállás, fényképezés is) 
Európai Parlament épülettömbje, királyi palota, bíróság épü-
lete… Ezt követő gyalogos sétánk során látni fogjuk Európa 
egyik legszebb főterét; a Grand Place-t, a Manneken Pis szob-
rot, a Szt. Gudule székesegyházat, stb. Programunk befejezése 
után hagyjuk el a fővárost. Németországba érve megállunk az 
egyik legősibb német városban, Trierben. Nézelődés a csoda-
szép épületekkel, műemlékkel rendelkező városban. Ezekből 
több az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Szép szín-
foltja a kirándulásnak Trier, ez a gyöngyszem. Továbbutazás, 
szállás Közép-Németországban.

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

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A volt németalföldi terület egy varázslatos szeg-
lete Európának. Az út során megtekintünk egy 
fantasztikus virágárverést, sajtkészítő üzemet, fapa-
pucsfaragót és egy gyémántcsiszolót. Hangulatos 
városokban sétálunk: Amsterdam, Hága, Delft, 
Brüsszel, Antwerpen, Gent, Brügge. Az út csúcs-
pontja Keukenhof, a fantasztikus virágpark, melyet a 
hollandok csak a tulipánvirágzás idejére nyitnak meg 
a látogatók előtt. A repülős csatlakozási lehetőségről 
érdeklődjön irodánkban.

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

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest 
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest 
Budapest után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:  6 éjszaka *** szállodákban  
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban  

Ellátás: kibővített reggeli 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. április 11 – 17.,  május 01 – 07. 

Részvételi díj: 144.000,- Ft
Egyágyas felár:  52.000,- Ft
Fakultatív (belépővel):
Antwerpen – Gent – Brügge kirándulás: 6.500,- Ft

Nehézségi mutató

Amsterdam

Keukenhof
Hága
Delft

Antwerpen
Brügge

Gent

Brüsszel

Luxembourg

TULIPÁNVIRÁGZÁSKOR HOLLANDIÁBAN
Benelux körutazás

Természet Városlátogatás

DELFT fotó: Czermanné Bukovina Beatrix

AMSTERDAM

BRÜSSZEL fotó: Hermec  Rudolf

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Párizs az egyik legkedveltebb világváros. Mi kibő-
vítjük az ismert látnivalók bemutatását külön-
legességekkel. A városnézés mellett kirándulást 
szervezünk Versaillesbe és a Loire környékére, kas-
télylátogatás céljából. Párizsban a fakultatív vacsorák 
nem a szálláshelyen lesznek. A sűrű program miatt a 
vacsora gyorsabb lebonyolítását előtérbe helyezzük. 
Párizsban a közlekedés általában metróval és gyalog 
történik. 

TAVASZ

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

HEGYESHALOM – ENNS – NÉMETO. (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. Fő látványos-
ságok: várostorony, városháza, barokk stílusú szép házak. 
Folytatjuk utunkat Németországba, szállás. 

2. NAP: NÉMETORSZÁG – PÁRIZS (620 km) 
Délutáni órákban érkezés Párizsba, majd buszos városné-
zés a fővárosban: Bastille tér, Városháza, Concorde tér, Latin 
negyed, Luxemburg-kert, Opera, Champ-Elysées, Diadalív, 
Trocadero tér. Ezt követően vacsora, majd este felmegyünk 
a Montmartre-ra. Gyalog sétálunk a művészek negyedé-
ben, ahol a világ leghíresebb festői is megfordultak. A Sacre 
Coeur belső díszítésénél még megkapóbb a templom lépcső-
jéről elénk táruló fantasztikus látvány a kivilágított városra. 

Montmartre-ról leérkezve látjuk a híres (hírhedt) Pigalle-t és a 
Moulin Rouge-t is, majd szállásunkra megyünk (4 éj).

3. NAP: PÁRIZS – VERSAILLES  (50 km)
A belvárosban kezdjük városnézésünket. A délelőtti prog-
ramunkban szerepel a Cité szigete a mindenki által ismert 
Notre Dame-mal és a szintén itt található Conciergerie-vel. 
Ezt követi a St. Chapelle templom. Déli órákban kimegyünk a 
versailles-i palotához. A meseszép kastély és a park a barokk 
művészet remekműve. Visszaérve a párizsi városnézés folyta-
tása; felkeressük az Invalidusok dómját, melyet Napóleon sír-
emléke fölé emeltek, majd megtekinthetjük a híres szobrász 
alkotásait a Rodin Múzeumban. A fakultatív vacsora után este 
hajózási lehetőség a Szajnán, amikor gyönyörködni lehet a 
szépen kivilágított belvárosban.

4. NAP: PÁRIZS 
Délelőtti programunk: Tuileriák-kertje, Arc de Caroussel, vala-
mint a világ talán leggazdagabb festészeti gyűjteményé-
vel rendelkező múzeum, a Louvre megtekintése. Délután egy 
híres parfümgyár termékei közt válogathatunk, majd sétá-
lunk Európa legismertebb főutcáján, a Champ-Elysées-n. Aki 
akar, a Diadalív tetejéről is körbetekinthet. A fakultatív vacsora 
után az Eiffel-toronyhoz megyünk, ahol lifttel a tetejéig vagy 
gyalog kisebb magasságokig 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, 
ami azért is különleges, mert ez a legnagyobb vízikastély az 
országban.  Következő kastélyunk az Amboise reneszánsz kas-
tély, Leonardo da Vinci is élt ebben a palotában. Ezt követően 
a régió egyik központját, Orleanst keressük fel. Katedrálisának 
alapjai a XII. sz-ból valók. Szép főterének közepén az Orleansi-
szűz szobra áll. Az esti órákban fejezzük be kastélytúránkat és 
érkezünk vissza párizsi szállásunkra.

6. NAP: PÁRIZS – REIMS – NÉMETORSZÁG (650 km) 
A délelőttöt még Párizsban töltjük. A Latin negyed, a Sorbonne 
és a Pantheon – melyekről különlegességeket mesél ide-
genvezetőnk –, szerepel programunkban. Lesz egy kis idő 
ajándék vásárlásra is. Párizst elhagyva a szintén világörökség 
listáján szereplő fantasztikus gótikus katedrálist nézik 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.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Párizs az egyik legkedveltebb világváros. Mi kibő-
vítjük az ismert látnivalók bemutatását külön-
legességekkel. A városnézés mellett kirándulást 
szervezünk Versaillesbe és a Loire környékére, kas-
télylátogatás céljából. Párizsban a fakultatív vacsorák 
nem a szálláshelyen lesznek. A sűrű program miatt a 
vacsora gyorsabb lebonyolítását előtérbe helyezzük. 
Párizsban a közlekedés általában metróval és gyalog 
történik. 

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 100 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Bp. után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:  6 éjszaka  ***-**** szállodákban  
tusoló/WC-s szobában

Ellátás: kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. május 01 – 07.

Részvételi díj: 139.000,- Ft   
Egyágyas felár:  60.000,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás: 
Kastélytúra (2 belépővel, helyszíni jelentkezés):  35 €
Fakultatív vacsora:  34.000,- Ft

Orleans
Amboise

Chenoceaux

Párizs Reims

Természet VároslátogatásNehézségi mutató

TAVASZ

PÁRIZS ÉS KASTÉLYOK TAVASSZAL

PÁRIZS

REIMS

PÁRIZS

 CHENONCEAUX fotó: Hovanyecz Zsolt

ÚJ
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ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A XVII-XIX. század az európai építészet nagy korszaka 
volt. Ekkor már nemcsak a templom- építészetre for-
dítottak nagy figyelmet, hanem csodálatos palotákat, 
kastélyokat is emeltek. Ezekből tekintünk meg néhá-
nyat Ausztriában és Bajorországban. Nemcsak a kasté-
lyok csodálatosak, hanem az a környezet, ahova ezeket 
a palotákat építették, legalább olyan látványos.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Szlovénia rengeteg látnivalót kínál a kirándulóknak. 
Megtekintjük a Savica-vízesést, a Bledi-tavat és a 
Posztojnai-cseppkőbarlangot. Horvátországba átérve 
fürödhetünk az Adriai-tengerben és gyönyörködhe-
tünk a Plitvicei-tavakban és vízeséseiben.

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 érkezünk Ferrara melletti szálláshelyünkre. 

2. NAP: TIVOLI – RÓMA (570 km)
Reggeli után déli irányba indulunk, és felkeressük a Róma 
melletti Tivolit. Először Hadrianus villáját tekintjük meg. 
A császár, aki a görög művészet nagy tisztelője volt egy szob-
rokkal ékesített meseszép parkot hozott létre. Ezt – mely 
bekerült a világörökségek listájába is –, tekintjük meg. A dél-
után második felében a szökőkútjairól ismert Villa d’Este par-
kot sétáljuk végig. Érdekes kialakítású vízesései, szobrokkal 
díszített kútjai mindenki tetszését elnyeri. Programjaink után 
este érkezés Rómába, szállás a metró közelében. 

3. NAP: RÓMA
Reggel kezdjük városnézésünket. Először a több mint 1 mil-
liárd hívőt irányító római katolikus egyház központját, a 
Vatikánt tekintjük meg. A Vatikáni Múzeummal kezdünk. Itt 
megcsodáljuk többek közt Michelangelo eredetien szép alko-
tását a Sixtus-kápolnát, valamint Raffaelo káprázatos freskóit. 
Ezt követően a világ legnagyobb templomát, a Szt. Péter-
székesegyházat nézzük meg, ahol a lenyűgöző méretek mel-
lett gyönyörködhetünk a fantasztikus Pieta szoborban is. 
Délután a Santa Maria Maggiore-templomban V. sz-i mozaik-
freskók vívják ki bámulatunkat. A Szt. Pál-katedrális impo-
náló méreteivel és szépségével, valamint az összes hivatalos 
pápa arcképével felejthetetlen élményt ad. Kora esti órákban 
a híres Spanyol lépcső és a vízi hangverseny látszatát keltő 
Trevi-kúttal zárjuk a napi programunkat. A nap folyamán köz-
lekedés metróval és gyalog (mivel a rendelet szerint turista-
buszok csak a szállásig járhatnak). Szállás Rómában.

4. NAP:  RÓMA – NÁPOLY – SORRENTOI-FÉLSZIGET (270 km)
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 bizo-
nyítják, 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. Viktorio 
Emanuel-emlékmű monumentalitásában is gyönyörköd-
hetünk. Délután utazás a Sorrentói-félszigetre, útközben 
Nápolyban megállás, rövid séta a központban. Láthatjuk 
Olaszország második legnagyobb kikötőjét is. Nápoly 
városa ellentmondásaival is különleges élményt nyújt. 
Szálláshelyünkre érkezés az esti órákban.

5. NAP: SORRENTO – CAPRI (HAJÓ)
Pihenés, ill. fakultatív kirándulás Capri-szigetére, a Tirrén-
tenger legszebb gyöngyszemére. Több mint fél órás hajó-
zással jutunk át a szigetre. Felejthetetlen látványt nyújt a 
meredek sziklafalak és a csodálatosan kék tenger harmóni-
ája. A kikötőből siklóval jutunk fel a központba. Itt a városka 
nevezetességeit tekintjük meg a közös séta során. A szabad-
időben jó idő esetén, rövid fürdőzésre is lesz lehetőség. Este 
séta Sorrento városában, aki szeretne, ekkor vásárolni is tud. 
Szállás, mint előző nap.

6. 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.

7. NAP: PADOVA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (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. 79 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest 
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest 
Bp. után: Budaörs – Siófok – Nagykanizsa – határ

Szállás:  6 éjszaka ***-**** szállodákban  
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban  

Ellátás: kontinentális reggeli (fakultatív vacsora) 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. május 01 – 07.

Részvételi díj: 142.000,- Ft 
Egyágyas felár:  38.000,- Ft
Fakultatív vacsora: 24.000,- Ft
Róma és Sorrento turistaadó
(szállodában fizetendő) kb. 15 € 
Garantált fakultatív program (helyszínen fizetendő):
Capri kirándulás (Sorr. – Capri – Sorr. 
hajó- és felvonójeggyel): 70 €

PRIMAVERA ALL’ITALIANATriesztPadova

Róma Tivoli

Nápoly
Sorrento

Capri
Pompei

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Primavera all’ialiana azt jelenti: tavasz olasz módra. 
Ilyenkor már nyílnak a virágok és kellemes a hőmér-
séklet. Ekkor keressük fel Rómát, Nápolyt, egy külön-
leges parkokkal díszített üdülővárost, Tivolit, valamint 
Capri-szigetét. E társasutat olyanoknak ajánljuk, akik 
a történelmi látnivalókat kedvelik, és bírják a sok 
nézelődés, séta okozta fáradtságot. A városi turista-
adók helyszínen, a szállodákban fizetendőek.

TAVASZ

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

CAPRI

RÓMA

TIVOLI

RÓMA

BLED fotó: Tököli Anikó

ÚJ
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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. A történelmi helyszín megkö-
zelítése a parkolóból helyi buszokkal történik. Káprázatos, 
részben sziklába vájt úton haladunk felfelé. Közben már kezd 
kirajzolódni a táj szépsége. A szikla tetejéről jó idő esetén 
ellátni a Königseeig és Salzburgig. Amennyiben a hóhelyzet 
miatt (május 2-án) nem lehet még felmenni a „Sasfészekhez”, 
akkor a Königseehez megyünk és hajókirándulást teszünk 

a csodaszép tavon. A program – útközi kiszállással együtt 
– kb. 2 órás. Németországot elhagyva Tirolban egy érde-
kes, várszerű kastélyt keresünk fel, az autópályáról is látható 
Tratzberg-kastélyt. Meredek úton megyünk fel a várkastély-
hoz a hangulatos „Tratzberg Express” nevű kisvonat segítségé-
vel. A műemlék megtekintése során meggyőződhetünk arról, 
hogy belső díszítettsége sok, nála híresebb kastély látványá-
val vetekszik, berendezésének 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. 
A hatalmas és sejtelmes kastély több mint 360 szobával ren-
delkezik. 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 doku-
mentálja festmények, mellszobrok és történelmi fényképek 
segítségével. Itt tekinthető meg többek között a keresztelőru-
hája és a koronázási palástja is. A szigetről hajóval megyünk 

vissza buszunkhoz. Ezt követően rövid meg-
állásokkal és hegyeshalmi határátlépéssel 
jövünk hazafelé. Az esti órákban érkezünk 
Budapestre. Ezután mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

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 szőlőtőkét, 
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 tar-
tozó Bohinji-tóhoz és a Bledi-tóhoz. Megkapó a magas hegyek 
és a türkizkék tavak harmóniája. Érintetlen természet, pom-
pás erdők, meredek hegyek övezik a Savica-vízesést (belépő 
az árban). Ide is elsétálunk, túrázós cipő szükséges. Ezt követi 
a Bledi-tó varázslatos látványa. Itt megcsodálhatjuk a híres 
monarchiabeli üdülővárost és a tóparton található szép par-
kot. Csónakázási lehetőség a tó közepén lévő kegytemp-
lomhoz (helyszíni fizetés). Aki nem akar ezen a fakultatív 
kiránduláson részt venni, azoknak szabadprogram a szállás-
nál. Délután érkezik vissza a kirándulásról 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 barlang-
ból a mediterrán Adriai-tengerpartra utazunk. Opatijában a 
híres monarchiai üdülőhelyen séta és pihenés. Késő délután 
továbbutazunk, szállás a Plitvicei-tavak közelében.

4. NAP:  PLITVICEI TAVAK – HORVÁTO. – 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 vidé-
ket. A koradélutáni órákban hazaindulás. 
Letenyénél határátlépés. Hazaérkezés az 
esti órákban. Budapest után mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A XVII-XIX. század az európai építészet nagy korszaka 
volt. Ekkor már nemcsak a templom- építészetre for-
dítottak nagy figyelmet, hanem csodálatos palotákat, 
kastélyokat is emeltek. Ezekből tekintünk meg néhá-
nyat Ausztriában és Bajorországban. Nemcsak a kasté-
lyok csodálatosak, hanem az a környezet, ahova ezeket 
a palotákat építették, legalább olyan látványos.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Szlovénia rengeteg látnivalót kínál a kirándulóknak. 
Megtekintjük a Savica-vízesést, a Bledi-tavat és a 
Posztojnai-cseppkőbarlangot. Horvátországba átérve 
fürödhetünk az Adriai-tengerben és gyönyörködhe-
tünk a Plitvicei-tavakban és vízeséseiben.

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

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest 
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest 
Bp. után: Budaörs – Siófok – Nagykanizsa – határ

Szállás:  3 éjszaka ***-**** szállodákban  
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015.  május 01– 04.; május 22 – 25. 

Részvételi díj:  72.000,- Ft  
Egyágyas felár:  17.000,- Ft
Fakultatív vacsora:  13.000,- Ft

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára kb.: 180 HRK; 42 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest 
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest 
Bp. után: Budaörs – Siófok – Nagykanizsa – határ

Szállás:  3 éjszaka *** szállodák  
2 ágyas tusolós /WC-s szobáiban 

Ellátás: félpanzió 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. május 01 – 04.; május 22 – 25. 

Részvételi díj:  73.000,- Ft   
Egyágyas felár:  14.000,- Ft
Fakultatív kirándulás (helyszíni jelentkezéssel):
Bohinj,  Bled kirándulás (fél napos 1 belépővel): 20 € 

BAROKK PALOTÁK ÉS KASTÉLYOK
Bajorországban és Ausztriában

SZLOVÉNIA CSODÁI ÉS A PLITVICEI-TAVAK

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

TAVASZ

NEUSCHWANSTEIN

BLED fotó: Tököli Anikó
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LARNACA 
Menetrend szerint, várhatóan az esti órákban utazás Ciprusra. 
Larnacába érve transzfer a szállodába, vacsora.

2. NAP: NICOSIA KIRÁNDULÁS 
Reggeli után a fővárosba, Nicosiába utazunk. A világ utolsó 
megosztott fővárosába érve megnézzük a „Zöld vonal” egy 
részét, amely 1963 óta kettéválasztja a fővárost görög és török 
Ciprusra. Elhaladunk a Velencei fal mentén, amely az óvárost 
és az új városrészt választja el. Programunkban szerepel még 
a Szent János katedrális, a Ciprus Múzeum, majd rövid séta a 
belváros hangulatos sikátoraiban. Ezt követően szabad prog-
ram, vásárlási lehetőség. Ezután átsétálunk Nicosia északi, 
a törökök által megszállt részére (útlevél szükséges) megtekin-
teni a csodálatos Szent Szófia katedrálist (ma Selimiye mecset) 
és a Büyük Han karavánszerájt. Délután visszatérünk a szállá-
sunkra, a nap további részében szabad program, este vacsora. 

3. NAP: LIMASSOL – APHRODITÉ SZIKLA – PAPHOS 
Reggeli után egy vallástörténeti, régészeti, mitológiai kirán-
dulásra indulunk, elsőként Limassol városába. A történelmi 
városrészben teszünk egy sétát, majd a közeli ókori romvá-
ros, Kurion következik. Itt található egy, a mai napig működő 
görög-római színház és számos közfürdő is. Továbbutazva 
megnézzük Aphrodité szikláját egy tengerparti megállóval 
Petra tou Romiouban. A monda szerint itt lépett ki a habok-
ból az istennő és amerre járt, lába nyomán csodás növények, 
fák keltek ki a földből. A nap utolsó megállója Paphos lesz. Az 
UNESCO Világörökség részét képezi az archeológiai park, meg-
nézzük Szent Pál oszlopát és a Dionüszosz villában mesés pad-
lómozaikokat is láthatunk. Délután visszatérünk a szállásra,  
este vacsora.  

4. NAP: PIHENÉS 
Egész nap pihenés és fürdőzés a szállodában. Este vacsora. 

5. NAP: TRODOSZ-HEGYSÉG – KYKKOS MONOSTOR 
Reggeli után egész napos kirándulásra megyünk egy rövid falusi 
megállóval. Az oda- és visszaúton a sziget legnagyobb hegy-
vonulatát, a Trodosz-hegységet érintjük. Nicosia mellett elha-
ladva a demarkációs vonal mentén érjük el a hegyet. Megállunk 
egy tipikus ciprusi hegyi faluban, Kakopetriában. A falu szé-
lén áll a XI. századi Ayios Nikolaos templom, melynek freskói 
a Világörökség részét képezik. Az út legfontosabb állomása a 
Kykkos monostor híres aranymozaikos falfreskóinak megtekin-
tése. Hazafelé egy hangulatos kis hegyi faluban, Presteronaban 
állunk meg. Esti órákban érkezünk vissza a szállásra, vacsora.

6. NAP: PIHENÉS, MAJD HAZAUTAZÁS 
Elutazás Larnacaba. Itt 3 órás városnézést tar-
tunk, mely során megnézzük az Óvárost, Szt. 
Lazarus templomot és az Erődöt. Szabadidő, 
séta és vásárlási lehetőség, majd transzfer a 
reptérre és várhatóan az esti órákban hazau-
tazunk Budapestre.
Az ár tartalmazza a belépők összegét, de az 
utasbiztosítást nem.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Aphrodité szigetének nevezik, mert a görög mitoló-
gia szerint a szépség istennője innen származik. A cip-
rusiak a mitológia szerint tőle nyerték gondtalan és 
vidám természetüket. A pihenés mellett lesz időnk a 
legfontosabb látnivalókat megtekinteni. Ciprus fensé-
ges sziget, élvezzen minden percet Cipruson! 

 Min. létszám: 15 fő

Szállás:  5 éjszaka *** szállodában  
2 ágyas tus/WC-s szobákban   

Ellátás: félpanzió
Utazás:  repülővel, a helyszínen  

légkondicionált autóbusszal 
Időpont: 2015. május 21 – 26.  

Részvételi díj: 188.000,- Ft 
                 + reptéri illeték: kb.: 25.000,- Ft
Egyágyas felár:  35.000,- Ft
Transzfer: 12.000,- Ft

CIPRUS, A SZERELEM SZIGETE Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Csehország az utóbbi időben hatalmas fejlődésen 
ment keresztül, szépen helyreállították csodás műem-
lékeit. Prága Európa egyik leglátogatottabb városa, 
nem véletlenül. Az oda- és a visszaút során sok szép 
látványosság vár ránk. Sétálunk Pozsonyban, megis-
merkedünk Karlovy Vary (Karlsbad) érdekességeivel, és 
láthatjuk még Brno, Kutna Hora és Telč műemlékeit is.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Kirándulásunk során megtekintjük Bécs fő nevezetes-
ségeit, fókuszálva a magyar emlékekre, és sok egyéb 
érdekes, de kevésbé ismert látnivalóra. Ezt kiegészítjük 
egy hangulatos dunai hajózással (Krems és Melk közt), 
másnap pedig burgenlandi nézelődéssel. 

TAVASZ

PRÁGA

Nehézségi mutató
PAPHOS

PETRA TOU ROMIOU

KYKKOS MONOSTOR

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

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

POZSONY – BRNO – PRÁGA (550 km)
Reggel indulás, majd rajkai határátlépés után érkezünk meg 
Szlovákiába. Magyar emlékek nyomába eredünk a királyi 
koronázó városban, Pozsonyban. Megcsodáljuk a pompásan 
felújított belváros elegáns főúri palotáit, a Szent Márton koro-
názó dómot, a Mátyás király által alapított egyetem épüle-
tét, a régi magyar országgyűlés palotáját, a Mihály-kaput, a 
Prímási Palotát és az elegáns Óváros teret. A városnézésünk 

után Brnoban, az ország második legnagyobb városában is 
tartunk egy gyalogos városnézést (Óvárosháza, Piactér, Szent 
Péter és Pál katedrális...). 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 
katedrálisa a turisták kedvelt célpontja. Mellette található 
a Sárkányölő Szent György szobor, a Királyi Palota és a Szent 
György Bazilika, Aranyművesek utcája. Délután akinek kedve 
tartja, önálló egyéni programot szervezhet magának Prága 
történelmi óvárosban. Másik lehetőségként egy hangulatos, 
kb. 6 órás fakultatív kirándulásra és időutazásra jöhet velünk 
a meseszép Karlovy Varyba. A Tepla folyó mellett teraszosan 
kiépült város csodaszépen felújított, monarchia-korabeli épü-
letei között sétálunk. Közben kóstolgathatják a híres gyógyító 
hatású vizet, és megízlelhetjük Karlsbad finom ostyáját is. 
Késő délutáni órákban hagyjuk el Karlovy Varyt, este érkezünk 
vissza szállásunkra.

3. NAP: PRÁGA ÉS HAJÓKIRÁNDULÁS 
Folytatjuk prágai városnézésünket. A mai nap első látványos-
sága a Vencel-tér, mely a cseh történelemben többször is fon-
tos szerepet játszott. Továbbsétálunk a belvárosban a főtérig. 
Itt megtekintjük többek között a híres órát (Orloj), láthat-
juk Husz János monumentális szobrát, továbbá gyönyörköd-
hetünk a teret ölelő szépen felújított házakban. Az óváros 
felkerült az UNESCO Világörökségek listájára. Ezt követően 
folytatjuk utunkat Prága másik híres építményéhez, a Károly-
hídhoz. Sétálva a hídon szép fotókat készíthetünk a műem-
lékekről, szobrokról. Városnézésünket a zsidó negyednél 
fejezzük be. Ezt követően szabadprogram, 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. Akik nem választják a hajózási 
programot, azoknak lehetőség nyílik önálló sétára a kivilágí-
tott belvárosban. Este autóbusztranszfer a szállodába.

4. NAP:  PRÁGA – KUTNA HORA – TELČ 
– BUDAPEST (570 km) 

A nap során felkeresendő városok mind-
egyike szerepel az UNESCO listáján. Délelőtt 
a Prága közelében lévő Kutna Hora látványos-
ságai közül megtekintjük a csodaszép Szent Borbála katedrálist. 
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. Határátlépés után az esti órákban érkezünk haza. 
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

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

SCHÖNNBRUNN – BÉCS (240 km) 
Reggel indulás Bécsbe. A délelőtti órákban érkezünk a fővárosba. 
Programunkat Schönbrunnban, a Habsburgok világhírű kastélyá-
nál 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. NAP: BÉCS
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: nagyszentmiklósi arany-
kincs, Munkácsy freskója. A múzeumlátogatás után a városnézés 

folytatása: Burgpark, Kapucinusok altemp-
loma. Itt találhatóak a Habsburgok kriptái. 
Tovább haladunk a város szívében lévő Szt. István székesegyház-
hoz, a Kärtner Str-n sétálunk a Szt. Mihály templomhoz a Lipicai 
lovarda épületének érintésével. A nap során lesz szabadprog-
ram, ekkor lehet megkóstolni a híres bécsi melange kávét vagy 
a Sacher tortát. A nap zárásaként kimegyünk a Kahlenberg kilá-
tóhoz, a bécsiek kedvelt kirándulóhelyére. Gyönyörű panoráma 
tárul elénk a bécsi borvidékre, a Dunára és a fővárosra. Szállás. 

3. NAP:   WACHAU – KREMS – HAJÓZÁS A DUNÁN – MELK 
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 leg-
hangulatosabb 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 – LÉKA – BP. (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.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Csehország az utóbbi időben hatalmas fejlődésen 
ment keresztül, szépen helyreállították csodás műem-
lékeit. Prága Európa egyik leglátogatottabb városa, 
nem véletlenül. Az oda- és a visszaút során sok szép 
látványosság vár ránk. Sétálunk Pozsonyban, megis-
merkedünk Karlovy Vary (Karlsbad) érdekességeivel, és 
láthatjuk még Brno, Kutna Hora és Telč műemlékeit is.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Kirándulásunk során megtekintjük Bécs fő nevezetes-
ségeit, fókuszálva a magyar emlékekre, és sok egyéb 
érdekes, de kevésbé ismert látnivalóra. Ezt kiegészítjük 
egy hangulatos dunai hajózással (Krems és Melk közt), 
másnap pedig burgenlandi nézelődéssel. 

Min. létszám: 35 fő
Belépők ára: kb. 460 CZK; 2 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Bp. után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:  3 éjszaka *** szálloda (2 ágyas tusolós WC-s szobáiban) 
Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015.  május 01– 04.; május 22 – 25. 

Részvételi díj:  48.500,- Ft
Egyágyas felár:  23.000,- Ft
Fakultatív:
Karlovy Vary:  5.500,- Ft
Vacsorás hajókirándulás a Moldván: 6.500,- Ft
Vacsora (1. és 2. nap a hotelben):  6.500,- Ft

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 92 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Bp. után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:  3 éjszaka *** hotelben  
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. május 01 – 04.,  május 22 – 25.

Részvételi díj:  67.000,- Ft 
Egyágyas felár:  21.000,- Ft
Fakultatív vacsora:  18.000,- Ft 

CSEH VILÁGÖRÖKSÉGEK ÉS A SZÁZTORNYÚ PRÁGA

TÖBB MINT BÉCS

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

TAVASZ

PRÁGA

BÉCS
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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 mentén. 
Cesky Krumlov történelmi negyedét az UNESCO 1992-ben a 
világörökség részének nyilvánította. A krumlovi vár a prá-
gai Hradzsin után Csehország második legnagyobb vára. Öt 
udvarból és negyven épületből áll és hozzá tartozik egy hét 
hektáros kastélypark is. A város egyik jelképe a kör alakú vár-
torony. Egyedülálló látványosság a jó állapotban fennmaradt 
barokk színház, amelyhez hasonlóból csak néhány van a vilá-
gon. Szállás Dél-Csehországban.

2. NAP: HLUBOKA – PRÁGA (150 km)
Reggelit követően Hlubokába utazunk. Egy kisebb szikla-
szirt tetején álló XVI. századi kastély először barokk, majd ezt 
követően angol gótikus stílusban épült. (Gyalogos hegyi sétá-
val érjük el a díszparkját és a bejáratot.) A kastély 140 gaz-
dagon berendezett szobával és 11 toronnyal büszkélkedik. 
Látogatásunkat követően irány Prága, melynek történelmi 
központja szerepel a Világörökségek listáján. A délutánt a cseh 
főváros megismerésének szenteljük. Sétánkat a várnegyedben 
kezdjük: Hradzsin, Szt. Vitus Katedrális, mely a gótikus építé-
szet egyik kiemelkedő épülete. A dombról leérve, és a látvá-
nyos Károly-hídon áthaladva az óvárosban gyönyörködünk: a 
különleges Orloj órájában és a belváros szépen renovált épüle-
teiben. 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 válasz-
tófejedelmi palotát, ahol a csodás kincseket felsorakoztató 
Grünes Gewölbe – kincstára is található, a régi és az új piacte-
ret, 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 sza-
badprogram alatt, aki akar, megtekintheti a Zwinger kiállí-
tásait és parkját. Ez Európa egyik leggazdagabb képtára, de 
mesés porcelángyűjtemény is található benne. Az esti órák-
ban szálláshelyünkre utazunk. 

4. NAP: MEISSEN – BERLIN (230 km)
A híres meisseni porcelángyár megtekintésével kezdjük a 
napunkat. A gyárat 1710-ben alapította Erős Ágost válasz-
tófejedelem, azóta világhírre tett szert. Látogatásunk során 
megtekintjük a porcelánkészítés legfontosabb fázisait, 
majd bepillantást nyerhetünk a gyár gazdag porcelántörté-
neti kiállításába, ezt követően vásárlási lehetőségünk is lesz. 
Programunk után a „régi-új” német fővárosba, Berlinbe uta-
zunk. Az ultramodern stílusban újjáépült, a „harmadik évez-
red fővárosának is nevezett” metropoliszban az autóbuszos és 
gyalogos városnézés során megismerjük a legfontosabb látvá-
nyosságokat:  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 érintésével Charlottenburgba és a híres 
Kurfürstendammra. Még mindig észreveszi a figyelő szem a 
két Berlin közötti építészeti különbséget, valamint az egykori 
Kelet- és Nyugat-Berlint elválasztó fal mementóit is, melye-
ket gyalogosan és buszunkból is megszemlélünk. Szállás 
Berlinben.

5. NAP: BERLIN – POTSDAM – LIPCSE (200 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 
látogatunk. Koradélután a híres uralkodó Nagy Frigyes nyári 
rezidenciáját, 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 (255 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 piac-
tér szépen gondozott palotáit, a régi kereskedelmi tőzsdét, az 
óvárosházát és a Mädler-passzázst, majd a muzsika fellegvára-
inak is nevezett épületeket, a Gewandhaust és az Operaház épü-
letét (kívülről). Ezt követően sétálunk a hangulatos belvárosi 
utcákon. Koradélután hagyjuk el a várost és felkeressük 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 tete-
jén kialakított teraszra, ahonnan csodás panoráma tárul elénk a 
környékre és Lipcsére. A kilátóterasz lifttel és lépcsők igénybevé-
telével közelíthető meg. Szállásunk Prágában lesz.

7. NAP: PRÁGA – KROMĚŘIŽ – BUDAPEST (620 km)
Reggeli után egy kevésbé ismert városban, Kroměřížben (régi 
nevén: Kremsier) teszünk rövid sétát. Történelmi központja a 
főtér és a mellette álló Püspöki palota területe, a palotakert-
tel és a közelben található reneszánsz-barokk virágoskerttel, 
melyet 1998-ban az UNESCO a Világörökség részévé nyilvá-
nított (külső fotózás). A város Közép-Morvaország kulturális 
centruma és 1997-ben Csehország legszebb történelmi város-
ává választották. Hazautazás, Budapestre érkezés az esti órák-
ban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 500 CZK; 51 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest 
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest 
Budapest után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:  6 éjszaka ***-**** hotelekben  
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)  

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. május 01 – 07.

Részvételi díj: 118.000,- Ft 
Egyágyas felár:  38.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):  28.000,- Ft

Budapest

Cesky 
Krumlov

DrezdaLipcse

Berlin

KromerizPrága

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A cseh kristály és a szászországi (meißeni) porcelán 
világhírű. Ezeket is megcsodálhatjuk utunk során és 
közben híres, ismert helyek mellett olyan városokat 
is felkeresünk, melyeket kevesen ismernek, pedig 
védett világörökségek és fantasztikus látványt nyúj-
tanak. Legyen Ön is részese ennek az élménynek.

TAVASZ

KRISTÁLYOK ÉS PORCELÁNOK VARÁZSÁBAN
Dél-Csehországtól – Berlinig

CESKY KRUMLOV fotó: Ali Éva BERLIN

PRÁGA fotó: Pataki Pálné

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Steierországot (Steiermarkot), mely hegyekben és 
vízesésekben gazdag, hívják Ausztria zöld szívének. 
Ide és Alsó-Ausztria tartományába szervezzük prog-
ramunkat a túrázás szerelmeseinek. A leírásban is 
olvasható, hogy hosszú és változatos – nem könnyű 
– terepen gyalogolunk. Ehhez jó erőnlét, túraöltözet, 
továbbá megfelelő cipő szükséges. 
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TÚRÁZÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBEN
TAVASZ

=

Biztonságban a világban

Akár egy csésze kávé áráért!

Atlasz Assistance 
Utasbiztosítások

ikonosA5_fekvo.indd   1 8/28/13   1:21 PM

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára kb.: 42 €

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Bp. után: Budaörs – Tatabánya – Győr – határ

Szállás:  3 éjszaka *** szálloda  
2 ágyas tus/wc-s szobáiban 

Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015.  május 01– 04.; május 22 – 25. 

Részvételi díj:  68.000,- Ft
Egyágyas felár:  12.000,- Ft
Idegenforgalmi adó: kb. 6 €

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

PUCHBERG – MARIAZELL
Reggeli indulás. Ausztriá ba hegyeshalmi határátlépéssel 
érkezünk. 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 végállomáshoz, ahol pazar körkép fogad bennün-
ket. Mesés a kilátás a környező hegyekre és a virágos alpesi 
rétekre. Fent túrázási lehetőség. Délután vonattal jutunk visz-
sza autóbuszunkhoz. Folytatjuk utunkat Mariazellbe, ahol a 
szállásunk is lesz (3 éj).

2. NAP:  MARIAZELL – ERLAUFSEE – ÖTSCHERGRABEN
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 indulunk busszal tovább Wienerbruckba, ahol 
megkezdjük hosszú túránkat az osztrák Grand Canyonnak 

nevezett Ötschergraben hegyi útvonalán. A terep közepesen 
nehéz a szintkülönbségek miatt. A hossza közel 10 km. Ezen 
haladunk végig. Túránkat romantikus erdei utak és meredek 
sziklás szakaszok teszik változatossá. Kellemesen elfáradva 
szállunk fel autóbuszunkba. Szállásunkra a késő délutáni 
órákban érkezünk vissza.

3. NAP: MARIAZELL – TREFFLINGFALL
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 lát-
vány tárul elénk. A panoráma mellett fent hegyi-tó, kilátó, 
élménypark és kellemes büfé várja a kirándulókat. Leérkezve 
a hegyről 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

Utolsó napi programunk is igazi csemege 
a túrázást kedvelőknek. A Myra-patak 
gyönyörű vízesésrendszerét nézzük meg. 
Felkapaszkodunk a Hausstein sziklafokára, majd folytatjuk 
túránkat a Keleti-Alpok egyik legszebb és legvadregényesebb 
szurdokvölgyébe. Sok élménnyel gazdagodva és a látványtól 
elbűvölve szállunk fel autóbuszunkra, és hazafelé indulunk. 
Rövid pihenőt tarunk Eisenstadtban, és az esti órákban érke-
zünk vissza Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Steierországot (Steiermarkot), mely hegyekben és 
vízesésekben gazdag, hívják Ausztria zöld szívének. 
Ide és Alsó-Ausztria tartományába szervezzük prog-
ramunkat a túrázás szerelmeseinek. A leírásban is 
olvasható, hogy hosszú és változatos – nem könnyű 
– terepen gyalogolunk. Ehhez jó erőnlét, túraöltözet, 
továbbá megfelelő cipő szükséges. 

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

ÖTSCHERGRABEN

ÚJ
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TAVASZ

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

SZABADKA (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 torony-
órájának mutatói különlegesek, a nagymutató mutatja az órák 
múlását, így a Dunán elhaladó hajók messziről láthatják a pon-
tos időt. Utunkat a Szerémségben folytatjuk. Rövid városnézés 
Karlócán. Ezt követően szálláshelyünkre utazunk. Vacsora. 

2. NAP: BELGRÁD – ZIMONY – SZENDRŐ (80 km) 
Reggeli után Belgrádban bejárjuk a híres nándorfehérvári 
várat.  Hunyadi János 556 évvel ezelőtt 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 főváros központjában: színház épülete, királyi 
palota, koronázási templom, parlament épülete. Déli órákban 
felkeressük Zimonyt, ahol megtekintjük a Millenium-tornyot, 
felsétálunk a torony kilátójába. Utunk következő állomása köz-
vetlenül a Duna-partjára épült hatalmas szendrői vár, ahol 
Kinizsi Pál töltötte utolsó napjait. Este érjük el szállásunkat.

3. NAP:  GALAMBÓC – ORSOVA – VASKAPU – 
HERKULESFÜRDŐ (150 km) 

Ez a napunk a méltán híres szorosokról, a Kazánról és a 
Vaskapuról szól. Délelőtt a folyó mentén elérjük a Duna-
áttörés felső végét. Megcsodáljuk az érdekes fekvésű, stra-
tégiailag fontos Galambóc várát. A mesés al-dunai vidéken 
haladva a hegyekről csodáljuk meg a tájat, majd a Vaskapu 
erőművön átkelünk Romániába. Délelőtt Orsovánál hajóra 
szállunk és végighajózunk a Dunán Orsovától a Traianus tábla, 
a Kis Kazán-szoros és a Dunatölgyesi-öböl érintésével egé-
szen a Nagy Kazán-szorosig és vissza. A szoros szélessége alig 
160 m, pedig a Duna itt a legmélyebb, 90 méter! A több mint 

4 órás hajókirándulás (melynek költsége 
20 €) után Orsován visszaszállunk autó-
buszunkra. Délután érkezünk a Monarchia 
híres fürdőhelyére, Herkulesfürdőre. 
Szállásunk elfoglalása után lesz idő vacso-
ráig 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 látnivalók: 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 érintésével utazás Budapestre. Érkezés az esti órákban. 
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Turisták által még kevésbé ismert és látogatott 
területre invitáljuk Önöket. A magyar történelem-
ben fontos szerepet játszó területet keresünk fel 
Szerbiában és Romániában. Részünk lesz párat-
lan természeti látnivalókban, hajózunk a Dunán, 
felkeressük a Kazán-szorost és a Vaskapu-szorost. 
Jöjjenek velünk egy felfedező túrára Széchenyi 
István és Vásárhelyi Pál munkásságának nyomában. 

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 560 DIN; 24 €

Útvonal (felárak nélkül):
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) – Debrecen – Miskolc – Bp.
Budapest után: Kecskemét – Szeged 

Szállás:  3 éjszaka *** szálláshelyeken  
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

Ellátás: félpanzió 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. május 01 – 04.; május 22 – 25.

Részvételi díj: 73.000,- Ft  
Egyágyas felár:  13.500,- Ft

BELGRÁDTÓL A VASKAPUIG 

Nehézségi mutató

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 sóbányába 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 termek-
ben tett sétánk közben a kalauzunktól alapos tájékoztatást 
kapunk e csodálatos palota történelméről és lakóinak életéről. 
A várban tett nézelődésünket a székesegyházban fejezzük be, 
ahol Báthory István végső nyughelyét láthatjuk. Krakkó fel-
fedezése a belvárossal folytatódik. Fő látványosságok: Rynek, 
Posztóház, Mária-templom. Szabadprogramunk után este 
megyünk vissza 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 fényké-
pezni. A felkavaró és megrázó élmények után kifejezetten jó a 
nyugodt zarándokhely felkeresése Czestochowaban, ami e nagy 
katolikus országnak a legismertebb zarándokhelye. A Jasna 
Gorai kolostort a magyar pálos rend 1382-ben alapította, nevét 
is a magyar pálosoktól kapta. A Fekete Madonna kegykép két 
évvel később került a kolostorba, ami a következő években a kép 
által zarándokhellyé vált. Azóta is hívők százezrei keresik fel a 
Madonnát. A helyszínen nekünk is lesz időnk egy kis elmélyü-
lésre. Estére érünk vissza a szállásunkra. 

4. NAP:  WADOWICE – SZLOVÁKIA – 
BUDAPEST (440 km)

Reggelit követően a katolikus hívők számára különösen érde-
kes helyet keresünk fel, Wadowicét. Itt született Karol Wojtyla, 
a későbbi II. János Pál pápa. A 20.000 lakosú településen a 
pápa tiszteletére a szülői házban múzeumot rendeztek be. 
Szabadprogram Wadowicében, amikor kegytárgyakat és 
emléktárgyakat lehet vásárolni. Lengyelországot elhagyva a 
Magas-Tátra hegyvonulatai közt haladunk hazafelé, miközben 
szép rálátásunk lesz a csúcsokra. Poprád érintésével kisebb 
pihenőkkel érkezünk Parassapusztára, határátlépés. Budapest 
után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Történelmi emlékekben és látványosságokban gazdag 
terület Dél-Lengyelország. Krakkó mellett Zakopanét, 
Czestochowát és II. János Pál pápa szülővárosát, 
Wadowicét is felkeressük. Érdekesség a programban egy 
sóbánya és Auschwitz megtekintése. 

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 184 PLN

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) Debrecen – Miskolc – Budapest
Budapest után: Parassapuszta – határ

Szállás:  3 éjszaka *** szálloda  
2 ágyas tusolós WC-s szobáiban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. május 01 – 04.; május 22 – 25.

Részvételi díj: 44.000,- Ft 
Egyágyas felár: 10.000,- Ft
Fakultatív:
Auschwitz – Czestochowa kirándulás: 5.500,- Ft
Vacsora (3 alkalommal): 7.500,- Ft

KALANDOZÁS DÉL-LENGYELORSZÁGBAN
Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

 GALAMBÓC VÁRA fotó: Savanyó Márta

KRAKKÓ fotó: Sós Tibor
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TAVASZ

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 560 DIN; 24 €

Útvonal (felárak nélkül):
Pécs – Szekszárd – Budapest 
(Nyíregyháza) – Debrecen – Miskolc – Bp.
Budapest után: Kecskemét – Szeged 

Szállás:  3 éjszaka *** szálláshelyeken  
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

Ellátás: félpanzió 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. május 01 – 04.; május 22 – 25.

Részvételi díj: 73.000,- Ft  
Egyágyas felár:  13.500,- Ft

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 megtekintjük. Busszal megyünk a központba. A Sebes-Körös 
hídján átsétálva a színház épületét láthatjuk, ezt követi a sétá-
lóutca. 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 fotókat 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 reggel 

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 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 
gyimesi csángókhoz kirándulunk, ami a régi Magyarország 
legkeletibb pontjánál található. Itt a Rákóczi-várat is meg-
tekintjük, majd hangulatos csángó esttel zárul programunk. 
A műsoros vacsoraest során 3 fogásos menüt szolgálnak fel 
aperitiffel és szabad italfogyasztással (sör, bor, üdítő).

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 
fakultatív kirándulásra. Alcsik térségén keresztül utazunk 
Sinaia városába. A Prahova völgyének legjelentősebb üdülő-
helye e város, melynek legértékesebb látnivalója az 1873-ban 
épült kastélyegyüttes. A Peles kastély 160 szobája az érdek-
lődők számára nem-mindennapi élményt nyújt. A gyűjte-
ményes kiállítás megtekintése során láthatunk ritka, értékes 
szobrokat, bútorokat, faliszőnyegeket, kerámiákat, ötvösmun-
kákat és fegyvereket. 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 köze-
lében található skanzen a helybéliek régi házait, hagyomá-
nyos életkörülményeit mutatja be.  A visszaút során rövid séta 
Brassó belvárosában, amikor is láthatjuk a Fekete templom 
épületét és a körötte található műemléképületeket. Vacsorára 
érünk vissza szállásunkra. 

5. NAP:  GYILKOS-TÓ – BÉKÁS-SZOROS – PARAJD – 
KOROND – SZOVÁTA – MAROSVÁSÁRHELY (180 km)

Folytatjuk Erdély természeti látványosságainak felfedezését. 
A Gyilkos-tó élménye után félelmetes sziklaszurdokban sétá-
lunk a Békás-szorosban. A Bucsin-tetőn átutazunk Parajdra, 
ahol délután látogatást teszünk a sóbányában. Továbbutazva 
Korondon, fafaragások, szőttesek és kerámiák közt válogat-
hatunk, melyekből vásárolhatunk is. Szováta Erdély leghíre-
sebb 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 kilátó-
dombot, ahonnan jól láthatjuk a hasadékot. Ezt követően 
érkezünk Torockóra, mely rejtőzködő kis zuga Erdélynek. 
A Székelykő alatt található település évszázadok történelmé-
ről mesél, melyet a helyi múzeumban részletesebben is meg-
ismerhetünk. 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.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 142 RON

Útvonal (felárak nélkül):
Szeged – Kecskemét – Budapest 
Pécs – Szekszárd – Budapest 
Bp. után: Miskolc – (Nyíregyháza) – Debrecen – határ
Visszaúton: Szeged – Kecskemét – Budapest

Szállás:  6 éjszaka *** - **** szálloda  
2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban  

Ellátás:  6 nap reggeli, +  5 nap vacsora és  
a 3. nap fakultatív műsoros vacsora

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2015. május 01 – 07.

Részvételi díj: díj:  115.000,- Ft 
Egyágyas felár:  36.000,- Ft
Fakultatív:
Sinaia, Törcsvár kirándulás:  7.500,- Ft
Fakultatív kirándulás (helyszíni jelentkezés):  
Kirándulás csángók földjére, műsoros vacsoraesttel:  25 €

NAGY ERDÉLYI KÖRUTAZÁS

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Erdély a mesés táj mellett az ottani körülmények 
miatt is erős érzelmi hatást vált ki a magyarok-
ból. Kirándulásunk során felkeressük: Nagyváradot, 
Kolozsvárt, Segesvárt, Szent Anna-tavat, Csíksomlyót, 
a Békás-szorost, a Gyilkos-tavat és még sok-sok szép 
emléket. A pozitív fogadtatás miatt idén is betet-
tük programunkba a csodaszép Sinaia kastélyt és a 
Drakula-legenda által ismerté vált Törcsvárat.

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Budapest

Marosvásárhely

Arad

Nagyvárad

Kolozsvár

Gyulafehérvár
Csíkszereda

Sinaia
Tölcsvár

GYILKOS-TÓ

SINAIA



Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/199324

EGZOTIKUS

TORTUGERO

Útlevél
Ezekbe az országokba csak érvényes útle-
véllel lehet utazni. A beutazástól számítva 
min. 7 hónapig érvényesnek  kell lennie. Ha 
irodánk intézi vízumát, akkor indulás előtt 
már kb. 4 héttel szükségünk lesz útlevelére!  
Ilyen esetben vízumonként 2 egymás melletti 
üres oldal és fénykép szükséges. Külföldi állam-
polgárságú utasainknak az esetleges vízumigé-
nyüket, beutazási feltételeiket egyénileg kell 
intézniük. Kérésre irodánk segítséget nyújt.

Csak egészségesen 
vállalja az utazást!

Ha bizonytalan abban, hogy az Ön számára 
megfelelő-e az út, kérje ki munkatársaink 
véleményét. Dél-Amerikában több utunk 
esetén 3.000 m feletti magasságban lévő lát-
nivalókhoz is megyünk. Ez szív- és érrend-
szeri problémával rendelkezőknek komoly 
megterhelést jelenthet. Biztonság okáért 
jelentkezés előtt egyeztessen szakorvosával és 
irodánkkal. Jelentkezést követő lemondást 
ebben az esetben is csak a lemondási felté-
telek szerint tudunk elfogadni. Fontos, hogy 
a higiéniára fokozott figyelmet fordítsanak. 
Csak palackos vizet igyanak, a jégkockák 
használatát mellőzzék.

Repülő út
Amikor az utazáshoz szükséges létszám összejött, a PROKO TRAVEL megvásárolja a 
repülő jegyeket turista osztályra, ezzel biztosítva az utazás megvalósulását. (Ne legyen olyan, 
hogy a létszám biztosított, de már nincs megfelelő számú repülőjegy.) A vásárlás előtt erről 
tájékoztatja utasait, akik ezt követően csak úgy mondhatják le az utazást (még az utazási 
szerződésben leírt stornó határidőn kívül is), ha a megrendelt és irodánk által megvásá-
rolt repülőjegyek költségét kifizetik. Erről speciális utazási szerződés kiegészítés készül. 
Lehetőség van arra, hogy a repülőjegy vásárlása előtt (jelentkezéskor) csak a repülőjegyre 
külön stornó biztosítást kössenek (repülőjegy + illeték összegének 5,5%-a), így ha betegség 
miatt történik az út lemondása, akkor a befizetett összegnek a QBE Atlasz Biztosító szabály-
zata (mely honlapunkon is megtalálható) szerinti részét visszakaphatják.
Irodánk a reptéri illetéket a prospektusban csak megközelítő pontossággal tudja megadni. 
Mivel esetenként több járaton (pl. országon belül) is utaznak, az illetékek még inkább vál-
tozhatnak.
A jelentkezés előtt feltétlenül érdeklődjön az illetékek várható összegéről. A teljes részvételi 
díj befizetését követően irodánk nem változtatja meg sem a repülőjegy sem a reptéri illeték 
összegét.
Jelentkezéskor az útlevélben szereplő pontos, teljes nevet kell leadni, mert így történik a 
jegykiállítás. Amennyiben hiányos vagy pontatlan névmegadás történt és ebből követ-
kezően a légitársaság nem engedélyezi az utazást, vagy többletköltséget számol fel, akkor 
annak minden felelőssége, költsége az utast terheli.
A légitársaságok esetleges menetrendváltozásáért (késéséért) irodánk felelősséget nem tud 
vállalni, és azért nem tud kártalanítást fizetni akkor sem, ha ez esetleg érinti a meghirde-
tett út programját. Az indulási, ill. érkezési napok – a menetrend függvényében – nem 
jelentenek feltétlenül teljes napot. Ezt irodánk befolyásolni nem tudja. Igyekszünk a legop-
timálisabb menetrendet kiválasztani.
Mindig átszállással (esetenként kettővel) jutunk az Európán kívüli célországba. A repülős 
utazások során előfordulhat, hogy egy idő után már új jelentkezőket nem tudunk felvenni, 
mert a légitársaság nem tud jegyet biztosítani az adott járatra. Ezért kérjük, minél korábban 
jelentkezzen az egzotikus utakra is.
Szervezett utazásaink során a szállítható csomagok száma személyenként egy feladható  
+ egy kézipoggyász, ezek súlya általában 20 kg + 5 kg-ban van maximálva. A pontos infor-
mációkat a részvételi jegyen tüntetjük fel, de előzetesen irodánk készséggel ad részletes 
felvilágosítást. Utólagos reklamációt ezzel kapcsolatban nincs módunk elfogadni.

Időjárás
Az Egyenlítőhöz közeli országok esetén meleg, 
párás, esetenként csapadékos időjárásra lehet 
számítani (Mexikó, Costa Rica, Ecuador, 
Etiópia, Vietnám, Indonézia). Az ettől délebbre 
lévő területeken ilyenkor nyár van. A hőmérsék-
let 20 °C és 35 °C között mozog. A magasabban 
fekvő városokban esténként pulóver hasznos 
lehet. A dél-amerikai területen a csendes-óce-
áni tengerpart, a hideg Humbold tengeráram-
lás miatt fürdésre nem alkalmas. (Costa Ricánál 
már kellemes hőmérsékletű).

Miért utazzak egzotikus 
helyekre

•  Európai kultúrához, szokásokhoz viszonyítva 
teljesen más „világot” ismerhetnek meg.

•  Ázsiában az Európában kevésbé elterjedt val-
lásokra épülő templomokat, műemlékeket 
csodálhatunk meg.

•  Dél-Amerikában  az ősi kultúra és ahhoz kap-
csolódó építészet keveredik a spanyol művé-
szeti hatásokkal.

•  Más állat- és növényvilág, eltérő étkezési kul-
túra megismerése, nem beszélve a különleges 
természeti környezetekről.

•  Ez mind-mind elősegíti, hogy többet tudjunk 
meg Földünkről, bővítsük ismereteinket.

Védőoltások
A Magyar Epidemiológiai Központ minden tró-
pusi országra a sárgaláz elleni oltást „kötelező 
védőoltásként” jelöli meg, valamint a veszettség 
elleni, a Hepatitis „A” és a Hepatitis „B” védőol-
tás javasolt. Esetlegesen malária gyógyszerre és 
hastífusz elleni oltásra is szükség lehet, ezzel kap-
csolatban egyeztessen háziorvosával, hogy az Ön 
egészségi állapota igényel-e fokozottabb védel-
met, esetleg védőoltásokat, gyógyszerek szedését. 
Ez mindenképpen utazás előtt min. 2 hónappal 
történjen. További segítséget kaphat az ÁNTSZ 
Országos Epidemiológiai Központtól (1097 
Budapest Gyáli út 3/a) is. Nyitva tartás Hétfő-
Csütörtök: 9 – 14 óráig. Tel.: 06-80/204-217 
vagy a jarvanyinfo@oek.antsz.hu e-mail címen. 
A weboldalunkon is bővebb információk olvas-
hatóak a védőoltásokról.

Borravaló
Ezekben az egzotikus országokban még jobban 
elterjedtek  a „borravalók”, mint Európában. 
A helyi idegenvezető, gépkocsi vezető, londíner… 
mind-mind elvárja a pénz formájában történő 
köszönetnyilvánítást  munkájáért. Ennek szo-
kásos összege napi 2–5 USD/fő. Kérjük tartsák 
Önök is tiszteletben ezt a szokást és számoljanak 
ezzel a költséggel.

Egzotikus csoportos körutazások
Európán kívüli körutazásainkhoz adunk néhány hasznos tanácsot és ismertetünk 
néhány fontos tudnivalót. Az itt leírtak az utazási szerződés részének tekintendőek.
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MADRID 
Indulás Budapestről várhatóan a délutáni órákban. Az esti 
órákban megérkezünk Madridba, ahol eltöltünk egy éjszakát. 

2. NAP: MADRID – SAN JOSÉ
Reggeli után várhatóan a délelőtti órákban elutazunk 
Madridból és a délutáni órákban megérkezünk Costa Rica 
fővárosába, San Joséba. Transzfer a szállodába, pihenés (2 éj).

3. NAP: SAN JOSÉ
Délelőtt Costa Rica legmagasabb és legaktívabb vulkánja felé 
vesszük az irányt. Útközben láthatjuk a régi fővárost, megte-
kintjük a Los Angeles Bazilikát. Az Irazú vulkán egyik különle-
gessége, hogy kráterének széléről tiszta időben egyszerre lehet 
látni a Karib-tengert és a Csendes-óceánt is. Délután a mai fővá-
rosba, San Joséba megyünk. Városnézésünk során lesz lehetőség 
a vásárlásra is, de a Nemzeti Színháznál elfogyaszthatunk egy 
csésze frissen őrölt kávét is. Este visszatérünk szálláshelyünkre.

4. NAP: SAN JOSÉ – TORTUGUERO
Kora reggel elindulunk az Atlanti-óceán mellett található 
Tortuguero Nemzeti Parkba. Itt szembesülünk először az ország 
elképesztően gazdag növény- és állatvilágával. Útközben egy 
autentikus Costa Rica-i reggelit kapunk, majd egy banán-
ültetvényt láthatunk, ahol számtalan érdekességet meg-
tudhatunk az ország egyik legfontosabb exportcikkéről. 
A Tortuguero Nemzeti Parkhoz érve autóbuszunkról átpakolunk 
kis hajókra, mivel erre a területre nem mehet be gépjármű. 
Egy nem mindennapi közel két órás hajókázásra indulunk a 
Tortuguero folyószerű csatornáin. Magával ragadó látvány-
ban lesz részünk, egy igazi egzotikus paradicsomban érezhet-
jük magunkat. Köröttünk mindenhol az érintetlen természet. 
Hajóutunk alatt többféle állatfajt, főként madarat láthatunk. 
Kora délután megérkezünk szálláshelyünkre, ebéd. Szállásunk 
komfortos fabungalókban lesz (2 éj). A nap zárásaként megte-
kintjük a közelben lévő Tortuguero városkát. A település szintén 
a kis földnyelvre épült. Sehol egy autó, csak a mosolygó helyi 
lakosok. Itt megnézhetjük a teknősmúzeumot vagy csak élvez-
hetjük a karibi hangulatot. Este vacsora. 

5. NAP: TORTUGERO
A reggeli órákban hajóra szállunk és az esőerdő fantaszti-
kus világában ringatózunk. A madarak és az állatok a csa-
tornák mentén hatalmas zajjal élik mindennapjaikat, ezt 

egészen közelről láthatjuk. A természet is lenyűgöző arcait 
fogja mutatni. Bízunk benne, hogy a csónakból sok állatot 
látunk természetes környezetében. A nap további részében 
tovább ismerkedünk a Tortuguero Nemzeti Park egyedülálló 
növény- és állatvilágával. A terület a mindennapos esők öve-
zetében van (várható csapadék), ezért a vegetáció fantaszti-
kusan változatos és dús. Napközben ebéd, este vacsora.

6. NAP: TORTUGUERO
Reggeli után motorcsónakkal hagyjuk el a lagunás vidéket és 
indulunk Costa Rica középső vidékére. Útközben ismét csodá-
latos táj vesz körbe minket. Egy helyen megállunk, ahol sok 
érdekességet fogunk megtudni az ananászültetvényekről. 
A nap végén egy igazi kuriózumot láthatunk, az ismeretter-
jesztő filmekből sokak számára ismert levélvágó hangyákat 
látogatjuk meg és végignézhetjük, hogy micsoda munkát 
végeznek ezek a parányi állatok. A nap folyamán lesz ebé-
dünk is. Délután a szálláshelyünk környékén sétálhatunk és 
gyönyörködhetünk a fantasztikus vegetációban. Este vacsora.

7. NAP: KAKAÓ- ÉS KÁVÉTÚRA – ARENAL
A mai napon az emberiség egyik kedvenc ételének, a csokolá-
dénak a felfedezésére indulunk. Ez a kb. 3 órás program ennek 
a népszerű növénynek minden titkát felfedi. A csokoládénak 
nem mindennapi történet van: Közép-Amerikából származik, 
az egyik legfontosabb terméke volt többek között a maya és 
azték kultúráknak. Amerika felfedezésével került át Európába 
és vált a világ egyik legkedveltebb árucikkévé. A túra második 
felében kb. 2 órás program keretében megismerhetjük a kávé-
készítés teljes folyamatát. Egy szakértő segítségével annyi 
érdekességet fognak hallani, hogy ez a program igazán egye-
dülálló élményt fog nyújtani. Ezt követően az Arenal vulkán-
hoz indulunk. Szállás (2 éj).

8. NAP: ARENAL
Reggeli után fél napos kirándulást teszünk az Arenal Nemzeti 
parkban. Az Arenal vulkánt a világ tíz legaktívabb vulkánja 
között tartják számon. Néhány hónappal ezelőtt a kitörő 
lávafolyam szabad szemmel is látható volt, de a vulkán most 
szunnyadó fázisban van. Csodálatos fotókra adhat ihletet a 
tökéletes kúpforma. A délután folyamán szabadprogram kere-
tében egy lazító fürdőt lehet venni a szállodánknál lévő ter-
mészetes hőforrások egyikében, amelyeket a vulkán tart 
melegen. Egyedülálló élmény lesz.

9. NAP: ARENAL – MONTEVERDE 
A reggelit követően elindulunk és körbebuszozzuk az Arenal 
tavat, ahol még utoljára megcsodálhatjuk a lélegzetelál-
lító lávaföldeket. Ezután meglátogatunk egy helyi családot, 
akik generációk óta készítik az itteni kiváló kávét. Igazi idő-
utazásban lesz részünk, megismerhetjük a Tikók – így hívják 
magukat a Costa Rica-i emberek – hétköznapjait, és a helyi 
kávékészítés érdekességeit. A friss kávé és a könnyű ebéd elfo-
gyasztása családias környezetben igen kellemes élmény lesz, 
amit követően folytatjuk utunkat Monteverde irányába, ahol 
elfoglaljuk szálláshelyünket (2 éj).

10. NAP: MONTEVERDE 
Reggeli után egy fergeteges kalandokkal teli napnak indu-
lunk neki. Monteverde az a régió, ahol megtaláljuk az igazi 
dzsungelt, kávéültetvényeket és sejtelmes ködbe burkoló-
dzó tájat. Az itt található köderdőben a látogatók nyolc külön-
böző magasságú és hosszúságú függőhídon sétálhatnak a fák 

között, a levegőben. Estenként 60 méter 
magasról csodálhatjuk a természetet, a 
melletünk látható fák koronáit, madárvilágát. A másfél-kétórás 
séta után Costa Rica egyik legbiztonságosabb kalandparkjába 
látogathatunk el. A canopy park mottója „Első a biztonság”, így 
akár 4 éves kortól bárki felmehet a komplexumra. Itt egy spe-
ciális csúszda-kötélpályán haladva gyönyörködünk a tájban és 
élvezzük ezt a különleges élményt nyújtó sportot. Délután egy 
másik érdekes természetvédelmi parkot keresünk fel, ahol egy 
különleges, nyitott kabinban utazva várhatóan ismét több fajta 
állatot láthatunk természetes környezetében. Kellemesen elfá-
radva érkezünk vissza szálláshelyünkre.

11. NAP: MONTEVERDE – SAMARA BEACH
A reggelit követően a Csendes-óceán felé vesszük az irányt. 
Kora délutáni órákban megérkezünk a mediterrán vidékre, a 
pazar Samara Beach-re, ahol az elkövetkezendő bő 2 napot 
töltjük. Pihenés, fürdés a Csendes-óceán partján. 

12 – 13. NAP: SAMARA BEACH
Két napon keresztül pihenés a szálloda medencéjénél, vagy 
a homokos tengerparton, mely közvetlenül a szálloda mel-
lett található. Lehetőség van fakultatív programokon is részt 
venni. Jelentkezés a helyszínen az idegenvezetőnél.

14. NAP: SAMARA BEACH – SAN JOSE 
Reggeli a szállodában, kis pihenés majd transzfer San Joséba, 
a repülőtérre. Éjszaka a repülőgépen.

15. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
Átszállás után várhatóan a késő esti órákban, menetrend sze-
rint hazaérkezés Budapestre, a Liszt Ferenc repülőtérre.

COSTA RICA A TERMÉSZET CSODÁJA 
ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Costa Rica akkora, mint a Dunántúl, de számtalan 
természeti csodát rejt. Az ország 25%-a természetvé-
delmi terület vagy nemzeti park, amely lenyűgözően 
egyedi élővilággal rendelkezik, hiszen a világ összes 
létező fajának 6%-a összpontosul ide. Ami a legkü-
lönlegesebb Costa Ricában; az éghajlati területek 
gyors változása. Megtalálható itt K-en a trópusi min-
dennapos esők vidéke, majd a köderdő vidéke van 
az ország középső részén, és mediterrán az ország 
nyugati része, a Csendes-óceán menti terület. Mi 
mindhármat megtekintjük. Az utat csak sportos, a 
gyaloglást, túrázást szerető és az újdonságok, érde-
kességek iránt fogékony személyeknek javasoljuk. 

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

EGZOTIKUS

 Min. létszám: 15 fő

Szállás:  13 éjszaka  ***-**** szálláshelyeken  
2 ágyas tusolós WC-s szobákban,  
1 éjszaka repülőn

Ellátás:  reggeli + 4 ebéd (4. 5. 6. 9. nap) + 3 vacsora  
(4. 5. 6. nap); többi nap fakultatív vacsora

Utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

Időpont: 2015. március 04 – 18.

Részvételi díj:  550.000,- Ft
             + repülőjegy (4 szakasz): 242.000,- Ft 
             + 9 reptéri illeték: kb: 145.000,- Ft   
Egyágyas felár:  102.000,- Ft 
Belépési illeték Costa Ricába:  10.000,- Ft
Fakultatív vacsora 9 alkalom  
(2 – 3.;  7 – 13. nap):  52.000,- Ft

Oltásokkal kapcsolatos információk weboldalunkon találhatóak.
Az ár tartalmazza a belépők összegét, de nem tartalmazza a 

vízum költségeket és a helyi borravalókat. 
A reptéri illetékekről jelentkezés előtt érdeklődjön irodánkban. 

TORTUGERO

CSENDES-ÓCEÁNI PART

ARENAL NEMZETI PARK

MEGÚJÍTVA
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EGZOTIKUS

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – HAVANNA
Utazás egyénileg átszállással Kuba fővárosába. Havannában a 
repülőtéren találkozás a helyi, magyarul beszélő idegenveze-
tővel, majd transzfer a szállodába, vacsora (3 éj).

2. NAP: HAVANNA
Reggeli után egész napos városnézés Latin-Amerika legro-
mantikusabb fővárosában, a páratlan szépségű Havannában. 
Először Havanna modern városrészével ismerkedünk: átszel-
jük a híres tengerparti sétányt, mely a helyiek egyik kedvenc 
találkozóhelye. Megismerkedünk a rumkészítéssel, a cukornád 
termesztés és feldolgozás lépéseivel. Ezt követően az óváros 
gyalogos felfedezésére indulunk, az UNESCO Világörökségek 
listáján is szereplő „Habana Vieja”-ba: Katedrális tér, Fegyverek 
tere, volt Kormányzói palota… Megtekintjük Hemingway 
egyik kedvenc törzshelyét, a La Bodeguita del Mediot is. 
A programok között egy helyi étteremben ebédelünk. Rövid 
szabadprogram után visszatérünk szálláshelyünkre, ahol 
vacsora. Este fakultatív 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 
nyugati részébe, a festői szépségű Vinales völgybe, amely az 
UNESCO Világöröksége. Utunk a zöldellő dohányültetvények 
mentén vezet, majd meg is nézzünk közelebbről a dohányter-
mesztés és szivarkészítés lépéseit egy igazi kubai ültetvényen. 
Utunk következő állomása a páratlan szépségű Vinales völgy, 
ahol a kilátónál megállva gyönyörködhetünk a lélegzetelál-
lító panorámában. Ebéd egy helyi étteremben. Majd gyalogtú-
rára indulunk egy indiánbarlangba és csónakázunk barlangi 
folyón. Végül megtekintjük a híres, ókort ábrázoló falfest-
ményt, a „Mural de la Prehistoria-t”. Késő délután visszatérünk 

Havannába. Este vacsora. Ezt követően aki akar, bemehet taxi-
val a nyüzsgő hangulatú fergeteges bárokkal tarkított 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 emlékmű-
vet, illetve a forradalmárok által elfoglalt híres páncélvonatot 
is. Ebéd után továbbindulunk az 1514-ben alapított koloniá-
lis kisvárosba, Sancti Spiritusba. A belváros szinte eredeti álla-
potában tündököl és itt található Kuba legrégebbi kőhídja. 
A kora esti órákban elfoglaljuk szálláshelyünket, majd vacsora. 
Este érdemes 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 élővilá-
gáról és a különleges éghajlatválasztó szerepéről is. Utunk 
a hegység déli oldalához vezet, egy a hegy lábánál meg-
búvó igazi kubai farmhoz. Itt ismerhető meg az „igazi Kuba”, a 
vidéki élet mindennapjai. A farmról öszvérháton dzsungeltú-
rára indulunk, mely során megismerjük a helyi flórát és faunát. 
A farmon elfogyasztjuk 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 törté-
nelmi központja az UNESCO Világörökségek listáján is szere-
pel. Láthatjuk többek között a Cantero Palotamúzeumot és a 

Szentháromság teret egy szépséges temp-
lommal. A város egyik leghíresebb neveze-
tessége a La Canchanchara bár, ahol mi is megkóstolhatunk 
egy eredeti kubai koktélt. Továbbindulás Cienfuegosba, ahol 
elfoglaljuk 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 programlehető-
ségekről az idegenvezető tájékoztatja Önöket.

9. NAP: VARADERO – HAVANNA (150 km)
Délelőtt szabad program, délig kijelentkezés a hotelből. 
A szálloda szolgáltatásait egészen az elutazásig igénybe lehet 
venni. Délután transzfer Varaderoból a repülőtérre. Menetrend 
függvényében az esti órákban elutazás. Éjszaka a repülőn.

10. NAP: BUDAPEST
Átszállás után várhatóan a délutáni órákban hazaérkezés a 
budapesti repülőtérre.

A SALSA ÉS A SZIVAR HAZÁJA: KUBA
ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A karibi térség egy igazi gyöngyszemére látogatunk el 
utunk során.  A sokszínű szigetország bővelkedik mind 
kulturális, mind természeti látnivalókban. Építészeti 
remekei és egyedi hangulata teszi napjaink egyik leg-
népszerűbb turisztikai célpontjává. Ezen az úton igazi 
időutazáson vehet részt mindenki, ugyanis a rég-
múlt korok gazdagságától eljuthatunk napjaink sajá-
tos szocialista hangulatú hétköznapjaihoz. Itt minden 
különleges, a globalizáció negatív hatásai egyedülál-
lóan érintetlenül hagyták az országot. Gyönyörű fehér 
homokos strandok, salsa, a világ legjobb szivarjai, 
csak néhány olyan érv, mely Kuba mellett szól. 

 Min. létszám: 6 fő

Szállás:  8 éjszaka **** szálláshelyeken 2 ágyas  
tusolós WC-s szobákban, 1 éjszaka repülőn

Ellátás:    teljes panzió (1. nap vacsorától 6. nap ebédig)  
a 6. nap vacsorától  9. nap reggelig all inclusive ellátás

Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont: 2015.  február 19 – 28.;  

március 12 – 21.;  
április 02 – 11.

Részvételi díj:  380.000,- Ft
             + repülőjegy: kb.: 212.000,- Ft 
             + reptéri illeték: kb: 152.000,- Ft   
Egyágyas felár:  110.000,- Ft 
Belépési és kilépési illetékek:   12.000,- Ft
A vízumköltség: 25 USD

Oltásokkal kapcsolatos információk weboldalunkon találhatóak.
Az ár tartalmazza a belépők összegét. 

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

VARADERO

TRINIDAD

MEGÚJÍTVA
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EGZOTIKUS

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – QUITO  
Indulás Budapestről. Utazás átszállással Ecuador fővárosába, 
Quito-ba. Transzfer a szállodába.

2. NAP: QUITO
Reggeli után a 2.850 méter magasan fekvő főváros fel-
fedezésére indulunk. Quito csupán 22 kilométerre fek-
szik az Egyenlítő vonalától. A táj lenyűgöző. Körös-körül 
hegyvonulatok övezik a várost. A XVI. és XVII.  század-
ból származó templomok, kolostorok, épületek spanyol-, 
flamand- és mórhatásokat vegyítenek. Méltán érdemelte ki 
az UNESCO Világörökség címét. Városnézésünk során láthat-
juk a Függetlenség teret, az Elnöki és a Püspöki Palotával. 
Itt található Quito legnagyobb katedrálisa, valamint a híres 
La Compania templom, amely a legszebb barokk templom 
Dél-Amerikában. Délután az Egyenlítő-vonal Emlékműhöz 
megyünk, amelyet a „Világ közepé”-nek is neveznek. 
Itt  valóban átélhetjük azt a nem mindennapi élményt, 
hogy egyszerre állunk Földünk északi és a déli féltekéjén. 
Lesz lehetőség az emlékmű mellett az Etnográfiai Múzeum 
megtekintésére is, amely bemutatja az itteni indián kultú-
rák történetét.   

3. NAP: GALAPAGOS-SZIGETEK
Guayaquil repülőterére utazunk, ahonnan belső járattal átre-
pülünk Földünk egyik legkülönlegesebb szigetcsoportjára, 
a Galapagos-szigetekre. A terület Charles Darwinnak köszön-
hetően vált világhíressé, hiszen az itteni kutatásai közben 
alkotta meg az evolúciós elméletét. Nem véletlenül, hiszen a 
szigetek az evolúciós fejlődés élő múzeumai, itt olyan állat-
fajokkal találkozhatunk, amelyekkel máshol nem találha-
tóak. Itt élnek a híres galápagonak nevezett galapagosi 
óriásteknősök vagy elefántteknősök, amelyről a szigetcsoport 
a nevét kapta. Rajtuk kívül számos madárfaj, tengeri emlős, 
leguánok, oroszlánfókák, delfinek, bálnák, és halak csapa-
tait csodálhatjuk meg. Repülőnkkel Baltra szigetén szállunk 
le, ahonnan hajóval utazunk tovább a Galapagos-szigetek 

központi tagjára, Santa Cruzra. Szállásfoglalás, ebéd. A dél-
után folyamán lehetőség lesz a Charles Darwin Kutatóközpont 
megtekintésére Puerto Ayora-ban. Délután sétálhatunk egy 
lenyűgöző kaktusz erdőben, ahol őshonos szárazföldi madara-
kat figyelhetünk meg testközelből. Este vacsora, szállás (3 éj). 

4. NAP: GALAPAGOS-SZIGETEK
Ezen a napon Santa Cruz szigetet fogjuk megtekinteni. A vál-
tozatos földrajzi képződmények egész tárházában gyönyör-
ködhetünk, hiszen az egész szigetcsoport vulkanikus 
mozgásoknak köszönhetően alakult ki, sőt a mai napig ezek 
alakítják a domborzatot. A vulkanikus emlékek mellett ter-
mészetesen megcsodálhatjuk ennek a szigetnek is a páratlan 
flóráját és faunáját. 

5. NAP: GALAPAGOS-SZIGETEK
Reggelit követően hajóra szállunk és ellátogatunk az egyik 
gyönyörűséges szigetre.  A vegetáció magával ragadó, külön-
leges mangrove erdőkön sétálhatunk keresztül. Nagyon 
érdekes, hogy a szigeteken az állatok nem leküzdötték az 
embertől való félelmet, hanem már eleve meg sem tanulták. 
A Galapagos-szigeteken a XX. századig nem volt számottevő 
emberi település, csak elvétve vetődtek ide hajósok, felfe-
dezők, kutatók. Ezért nem meglepő, ha a leguánok a lábunk 
előtt fekszenek, úgy kell átlépni őket. Napközben ebéd, este 
vacsora.

6. NAP: GALAPAGOS-SZIGETEK
Ezen a napon tovább egy másik szigetet keresünk fel. Annak 
függvényében, hogy az előző napon melyiket láttuk felke-
reshetjük vagy Bartolomet, vagy Seymur, vagy Plazas Island 
vagy Floreana. Mindegyik különleges és egyedi. Az időjárási és 
egyéb körülmények alapján dönt a helyi idegenvezető, hogy 
melyik nap melyik szigetet keresi fel a csoport. Ezen a napon 
is ebéd és vacsora.

7. NAP: GALAPAGOS-SZIGETEK – QUITO
Reggeli után szabadprogram a transzfer indulásáig. Vissza-
repülünk a fővárosba. Várható érkezés a délutáni órákban. 
Elhelyezzük a csomagunkat a szállodában, majd szabad-
program.

8. NAP:  QUITO – OTAVALO – QUITO
Ezen a napon ellátogatunk Otavalo városának világhírű indián 
kézműves piacára. Itt mindenki gyönyörködhet a hihetetlen 
mennyiségű kézműves árukban és textíliákban. Szőnyegek, 
ponchok és egyéb ruházati termékek egész garmadája várja 
a vásárlókat. Ez ideális hely az igazán szép szuvenírek beszer-
zésére. Délután a 3.000 méteren fekvő Cuicocha krátertóhoz 
megyünk. A 3 km átmérőjű tó közepéből két sziget emel-
kedik ki, mindkettő vulkanikus eredetű. Majd ellátogatunk 
Cotacachi városába, amely a bőrmegmunkálás központja 
Ecuadorban. A hangulatos szűk utcákban sétálgatva érdemes 
lesz egy-egy boltba is betérni. 

9. NAP: QUITO – COTOPAXI – RIOBAMBA 
Reggeli után a híres Cotopaxi Nemzeti Parkba indulunk, amely 
Ecuador legismertebb természetvédelmi területe. A Cotopaxi 
vulkán, mely hófödte, 5.987 m magas csúcsával Ecuador 
második legmagasabb hegye, és a legnagyobb a működő vul-
kánok között. Ezt követően folytatjuk utunkat egy virág ültet-
vényre. Rengeteg számunkra ismeretlen növénnyel fogunk itt 
megismerkedni. Késő délután folytatjuk utunkat Riobamba 
városába, amely Chimborazo tartomány fővárosa. Itt több 
bennszülött közösség él a mai napig. Szállás.

10. NAP: RIOBAMBA – CUENCA
Kora reggel Alausí városába megyünk, ahol felszállunk a híres 
„Ördög Orra” vonatra és egy lélegzetelállító utazásra indulunk 
az Andok vonulatai közé. Káprázatos a látvány ahogy az Andok 
vonulatai között kanyargunk. Miután leszálltunk a vonat-
ról folytatjuk utunkat busszal Cuenca városa felé. Útközben 
megállunk Ingapirca romjainál, amely a legfontosabb emléke 
Ecuadornak a spanyolok előtti időkről. A 3.100 m magasan 

lévő inka emlékek között sétálva láthatjuk, hogy hol éltek 
az őslakosok, milyen szertartásaik és rituáléik voltak. Szállás 
Cuencaban.

11. NAP: CUENCA
Városnézés Ecuador harmadik legnagyobb városában, 
Cuenca-ban. Az 1557-ben alapított városban még min-
dig érezni lehet a koloniális történelem levegőjét. Sokak 
szerint Cuenca az ország legszebb városa, igazi művészeti 
központ, amely az ezüst és az arany tárgyak készítésének köz-
pontja. Cuenca 1999-ben felkerült az UNESCO Világörökségek 
Listájára. Láthatjuk a történelmi épületeket a Tomebamba 
folyó mentén, a „Todos los Santos” romjait, a főteret a régi és 
az új Katedrálissal és felkeresünk egy Panama-kalap gyárat. 
Délután szabadprogram keretében sétálhatunk a szűk hangu-
latos utcákon.

12. NAP: CUENCA – GUAYAGUIL – ELUTAZÁS  
Ezen a napon Ecuador legnagyobb városába, Guayaquilbe 
indulunk, amely az ország gazdasági és kereskedelmi köz-
pontja. Útközben megállunk El Cajas nemzeti parkban, ami 
páratlan természeti szépségekkel rendelkezik, 29.000 hek-
táros területe a túrázók és horgászok paradicsoma. Miután 
megérkeztünk Guayaquilbe, rövid városnézés keretében 
ismerkedünk Ecuador legnépesebb városával, mely fontos 
tengeri kikötő is. Délután  menetrend függvényében transzfer 
a repülőtérre és hazaindulás. Éjszaka a repülőn.

13. NAP: AMSTERDAM – BUDAPEST 
Átszállás után várhatóan a délutáni órákban hazaérkezés 
Budapestre, a Liszt Ferenc repülőtérre.

CSODÁK AZ EGYENLÍT  MENTÉN
Ecuador  és a Galapagos-szigetek
ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Ecuador Dél-Amerika legkisebb országa, csupán 
háromszor nagyobb Magyarországnál. Elnevezését az 
Egyenlítőről kapta, mely keresztülhúzódik az orszá-
gon. Elképesztően színes élővilággal és természeti 
látványosságokkal rendelkezik. Az Andok változa-
tos hegyvonulatai és a páratlan gazdagságú nem-
zeti parkok igazi csodaként tárulnak elénk. Az indián 
őslakosok hagyományai, valamint az Inka Birodalom 
és a spanyol gyarmati múlt emlékei varázslatos han-
gulatot kölcsönöznek az országnak. Utunk során 
4 napra ellátogatunk Földünk talán legkülönlege-
sebb szigetcsoportjára, a Galapagos-szigetekre.

Nehézségi mutató

 Min. létszám: 10 fő

Szállás:  11 éjszaka *** - **** szálloda kétágyas  
tusolós WC-s szobáiban, 1 éjszaka a repülőn

Ellátás:  reggeli + 9 ebéd és 5 vacsora 
Utazás:  repülővel, helyszínen autóbusszal 
Időpont: 2015. március 31 – április 12.

Részvételi díj:  780.000,- Ft 
             + repülőjegy: 380.000,- Ft
             + reptéri illeték: kb: 195.000,- Ft  
Galapagos belépési illeték:   30.000,- Ft
Egyágyas felár:  198.000,- Ft 

Oltásokkal kapcsolatos információk a web-
oldalunkon találhatóak. Az ár tartalmazza 
a belépők összegét, de nem tartalmazza 
az utasbiztosítást és a helyi borravalókat. 
A reptéri illetékekről jelentkezés előtt érdek-
lődjön irodánkban.

COTOPAXI

GALAPAGOS
Természet Városlátogatás

ÚJ
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EGZOTIKUS

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LIMA 
Elutazás európai átszállással Peru fővárosába, Limába. Érkezés a 
késő délutáni órákban. Transzfer a szállodába, szabadprogram.  

2. NAP: LIMA – NAZCA (450 km)
Reggel autóbusszal elutazunk a híres Nazca-vonalakhoz. Nazca 
városkába megérkezve a repülőtérre megyünk. Fakultatív prog-
ram keretében 6 személyes kisgépekkel 1 órás repülés a Nazca-
vonalak felett. Mivel alacsonyan repülünk, a gépből kitekintve 
jól láthatóak a máig tisztázatlan, rejtélyes eredetű rajzolatok, 
formák. Szállás Nazcaban.

3. NAP: NAZCA – AREQUIPA (600 km)
Reggeli után útnak indulunk Arequipa felé. Varázslatos tájon 
haladunk keresztül. Balra az Andok nyúlványai, jobbra az 
óceán sziklákkal tarkított partszakasza. Késő délután érkezünk 
az Andok déli területén fekvő Arequipába, mely Peru második 
legnagyobb városa 2325 m-rel a tengerszint felett. Szálláshely 
elfoglalása, majd esti séta a „Fehér Városként” is nevezett tele-
pülés belvárosában. 

4. NAP: AREQUIPA – PUNO (300 km)
Városnézés a 3 vulkán lábánál található Arequipaban. Előttünk 
magasodik a Misti Vulcano majd 6000 m (!) magas csúcsa. 
Jó fotótéma. Az itt uralkodó kellemes klíma miatt építettek 
ide várost a spanyolok. Séta a szűk utcácskákban, megnézzük 
a XVII. században épült katedrálist és a Santa Catalina kolos-
tort. A kolostor lakásai máig jó állapotban maradtak meg. 
Különlegességeket tudunk meg az itt élő apácák életvitelei-
ről is. Ezután elhagyjuk Arequipát, szállásunk Punoban lesz. 
Szabadprogram, alkalmazkodás a magaslati klímához, mivel 
a város 3827 m-rel van a tengerszint felett. 

5. NAP: PUNO – TITICACA-TÓ – PUNO
A mai napon hajókirándulásra indulunk Urosba, az úszó 
szigetek hez a Titicaca-tavon, mely Dél-Amerika legnagyobb és 
a világ egyik legmagasabban fekvő tava. Az itt élők egy speciális 
nádból, totorából készítik el a lakóhelyükként szolgáló szigete-
ket, amit állandóan javítgatniuk kell. Lesz vásárlási lehetőség is 
a helyi kézművesek termékeiből. Ezt követően szabadprogram.

6. NAP: PUNO – CUSCO (420 km)
Reggeli után autóbusszal elindulunk Cusco felé. Az út során 
ismerkedünk a helyi növény-és állatvilággal, láthatunk 
lámát és alpakát. Délután megnézzük egy inka város romjait 
Raqchiban, majd egy bájos andokbeli falut, Andahuyalillast. 
Szállás az egykori császárvárosban, Cuscoban (3 éj). 

7. NAP: CUSCO
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. 

8. NAP: CUSCO – MACHU PICCHU – CUSCO (120 km)
Egész napos kirándulást teszünk vonattal a Machu Picchuhoz, 
az inkák elveszett városához, mely az Urubamba, az inkák szent 
folyójának völgye felett épült. Az út során gyönyörködünk a 
tájban. Az utolsó szakasz már szinte dzsungelvidéken vezet 
keresztül. A vonatból kiszállva busszal megyünk fel a világ új 
7 csodája közé is beválasztott inka emlékhez. A településre csak 
egy szeren csés véletlen folytán találtak rá 1911-ben. Több órán 
keresztül mutatja be és magyarázza el idegenvezetőnk a cita-
della és a romterület látnivalóit. Szállásunkra este érünk vissza.

9. NAP: CUSCO – LIMA 
Transzfer a repülőtérre és elrepülünk Limába. A fővárosban fél 
napos városnézés. 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 egykori pompát. További sétánk 
során felkeressük a Csendes-óceán partját, a ferencesek temp-
lomát és kolostorát. Szabadprogram, majd szállás. 

10. NAP:  LIMA – BUDAPEST. HOSSZABBÍTÁS ESETÉN: 
TOVÁBBUTAZÁS FOC DE IGUACUBA

Ezen a napon, aki úgy döntött, hogy nem hosszabbít, annak 
szabad program Limában és délután transzfer a repülőtérre. 
Európai átszállással ők hazautaznak. Másnap (induláshoz viszo-
nyított 11. napon) a délutáni órákban érkezés Budapestre. 
A többiek reggel Limából továbbutaznak Brazíliába. Érkezés 
átszállás után Foc de Iguacuba. Transzfer a szálláshelyre (2 éj). 

+ 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 néze-
lődés, vásárlás. Este határátlépés után visszatérünk a brazil 
oldalon található szállásunkra. 

+ 2. NAP: IGUACU – RIO DE JANEIRO
Délelőtt autóbuszos kirándulás az Iguacu-vízesés brazil oldalá-
hoz. Itt szemből látható a lenyűgöző Ördögtorok, melynél 4 km 
szélességben (!) zubog alá a víz. Előző nap mellettünk volt lát-
ható a vízesés, most pedig teljes pompájában előttünk. Kiváló 
fotók készülhetnek. Menetrend függvényében transzfer a repü-
lőtérre 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 szegélyez-
nek. Itt rendezik a Riói Karnevál nagy felvonulását, a szamba isko-
lák bemutatóját. Következő programunk hogy drótkötélpályán, 
átszállással felmegyünk Brazília egyik jelképére, 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. Délután szabadprogram, fürdési 
lehetőség, napozás a homokos tengerparton.

+ 4. NAP: RIO DE JANEIRO 
Egész napos szabadprogram, pihenés a szállodában, vagy 
strandolási lehetőség a csodaszép tengerparton. Közben lát-
juk a fiatalokat, akik egész nap fociznak a homokban.

+ 5. NAP: RIO DE JANEIRO 
Nemcsak Rió csodája a Megváltó Krisztus szobor, mivel ezt is 
beválasztották a világ 7 új csodája közé. A Tijuca őserdőn keresz-
tül, 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. 

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza,  
de az utasbiztosítást és a helyi borravalókat nem!
Oltásokkal kapcsolatos információk weboldalunkon találhatóak.
Peru programnál min. létszám: 15 fő 
Brazília hosszabbításnál min.: 10 fő

Szállás:  9 (vagy 14) éj ***-**** szállodákban  
2 ágyas szobákban + 1 éj repülőn 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2015. március 07 – 17.   

(hosszabbítás esetén március 22-ig) 

Részvételi díj (csak  Peru):  398.000,- Ft   
           + repülőjegyek (5 szakasz): kb.: 320.000,- Ft
           + reptéri illetékek: kb.:  192.000,- Ft
+ 6 nap Brazília hosszabbítás:  330.000,- Ft 
           + repülőjegy (2 szakasz): kb.: 145.000,- Ft 
           + reptéri illetékek: kb.:  88.000,- Ft  
Egyágyas felár:  112.000,- Ft   
              hosszabbításnál:  98.000,- Ft
Peru 8 vacsora felár:  45.000,- Ft  
Brazília 5 vacsora felár:  36.000,- Ft  
Fakultatív:
Repülés a Nazca vonalak felett:  35.000,- Ft
Rio de Janeiro városnézés (belépőkkel):  28.000,- Ft

Nehézségi mutató

KERESZTÜL DÉL-AMERIKÁN 
Peru / Brazília – Argentína 
    ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Kombinált programunkat választhatja az, aki csak 
Perut szeretné megismerni, de lehetőség nyílik brazí-
liai hosszabbításra is argentin és paraguay-i kitérővel. 
Ebben az esetben utasaink keresztülszelik Dél-Amerika 
középső részét. Fő látványosságok: Machu Picchu, 
Nazca-vonalak, Rio de Janeiro és Iguacu-vízesés. 

RIO DE JANEIRO

LIMA

IGUACU

Természet Városlátogatás

KÉK-NÍLUS VÍZESÉS

LALIBÉLA
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EGZOTIKUS

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – ADDISZ-ABEBA
Menetrend függvényében, várhatóan a délutáni órákban 
elutazás Budapestről. Átszállással utazás, éjszaka a repülőn.

2. NAP: ADDISZ-ABEBA – BAHIR DAR (560 km)
A kora hajnali órákban érkezés Addisz-Abeba modern nemzet-
közi repülőterére, ahol a magyar és a helyi idegenvezető várja 
az utasokat. A repülőtérről transzfer a szállodába, majd pár 
óra pihenést követően a reggeli órákban indulás Bahir Darba. 
Útközben rövid megálló Debre Libanoszban, amely Etiópia 
híres szerzetesi központja a XIII. század óta. Az olasz megszál-
lók több száz papot és hívet mészároltak itt le egyetlen nap 
alatt 1936-ban. Az esti órákban érkezés Bahir Darba, amely a 
Tana tó partján fekszik, és az Amhara Szövetségi Állam fővá-
rosa. Szállás Bahir Darban (3éj).

3. NAP: TANA-TÓ – NÍLUS (180 km)
Reggeli után hajóval megyünk a Tana tó több tucatnyi szigetko-
lostorának egyikét meglátogatni. A Tana tó Etiópia legnagyobb 
állóvize, kb. hatszor nagyobb a Balatonnál. Az Ura Kidane 
Mehret kolostor és templom etióp viszonylatban is egyedülálló 
freskó és relikviagyűjteménnyel rendelkezik (XIV. sz). Délután a 
Kék-Nílus vízeséséhez látogatunk el, közben csónakkal kelünk 
át a folyón, amelyet az etiópok Abbájnak (Atyánk) neveznek, 
és vallásos tisztelet övezi. Éjszaka Bahir Darban.

4. NAP: GONDAR  (360 km)
A kora reggeli órákban Bahir Darból Gondarba buszozunk. Az út 
kb. 3 órát vesz igénybe. Gondar Etiópia császári fővárosa volt 
1635-től 1855-ig. A palotakörzetben, amely az UNESCO világ-
örökség része, számos XVII. századi etióp uralkodó palotája áll 
viszonylagos épségben. A paloták megtekintése után Faszilidasz 
császár „fürdőjéhez” látogatunk, amelyet az etióp keresztények 
ma is használnak minden Vízkeresztkor. Délután az ugyancsak a 
XVII. században épült Debre Berhan Szelasszié (Szentháromság 
Fényessége) templomhoz látogatunk, amely híres Etiópiában 
szokatlan szerkezetéről és freskóiról. Éjszaka Bahir Darban.

5. NAP: BAHIR DAR – LALIBÉLA (320 km) 
A hajnali órákban busszal indulás Lalibélába, Etiópia vadre-
gényes hegyvidékén keresztül. Útközben időnként megállunk 
fényképezni, élvezve a számunkra hihetetlen táj nyújtotta lát-
ványt. Éjszaka Lalibélában (2 éj).

6. NAP: LALIBÉLA 
A nap folyamán Lalibéla világörökség részét képező, egye-
dülálló sziklatemplomát tekintjük meg. Sok túrista kizáró-
lag emiatt jön Etiópiába. Lalibéla a XII-XIII. sz. során, a Zagué 
dinasztia idején volt Etiópia fővárosa. A Zagué uralkodók, köz-
tük Lalibéla egy második Jeruzsálem felépítésén szorgoskod-
tak, aminek az eredménye 12 sziklába faragott remekmű 
lett. Valamennyit végigjárjuk, majd este egy hagyományos 
helyi csárdában kóstoljuk meg Etiópia nemzeti italát, a tedzst 
(mézbor). Éjszaka Lalibélában.

7. NAP: LALIBÉLA – VALDÍJA – KOMBOLCSA (310 km)
Egész napos buszozás Kombolcsába, mely az Addisz-Abebát, az 
ország északi részével (és 1998-ig Eritreával) összekötő főútvo-
nal mentén fekszik. Útközben pihenő Veldíjában, ahol etióp 
kávéceremónián veszünk részt. Etiópia a kávé őshazája, a kávé-
főzés máig hagyományos keretek között történik, amely egy-
másfél órát vesz rendszerint igénybe. Éjszaka Kombolcsában.

8. NAP: KOMBOLCSA – LANGÁNÓ 
Egész napos buszozás Kombolcsából Addisz-Abebán át a déli 
tóvidékhez. A nagyjából észak- dél irányú tórendszer a Nagy 
Kelet-Afrikai Árok (Rift Valley) törésvonalában terül el. Mi a 
Langánó tóhoz igyekszünk, amely kristálytiszta vizével, egye-
dülálló madárvilágával Etiópia egyik legkedveltebb üdülő-
központja. A tó fürdésre és vízisportokra is alkalmas. Éjszaka 
Langánóban (2 éj).

9. NAP: LANGÁNÓ (50 km)
Egész napos kellemes időtöltés a tóvidéken. A Langánó mel-
lett két másik tavat (Abijata és Salla) is meglátogatunk, hogy 
hajókázás közben gyönyörködjünk a flamingókban, peliká-
nokban és más egzotikus madarakban. Éjszaka Langánóban.

10. NAP: LANGÁNÓ – ADDISZ-ABEBA
A nap első felében folytatjuk tóvidéki vakációnkat, majd a 
délutáni órákban visszabuszozunk Addisz-Abebába. Éjszaka 
Addisz-Abebában.

11. NAP: ADDISZ-ABEBA
A napot az etióp főváros nevezetességeinek megtekintésével 
töltjük. Addisz-Abeba ugyan „csak” 1887 óta Etiópia fővárosa, 
mégis számos látnivalóval büszkélkedik. Megtekintjük a város 
felett magasodó Entottó hegyen a városalapító II. Menelik császár 
egykori lakóházát, illetve azt a templomot, ahol megkoronáz-
ták. A hegyről Pazar kilátás nyílik a fővárosra. A Szentháromság 
katedrális a következő látványosság, amelyet az utolsó etióp 
uralkodó, Hailé Szelasszié császár építtetett hálából azért, hogy 
1941-ben sikerült kiűzni a megszálló olasz fasisztákat. Ezután 
az Addisz-Abebai Egyetem területén (egykori császári palota és 
kert) lévő Néprajzi Múzeumba megyünk. A nap végén hagyomá-
nyos etióp csárdában kóstoljuk meg Etiópia legkedveltebb ízeit 
(köztük a hamis banánból készült lepényt), illetve megcsodál-
juk a különféle tájegységek táncait bemutató csinos táncosokat. 
Vacsora után, késő este transzfer a reptérre. Éjszaka a repülőn.

12. NAP: ADDISZ-ABEBA – BUDAPEST
Várhatóan a kora délutáni órákban, átszállás 
után érkezés Budapestre.

SZERECSEN KIRÁLYOK NYOMÁBAN ETIÓPIÁBAN
ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Körutazásunk először Etiópia történelmi legérdeke-
sebb és legbiztonságosabb területeit tekinti meg. 
Először az északi terület történelmi nevezetessé-
geit látogatja meg a csoport, majd az etióp fővárost, 
Addisz-Abebát. A körútunk végén a déli Langánó-
tóvidéken pihenhetünk. 

Min. létszám: 12 fő

Szállás:  9 éjszaka  ***-**** szálláshelyeken  
2 ágyas tusolós WC-s   szobákban,  
2 éjszaka repülőn

Ellátás:  félpanzió
Utazás:  repülővel, a helyszínen autóbusszal 
Időpont: 2015. március 15 – 26.

Részvételi díj:  432.000,- Ft 
             + repülőjegy: 165.000,- Ft 
             + reptéri illeték: kb: 95.000,- Ft   
Egyágyas felár:  62.000,- Ft 
Vízum:  17.000,- Ft

Oltásokkal kapcsolatos információk 
weboldalunkon találhatóak. 
Az ár tartalmazza a belépők összegét, de 
nem tartalmazza a vízum költségeket és a helyi 
borravalókat. A reptéri illetékekről jelentkezés 
előtt érdeklődjön irodánkban. 

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

KÉK-NÍLUS VÍZESÉS

LANGÁNÓ-TÓ

LALIBÉLA

ÚJ
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EGZOTIKUS

PROGRAM:
1. NAP: ELUTAZÁS
Indulás Budapestről várhatóan a délutáni órákban, átszállás-
sal utazás Colombo-ba. Éjszaka a repülőn.

2. NAP: COLOMBO – SIGIRIYA
Menetrend függvényében, várhatóan a reggeli órák-
ban, érkezés Colomboba. Egyből kezdjük Első állomá-
sunk Sigiriya erődje, amely Sri Lanka leglátogatottabb 
látványossága. Az V.  században épült „oroszlán-szikla” az 
UNESCO Világörökség része. A kb. 200 méter magas szikla 
tekintélyt parancsolóan emelkedik ki a síkságból, ahonnan 
csodálatos panoráma nyílik az egész környékre. A palota rom-
jai sejtetik, hogy milyen monumentális lehetett egykoron, 
majd hanyatlása után buddhista kolostorként funkcionált 
egészen a XIV. századig. Megtekintjük a világhírű „mennyei 
hölgyek” freskókat, amelyek a szikla eldugott részében talál-
hatóak. Késő délután szálláshelyünkre utazunk, rövid pihenés 
után vacsora (3 éj).

3. NAP:  AUKANA – ANURADHAPURA – MIHINTALE – 
SIGIRIYA

A reggelit követően az Aukana szobrot nézzük meg, amely 
egyedülálló példája az ősi Sri Lanka-i szobrászművészetnek. 
A több mint 12 méter magas álló Buddha szobrot az V. század-
ban faragták ki, amely feltehetőleg egy tanár-tanítvány ver-
seny eredményeként készült el. Majd Anuradhapura városába 
megyünk, amely Kr. e. IV. századtól egészen a XI. század elejéig 
Sri Lanka fővárosa volt. A város romjai hihetetlenül jó állapot-
ban vannak. Ez is egyike Sri Lanka 8 világörökségének. Az ősi 
várost szent helyként tisztelik a buddhista világban. Ezután 
Mihintale lélegzetelállító csúcsát tekintjük meg. A legenda 
szerint itt találkozott először egy buddhista szerzetes és a 
király, ami a buddhizmus hivatalos elismerése volt Sri Lankán. 
Napjainkban ez egy zarándokhely, számtalan vallási emlékkel. 
Az esti órákban visszatérünk szálláshelyünkre. Vacsora.  

4. NAP: HIRIWADUNNA – POLONNARUWA – SIGIRIYA
Reggeli után egy autentikus faluba látogatunk el, ahol nem 
mindennapi élményben lesz részünk. Ökörfogaton visznek 
végig a rizsföldeken, majd megállunk egy falusi templomnál 

a Hiriwadunna tónál. Itt egy kis gyaloglást követően hajóra 
szállunk és egy tradícionális farmra csónakázunk, ahol meg-
kóstolhatjuk a helyben termő kókusz vizét. Ezután tovább hajó-
zunk egy falusi házba, ahol helyi lakosok vendégelnek meg 
minket. Itt megismerhetjük az igazi Sri Lanka-i gasztronó-
mia rejtélyeit egy főzőbemutató keretében. A délutáni órák-
ban Polonnaruwa városát fedezzük fel. A vállalkozó kedvűek 
mindezt biciklin tehetik meg. A romváros szintén UNESCO 
Világörökség, fénykorát a XII. században élte. A romok itt is 
nagyon jó állapotban vannak. Nagyon érdekes látvány a lenyű-
göző Gal Vihara, ami gyönyörűen kifaragott buddha szobrok 
kollekciója, a mesteri kivitelezés ámulatba ejtő. Utunkat vissza-
felé elefántháton tesszük meg. Szállás, mint előző nap, vacsora.  

5. NAP: DAMBULLA – MATALE – KANDY
A mai napon Kandy városa felé vesszük az irányt. Útközben 
ismét egy világörökséget nézünk meg, méghozzá Dambulla 
sziklakolostorát. A Kr. e. I. században épült komplexum 5 bar-
langból áll és több mint 2000 négyzetméter falfestménnyel 
ez a világ legnagyobb területű festménye. Több mint 150 féle 
Buddha szobor található itt, a legnagyobb több mint 14 méter 
magas és gránitkőből készült. Továbbutazunk, és megállunk 
Matale fűszerkertjében. Itt mindenki kapni fog egy kb. 10 per-
ces ajurvédikus masszázst illetve részt lehet venni egy főző-
bemutatón. Délután megérkezünk Kandy városába, amely 
szintén UNESCO Világörökség. A település gyönyörű hegyekkel 
van körülvéve, és ez volt az utolsó Sri Lanka-i királyság köz-
pontja több mint II. évszázadon át, mielőtt a brit gyarmato-
sítók elfoglalták volna a területet. Városnézésünk során látjuk 
többek között a Fog templomot és lenyűgöző panoráma tárul 
majd a városra a Kandy-tótól. A kora esti órákban egy auten-
tikus táncelőadást láthatunk, nagyon látványos tűzzsonglőr 
bemutatóval. Ezt követően elfoglaljunk szállásunkat, vacsora.  

6. NAP: KANDY – PINNAWELA – PERADENIYA – KANDY
Ezen a napon, aki szeretne, pihenhet, felfedezheti egyéni-
leg Kandy városát, aki pedig velünk tart az nem mindennapi 
fakultatív kiránduláson vehet részt. Először ellátogatunk az 
ország egyik leglátogatottabb nevezetességhez, Pinnawella 
elefántárvaházába, ahol jelen pillanatban kb. 65 elefántot 
tartanak. Ezek az állatok a dzsungelben árván maradtak vagy 
megsérültek. A nap második felében Peradeniya botanikus 
kertjébe megyünk, ahol több mint 300 féle orchidea, pálmák 
és egyéb érdekes növények kaptak helyet. Itt található a nem-
zeti növénygyűjtemény is. Este visszatérünk szálláshelyünkre, 
majd vacsora.

7. NAP: NUWARA ELIYA
Reggeli után Nuwara Eliya felé vesszük az irányt. Útközben 
ellátogatunk egy teaültetvényre és egy teagyárba, ahol lát-
hatjuk, hogy hogyan készül a híres „Ceylon Tea”. Miután meg-
érkezünk Nuwara Eliya-ba városnézésre indulunk a „Hajnal 
Város”-ban. Ez Sri Lanka legmagasabban fekvő városa, ahon-
nan látni lehet a sziget legmagasabb pontját is. A települést a 
britek alapították a XIX. században és „Kis Anglia”-nak nevez-
ték. Népszerű nyaralóhely, a hűvös klímának és különleges 
koloniális hangulatának köszönhetően. A város a teakészítés 
központja is. Szállás, vacsora. 

8. NAP: TISSAMAHARAMA – YALA
A mai napon egy kalandos dzsipptúrára indulunk a Yala 
Nemzeti Parkba. Előtte ellátogatunk Tissamaharama város-
ába, amely szintén fontos központja volt a szingaléz király-
ságnak, Kr. e. III. században élte fénykorát. Innen indul a túra, 

amely Sri Lanka leglátogatottabb vadrezervátumát mutatja 
be. Elképesztően gazdag az állatvilág, amelyek közül a leg-
nagyobbak, a leopárd, lajhármedve és az elefánt. Ezen kívül 
van még krokodil, rengeteg fajtájú madár. Ez az ország leg-
nagyobb nemzeti parkja és ezért az élmény óriási lesz. 
Elfoglaljuk szállásunkat, majd vacsora.  

9. NAP: GALLE – BENTOTA
A reggelit követően a tengerpart felé vesszük az irányt. 
Megállunk Galle városában, melynek óvárosában található 
XVII. századi erőd szintén Világörökség. Itt sétálva csodás kilá-
tás nyílik az ősi kikötőre. Látni fogjuk az új városrészt is, amit 
eléggé megrongált a 2004-es cunami. A nagy részét azóta 
újjáépítették. Lesz alkalmunk ellátogatni egy teknős keltetőbe 
is, majd a Madu folyón fogunk hajókázni. Ezt követően szállás-
helyünkre érkezünk, ahol vacsora (4 éj).

10 – 12. NAP: BENTOTA
Egész napos szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy a 
szállodában.

13. NAP: BENTOTA – COLOMBO
Reggeli után az ország legnagyobb városának felfedezé-
sére indulunk. Colombo a korábbi adminisztratív központja Sri 
Lankának, igazi keveréke a modern és régi koloniális életnek. 
Mivel stratégiailag fontos helyen található a város, így Colombo 
már 2000 éve ismert a kereskedők körében. Városnézésünk során 
számtalan történelmi, vallási emlékkel fogunk találkozni, mint 
például az Erőd, a Pettah, Fahéj kertek, Viharamahadevi Park… 
Ezt követően transzfer a repülőtérre és várhatóan az esti órákban 
elutazás. Éjszaka a repülőn. (Van lehetőség a Maldív-szigetekre 
átutazni és folytatni a nyaralást. Kérje irodánk ajánlatát)

14. NAP: BUDAPEST
Utazás átszállással, menetrend függvényében érkezés a dél-
előtti órákban Budapestre.

 Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, 
de az utasbiztosítást és a helyi borravaló-

kat nem! Oltásokkal kapcsolatos információk 
weboldalunkon találhatóak. A pontos repü-
lőjegy és illetékek árairól jelentkezés előtt 

érdeklődjön irodánktól.

Min. létszám 10 fő.

Szállás:  11 éjszaka  ****, szállodák, 2 ágyas  
tusolós, WC-s szobáiban, + 2 éj repülőn 

Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora)
Utazás:  repülővel, a helyszínen  

autóbusszal 
Időpont:  2015. február 25 – március 10.     

Részvételi díj: 585.000,- Ft  
           + repülőjegy: 98.000,- Ft
           + reptéri illeték: kb.:  120.000,- Ft 
Egyágyas felár:  170.000,- Ft  
Vízum:  9.000,- Ft 
Fakultatív:
Kandy – Pinnawela – Peradeniya kirándulás: 18.000,- Ft

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

ÓRIÁS KÖRÚT SRI LANKÁN, A FÉNYL  ORSZÁGBAN
    ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Sri Lanka, korábbi nevén Ceylon könnycsepp alakú 
sziget az Indiai-óceán északi részén. Homokos ten-
gerpartja pálmafákban, a sziget belseje buja növény-
zetben és állatvilágban gazdag. A teaültetvényektől 
és a rizsföldektől kezdve az ókori városok romjain át 
nagyon sok érdekesség várja az odalátogató turis-
tákat. Ez a körutazás részletesen bemutatja az 
országot, a mesés tájon kívül a 8 világörökségi lát-
ványosságából 6-ot felkeres. Engedje, hogy elkalau-
zoljuk Önt egy ma még viszonylag érintetlen kultúra 
kincsei közé, ismerje meg velünk a „fénylő országot”! 
Ez Sri Lanka szingaléz nevének jelentése. (Van lehe-
tőség Maldiv-szigeten nyaralásos hosszabbításra. 
A részletekről kérdezze irodánk munkatársát.)

POLONNARUWA

PINNAWELLA

ÚJ
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PROGRAM: 
1. NAP: BUDAPEST – VIETNÁM – SAIGON
Átszállással utazás Vietnám legnagyobb városába, Saigonba. 
Éjszaka a repülőn.

2. NAP: SAIGON (HO CHI MINH VÁROS)
Megérkezés után 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; megte-
kintjük az egykori elnöki palotát, mely a háború idején kato-
nai főhadiszállás volt. Ezt követően lefényképezhetjük 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 úszópiacot, 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 ezek is felkerültek 
a világörökségek közé. A Parfüm folyón csónakkal megyünk 
Thien Mu Pagodához, ahol többek közt megtekintjük a 7 eme-
letes Stupát. Továbbhaladunk Minh Mang király nyughelyé-
hez. Annak idején ez több mint 40 épületből állt. Délután 
Khai Dinh uralkodó mauzóleumát keressük fel. Visszaérkezés 
után szabadprogram Hueban, majd transzfer a repülőtérre és 
elutazás Hanoi-ba, ahol transzfer a szállásunkra.

7. NAP: HANOI – HALONG BAY
Utunk egyik csúcspontjához érkeztünk el. A világörökség része-
ként számon tartott Halong-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 3000 csodaszép szikla zöld növényzettel 
a kb. 1500 km2-es öbölben. Délután megállunk egy úszófalu-
nál, ahol különleges csónakra 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 ten-
geren. Szállás a hajón.

8. NAP: HALONG – 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 gyalogosan járjuk be a barlangot. Visszahajózunk és a dél-
előtti órákban kikötünk ki Hanoi kikötőjében. Megérkezésünk 
után biciklis riksával körbeviszik Önöket a belvárosban, és 
sétálhatunk a Hoan Kiem tónál. Este részesei leszünk egy 
különleges vízi báb előadásnak. Szállás Hanoiban.

9. NAP: HANOI – LUANG PRABANG
Reggeli után városnézés: Ho Chi Minh mauzóleum, egy-
oszlopos 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: 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 székhe-
lye volt. Ezt követően a Mekong folyón hajózunk egy külön 
a számunkra biztosított motoros kishajón. Gyönyörködünk a 
vadregényes tájban, megtekintünk egy barlangot, melyben 
több száz Buddha szobrot láthatunk. Kikötünk egy kézműves 
falunál is. Délután felkeressük a különleges, laoszi buddhista 
kolostorok egyik legszebb példáját, a Wat Xieng Thongot. Este 
vásárolhatunk a hangulatos kézműves piacon.

11. NAP:  ELEFÁNTFARM – KOUANG SI VÍZESÉS
Kora reggel szemtanúi lehetünk egy különleges buddhis-
taszokásnak, mely során a szerzetesek alamizsnát, élelmet 
gyűjtenek egy körmenet során a hívőktől. A Laosz szó jelen-
tése: millió elefánt országa, így érthető, hogy délelőtt egy 
elefántfarmra is ellátogatunk. Vadregényes az egész vidék 
amerre járunk. A farmon tájékoztatást adnak az elefántok 
életéről, ezt követően elefánthátra ülhetünk és egy több mint 
fél órás túrát tehetünk a környéken. Nagyon érdekes a táj 
ebből a perspektívából. Folytatjuk utunkat a mesés környe-
zetben lévő vízesésekhez. Kitűnő felvételeket készíthetünk a 
zuhatagokról. 

12. NAP: LUANG PRABANG – SIEM REAP – ANGKOR WAT
Reggeli után a reptérre megyünk és irány Kambodzsa. 
Megérkezésünk 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 
filmjét. Lenyűgöző élmény látni, ahogy a dzsungel hatalmas 
fái teljesen ránőttek az épületek falaira. A Srah Srang monu-
mentális medencéjében az uralkodó több száz ágyasa fürdött. 
Sokak szerint a világ 7 új csodája közé be kellett volna válasz-
tani a Siem Reap mellett található Angkor Watot és a közelé-
ben lévő templomokat. Kb. 30 km2-es körzetben több mint 
egy tucat szentély található. A IX. sz-tól az uralkodók építet-
ték ezeket a templomokat saját temetkezési helyüknek. A leg-
szebb és az egész területnek névadó temploma, az Angkor 
Wat megtekintése is szerepel délutáni programunkban. Erre a 
helyre annyira büszkék a kambodzsaiak, hogy még az ország 
zászlajában is szerepel a fantasztikus látványosság képe. 
A több kilométernyi kődombormű, a díszes oszlopok, kőfa-
ragványok felejthetetlen élményt jelentenek. Késő délután 
a Bakheng templomhoz sétálunk fel és ott tekintjük meg a 
mesés naplementét. Este, aki akar, tuktukkal bemehet a turis-
ták özönétől hangos, mozgalmas belvárosba.

14. NAP: KBAL SPEAN – HAZAUTAZÁS 
Reggeli után Kbal Spean folyó völgyébe utazunk. A név azt 
jelenti: „Ezer Linga folyója”. A víztükör alatt sziklafaragások sora 
látható, a környező sziklákat pedig a hindu mitológiából vett 
jelenetekkel díszítették. A reptéri transzfer előtt még ebéd egy 
helyi étteremben, majd szabadprogram. Ezután indulás a repü-
lőtérre. Hazautazás átszállással, éjszaka a repülőn. 

15. NAP: HAZAREPÜLÉS
Budapestre érkezés várhatóan a déli órákban.

 Min. létszám: 15 fő

Szállás:  11 éj ***-****szállodákban és 1 éj hajón,  
2 ágyas zuhanyzós / WC-s kabinban + 2 éj repülőn 

Ellátás:  12 nap félpanzió (reggeli és ebéd  
vagy vacsora – hajón mindkettő)

Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2015. március 25 – április 08. 

Részvételi díj:  375.000,- Ft 
             + repülőjegy (9 szakasz): kb.: 280.000,- Ft   
             + 9 reptéri illeték:  175.000,- Ft   
Egyágyas felár:  90.000,- Ft 

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

A MESÉS INDOKÍNA
Vietnam – Laosz – Kambodzsa

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Indokínának nevezik a Kínától délre található régi 
francia gyarmati területet. Ide tartozik Vietnám, 
Laosz, Kambodzsa. Ezek az országok néhány évti-
zede még fegyverropogásoktól voltak hangosak. 
Manapság már béke uralkodik a vidéken és folyama-
tos komoly fejlődés tapasztalható. Ehhez társul egy 
mesés természeti környezet és sok, egészen külön-
leges műemlék. Jöjjenek és ámuljanak a szépsége-
ken a Halong Baytől az Angkor Wattig. 

Oltásokkal kapcsolatos információk weboldalunkon találhatóak.
Az ár tartalmazza a belépők összegét, de nem tartalmazza a 

vízum költségeket és a helyi borravalókat. 
Vietnámi vízum Budapesten intézhető (irodánk segítséget nyújt),  

a többi a helyszínen.
Vízumok: vietnámi kb.: 19.000,- Ft, laoszi kb.: 31 USD   

kambodzsai: kb. 20 USD.ÖLTÖZKÖDŐ SZERZETES AZ ANGKOR WAT ELŐTT

fotó: Szulik Kriszta

VUNG VIANG FALU fotó: Szulik Kriszta

EGZOTIKUS
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EGZOTIKUS

AZ INDONÉZ SZIGETVILÁG KINCSEI
(Java, Bali)

PROGRAM:
1. NAP: ELUTAZÁS 
Indulás Budapestről, éjszaka a repülőn.

2. NAP: JAKARTA ÉRKEZÉS
Menetrend függvényében, várhatóan a kora esti órákban 
érkezés Jakartába. Transzfer a szállodába, pihenés (2 éj). 

3. NAP: JAKARTA – BOGOR – JAKARTA 
Reggeli után  a főváros felfedezésére indulunk: többek között 
Nemzeti emlékmű, Elnöki palota, Nemzeti Múzeum. A dél-
után folyamán elhagyjuk Jakartat, utunkat egy másik indonéz 
nagyvárosba, a virágok városába, Bogorba folytatjuk. Az itt 
található botanikus kert világhírű növényritkaságait testkö-
zelből csodálhatjuk meg, több mint 3000 féle orchideafajta 
található itt. A nap folyamán lesz ebédünk is. Az esti órákban 
visszatérünk szálláshelyünkre.

4. NAP: JAKARTA – JOGJAKARTA 
Korai reggeli után indulás a vasútállomásra, ahonnan eluta-
zunk Jogjakartaba. A vonat csodaszép teraszos rizsföldek 
mentén halad, délután érkezünk Jogjába. Ebéd a vonaton. 
Transzfer a szállodába majd szabadprogram (2 éj). 

5. NAP: JOGJAKARTA – BOROBUDUR
Reggeli a hotelben, majd ellátogatunk a szultán palotájához, 
Kratonba, amely a jávai építészet egyik mesterműve. Majd meg-
nézünk egy tradicionális helyi kézműves műhelyet és a batikolás 
folyamatával is megismerkedhetünk. Ezt követően egy izgalmas 

túra következik a csodálatos, UNESCO 
Világörökség részét képező Borobudur 
templomhoz, mely kétségtelenül Jáva, 
sokak szerint a Föld, legimpozánsabb 
buddhista épülete. A templom 6 négyzet 

alakú részből áll, melyet többek között 2.672 kőfaragás, és több 
mint 50 Buddha szobor díszít. Ezt csupán 1815-ben fedezték fel. 
A templom 3 évszázaddal korábban épült a kambodzsai Angkor 
Wat-nál. Útközben megtekintjük Pawon és Mendut templomo-
kat is, melyek kisebb, de lenyűgöző példányai a korabeli építé-
szetnek. Ezt követően visszatérés Jogjakartába. Napközben ebéd.

6. NAP: JOGJAKARTA – BALI 
Reggeli után ellátogatunk Prambanan csodálatos IX. századi 
hindu templomába. Majd transzfer a reptérre és elrepülünk 
Balira. Várhatóan a kora esti órákban megérkezünk Balira, 
majd transzfer a szállodába, szabadprogram, pihenés.

7. NAP: BALI 
Napunkat egy lélegzetelállító táncbemutató megtekintésé-
vel kezdjük. A Barong és Keris tradicionális balinéz tánc, amely-
ben gyönyörű jelmezekbe öltözött táncosok mutatják be a jó és 
a rossz ősi küzdelmét. Ezt követően a helyi fafaragók műhelyei-
ben teszünk látogatást, majd a festői Batur hegy és Batur tó lát-
ványában gyönyörködhetünk. Végül Tampak Siring történelmi 
jelentőségű templomához látogatunk el, melynek szent forrása 
igazi zarándokhely a hindu lakosok számára is. Napközben ebéd.  

8. NAP: KELET-BALI 
A reggelit követően egy egész napos Kelet-Bali túrára indulunk. 
Egy kis falucskában a batikfestés művészetével ismerkedünk. 
Majd az Agung hegy felé vesszük az irányt, amely Bali legszen-
tebb és legmagasabb vulkánja. Ide épült Besakih „anyatemp-
loma”, amely a balinéz hinduizmus legfontosabb szent helye. 
A nap során lesz ebédünk is. Rövid pihenő egy kis faluban, ahol 
csodás rizsteraszok látványában gyönyörködhetünk. Hazafelé az 
egykori királyi palota maradványait tekintjük meg a volt fővá-
rosban, Klungkungban. Visszatérünk szálláshelyünkre. 

9. NAP: BALI 
Délelőtt szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy a 
szállodában. Délután egy fél napos kirándulásra invitáljuk 
Önöket, melynek keretében megtekintjük Bali egyik legszebb 

épületét, a Mengwi templomot. Ezt követően a Majmok Szent 
Erdejének a felfedezésére indulunk, ahol sok érdekességet 
fogunk látni. A nap végén egy egészen egyedülálló élmény-
ben lesz részünk: Bali egyik szimbólumánál, egy óceánból 
kiálló szikla tetején épült építménynél, a Tanah Lot templom-
nál nézhetjük a naplementét. Este visszatérünk szállásunkra. 

10. NAP: BALI PIHENÉS
Egész napos szabadprogram, pihenés a tengerparton.

11. NAP: BALI – HAZAINDULÁS 
Reggeli után szabadprogram, pihenés, fürdés a tengerparton 
vagy a szállodában. Este a menetrend függvényében transzfer 
a repülőtérre és hazautazás átszállással Budapestre. Éjszaka a 
repülőn. (Igény esetén Balin nyaralással hosszabbítható a tar-
tózkodás. Kérjen árajánlatot irodánktól.)

12. NAP:  ÁTSZÁLLÁS – BUDAPEST 
Átszállás után várhatóan a délutáni órákban megérkezés 
Budapest Liszt Ferenc reptérre. 

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de az utasbiztosítást  
és a helyi borravalókat nem! Oltásokkal kapcsolatos információk 
weboldalunkon találhatóak. A repülőtéri illetékek pontos árairól 

jelentkezés előtt érdeklődjön irodánknál.

  Min. létszám 15 fő.

Szállás:  9 éjszaka  ***-****, szállodák 2 ágyas  
tusolós, WC-s szobáiban, + 2 éj repülőn  

Ellátás: reggeli + 5 ebéd (3. 4. 5. 8. 9. napon) 
Utazás: repülővel, a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2015. március 12 – 23.

Részvételi díj: 330.000,- Ft  
           + repülőjegyek (5 szakasz): 185.000,- Ft
           + reptéri illetékek (összesen) kb.:  170.000,- Ft 
Egyágyas felár:  102.000,- Ft 
Vízum:  17.500,- Ft
Belépési és kilépési illeték: 10.000,- Ft 
Fakultatív vacsora (9 alkalom): 58.000,- Ft

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

    ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Indonézia a világ egyik legnagyobb szigetrendszerével 
rendelkező ország. A több hatalmas sziget közül elő-
ször a „fő” szigetet, Jávát – ahol a legnagyobb és leg-
érdekesebb városok vannak – keressük fel. Meseszép a 
táj, különleges a sziget flórája és az ültetvények rend-
szere melyekről meggyőződhetünk szigettúránk során. 
A jávai kirándulásunk után Balit is végigjárjuk, majd 
nyaralunk. (Igény esetén Balin hosszabbítás lehetsé-
ges – kérdezze irodánkat).

BOROBUDUR fotó: Prónay Ildikó

BALI

BATUR-TÓ

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

ÚJ
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Szervezett egyéni körutazások / F.I.T.
Az alábbiakban szeretnénk Önnek bemutatni új szolgáltatásunkat,

mely keretén belül olyan utazásokat ajánlunk figyelmébe, melyeket egyéni igényeinek megfelelően alakíthat. A rugalmas indulási időpontokkal és 
a változatos útvonalakkal arra törekszünk, hogy olyan élményt nyújtsunk Önnek, melyet teljes mértékben a magáénak érez, teljesen személyre szab-
hat. Ezeknek az ajánlatoknak nincs tökéletes magyar kifejezése. A nemzetközi gyakorlatban mindenütt az angol rövidítés használatos: F.I.T. Free 
Independent Traveller (Szabad Független Utazó). Mi ezt úgy fordítottuk át magyarra, hogy „Szervezett egyéni körutazások”. Mit is jelent ez? 

Célunk, 
hogy pontosan olyan utat állítsunk össze, ami-
lyet szeretnének. Az Önök igényeit meghall-
gatva, kéréseiknek megfelelően alakítjuk ki a 
programot és készítjük el egyedi árajánlatunkat. 
Csak az Önökkel történő egyeztetések lezárása, 
az elkészített ajánlat elfogadása után készül szer-
ződés az utazásról. Az előzetes ajánlatok elkészí-
tése ingyenes. 
Az út indulása előtt minden részletet tartalmazó, 
forgatókönyvet kapnak kézhez a fontos telefon-
számokkal, a repülőjáratok menetrendjével és 
a szállodák neveivel, valamint minden további 
fontos információval. Az árajánlatban közöljük 
a vízumkötelezettségeket, oltási javaslatokat és 
egyéb fontos tudnivalókat is.
Természetesen ezt az utazási formát mi már 
kipróbáltuk és úgy ajánljuk Önöknek. Remél-
jük, hogy ez a Magyarországon még kevésbé 
elterjedt utazási mód számos utazó igényével 
találkozik, akiknek sikerül egyéni elképzeléseik 
szerinti utazást szerveznünk. 
Kéréseit, utazási elképzeléseit leadhatja webol-
dalunkon keresztül ( www.prokotravel.hu/fit ), 
vagy keresheti személyesen, illetve telefonon 
keresztül kollegáinkat is.

A programajánlatokról
a www.prokotravel.hu/fit oldalon részletesen tájékozódhat, ahol számos egyéni ajánlat közül 
választhat. Természetesen ezek is csak javaslatok, ötletek. A pontos program az önök igénye 
szerint lesz összeállítva.

ÍZELÍTŐ AJÁNLATAINKBÓL:
•  Dél-Amerika fénypontjai: Lima – Cusco – Puno – La Paz – Buenos Aires – Iguacu – Rio 

de Janeiro
•  Inkák és a Húsvét-szigetek: Lima – Yucay – Cusco – Puno – Lima – Santiago de Chile – 

Húsvét-szigetek
•  Brazília – Az ellentétek földje: Rio de Janeiro – Iguacu – Manaus – Belo Horizonte – 

Ouro Preto – Salvador da Bahia
•  Az ismeretlen Patagónia: Buenos Aires – Valdés – Ushua – El Calafete – Puerto Natales 

– Santiago de Chile
•  Mexikó, a régészeti emlékek földje: Mexikóváros – Puebla – Oaxaca – Tuxtla – 

San Cristobal – Palenque – Chichen – Cancun
•  A karibi világ festői szigete Kuba: Havanna – Vinales – Santa Clara – Cukormalmok 

Völgye – Trinidad – Cienfuegos – Guama – Varadero
• A mozgalmas Vietnám: Hanoi – Halong-öböl – Hoi An – Saigon
•  Laosz ismeretlen kincsei: Vientiane – Xieng Khouang – Muang Khount – Luang Prabang 

– Kuang Sii – Mekong
• A múlt örökségei Kambodzsában: Siem Reap – Phnom Penh
•  Természeti és kulturális kincsek Jáván: Jogjakarta – Borobudur – Blitar – Bromo – 

Kepatang – Menjangan
•  Körutazás a mesés Balin: Tanahlot – Bedugul – Candidasa – Penelokan – Ubud – Celuk – Mas

Programok előnyei
•  saját igény szerint választható az indulási 

időpont (akár egész évben)
•  helyi szakértők által összeállított programok
•  tartózkodás időtartama egyéni kérés sze-

rint bővíthető, változtatható
•  több ország látnivalói összekapcsolhatóak 

egy úthoz
•  gyakorlott, nagy tudású, helyi idegen-

vezetők által vezetett túrák
•  számos ajánlatból lehet választani (web-

oldalunkon folyamatosan bővítjük ajánla-
tainkat) www.prokotravel.hu/fit

•  több speciális, egyéni kérést, igényt 
tudunk így teljesíteni 

•  lehetősége van kiválasztani a szálláskate-
góriát a ***-os szállodától a luxusig

•  olyan helyre is el tudnak utazni, ahová 
esetleg Magyarországról nehezebb lenne 
egy teljes csoportot szervezni (pl. Húsvét-
szigetek, Patagónia…)

Amire ügyeljen
•  Legtöbb esetben idegen nyelven (elsődlegesen angolul) szervezik ezeket a túrákat. Más nyelvi 

igény (német, francia…) esetén előzetes egyeztetés szükséges a  partnerirodával.               

•  Idegenvezető csak a programok során van az utasokkal. Egyébként az utazások egyénileg történ-
nek. Az országon belüli közlekedés (pl. busszal, hajóval) nem mindig külön járművel történik. 

•   Esetenként más nemzetiségű turistákkal együtt utaznak a buszon, de olyan is előfordulhat, hogy 
menetrendszerinti járattal (pl. busszal, vagy vonattal vagy repülővel) közlekednek egy-egy város 
között. Az ilyen utazás is segíti az ország jobb megismerését. Ezeket irodánk leszervezi, pontos 
időrendi táblázatot adunk utasainknak az egész útra. (Az utasokat a reptéren, buszpályaudvaron 
táblával várják, majd onnan viszik tovább a szállodába, programra).

•   Ünnepek esetén a szállás és repülőjegy árak változhatnak. Az itteni árak irányárak.

Az árakról
A programok és a szállások ára, kategóriá-
tól, valamint az út hosszától, időpontjától 
és a résztvevők számától függően változhat, 
ezért kérjük, forduljon irodánkhoz a sze-
mélyre szabott kalkulációért, árajánlatért. 
Előzetes repülőjegy foglalás nem történt, 
mert az utazó egyénileg dönti el az utazás 
időpontját és arra a konkrét időpontra kell 
megnéznünk az árat. A repülőjegyre, rep-
téri illetékekre ezért csak előzetes irányárat 
tudunk a katalógusban közölni, melyek 
turista osztályra vonatkoznak. Kérem vegyék 
figyelembe, hogy ünnepek környékén a szál-
lás és repülőjegy árak is magasabbak.
Rendkívüli időjárási v iszonyok esetén 
egy-egy program módosulhat vagy felcse-
rélődhet, illetve korai transzferek esetén elő-
fordulhat hidegcsomag reggelire. 

F.I.T. AJÁNLATOK

IGUACU

PATAGÓNIA
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F.I.T. AJÁNLATOK

A LENY GÖZ  KOLUMBIA

NAGY MALAJZIAI KÖRÚT BORNEÓVAL

    ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

BOGOTÁ – VILLA DE LEYVA – SAN AGUSTIN –
POPAYAN – CALI – CARTAGENA – SANTA MARTA

1. NAP: Repülés Budapestről Bogotába átszállással. Szállás.

2. NAP: Reggeli után Mount Monserrate és a föld alatti kated-
rális meglátogatása Zipaquirá városában, mely 2.750 m 
magasan van. Transzfer Villa de Leyva városába, szállás.

3. NAP: Reggeli után az Ecco Homo és az El Infiernito csillagá-
szati központ megtekintése. Szállás Bogotában.

4. NAP: Délelőtt az Arany Múzeum, La Candelaria gyar-
mati központ meglátogatása, majd repülés Neiva városába, 
ahonnan Riverába buszozunk, naplemente megtekintése a 
Tatacoa-sivatagban.

5. NAP: A Magdalena folyó mentén San Agustín régé-
szeti központig buszozunk, melyet megnézünk. Szállás San 
Agustín-ben (2 éj).

6. NAP: Reggel egy tradicionális kávé farm, délután pedig az 
Alto de los Ídolos régészeti park meglátogatása – Világörökség.

7. NAP: 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 meg-
tekintése.

8. NAP: Délelőtt Silvia nyüzsgő piacán forgolódunk. Ez az 
aguambino és paeces indiánok hazája. Délután szabadprog-
ram Popayanban.

9. NAP: Kirándulás; cukornád ültetvények megtekintése, 
majd utazás Caliba, a salsa városába. Délután szabadprogram, 
este salsa bár felkeresési lehetőség, vacsora.

10. NAP: A délelőtti órákban transzfer és repülés Cartaganába 
(2 éj), majd szabadprogram.

11. NAP: Délelőtt szabadprogram. Délután városnézés 
Cartagenaban. Parlament, a La Popa-hegy gyönyörű kilátással 
a karibi térségre, san Felipe de Barajas erődítmény megtekin-
tése, majd séta a városban.

12. NAP: Utazás Santa Marta városába (3 éj), El Totumo vul-
kán felkeresése, fakultatív programlehetőség: gyógyító iszap-
fürdő. Ezt követően tovább Kolumbia legnagyobb kikötőjébe, 
Barranquillaba utazunk.

13. NAP: Egész napos kirándulás Taironakaban, ahol Tayrona 
romjainak megtekintése, majd múzeumlátogatás szerepel 
a programunkban. Ebéd, majd fürdési és pihenési lehetőség a 
Don Diego folyó mentén. Délután indulás vissza Santa Martába.

14. NAP: Pihenés a mesés Karib-tenger partján, koktélozási 
lehetőséggel.

15. NAP: Repülés Santa Martaból Bogotába, majd Európába 
átszállással. Éjszaka a repülőn.

16. NAP: Délután érkezés Budapestre.

A kiválasztott időponthoz tartozó pontos szállás, repülőjegy és 
illetékárakról jelentkezés előtt érdeklődjön irodánkban.

1. NAP: Repülés Budapestről átszállással Kuala Lumpurba. 
Éjszaka a repülőn.

2. NAP: Megérkezés után városnézés Kuala Lumpurban, főbb 
látványosságok: Király Palotája, nemzeti Emlékmű, Abdul 
Samad szultán épülete, vasútállomás, Függetlenség tér, 
Jamek mecset, Petronas ikertornyok. Szállás.

3. NAP: Reggeli után kirándulás a híres Cameron Highlands 
hegyvidékre, útközben tartunk egy kitérőt a Batu barlan-
gokhoz, mely a maláj indiaiak legszentebb helye. A Cameron 
Highland hegyvidékén megtekintünk teaültetvényeket, helyi 
gyümölcs- és zöldségpiacot, kaktusz és gyümölcsös kerteket 
és egy eperfarmot is. A nap további részében pihenés. Szállás 
Cameron Highlands vidékén.

4. NAP: Reggeli, majd indulás Penang szigetére. Főbb látvá-
nyosságok útközben: a Kek Lok Long templom, a Kuala Kangsar 
városában található Ubudiah mecset és az Iskandariah meg-
tekintése. Érkezés Penangba, mely Ázsia egyik kedvelt üdülő-
szigete és nagy kereskedelmi központ, pihenés, szállás (2 éj).

5. NAP: Reggeli után városnézés Penangon: a történelmi 
emlékekkel teli Georgtown városrész bejárása, majd a Fort 
Cornwallis erőd, a Harmónia útján található Anglikán temp-
lom, a Kuan Yin kínai templom, a Mahamariaman templom és 
a Kapitan Kling mecset megtekintése. Ezt követően az Állami 
Múzeum, majd a Chayamangkalaram thai templom felke-
resése következik, ahol a világ negyedik legnagyobb fekvő 
Buddha szobra található.

6. NAP: Reggeli, majd repülés a Borneo szigeten lévő 
Sabah államban található Kota Kinabaluba (átszállás Kuala 
Lumpurban). Szállás (2 éj).

7. NAP: Reggeli után egész napos kirándulás során végig-
haladunk a Crocker Range hegyvonulatai mentén a Kinabalu 
Parkhoz, mely Világörökség. Séta a parkban, mely során fel-
fedezzük az esőerdő csodás növény- és állatvilágát. Megyünk 
függőhídon, látunk vízesést, de a fő élmény a borneo-szigeti 
fantasztikus esőerdő látványa. Napközben ebéd.

8. NAP: Reggel repülés Sandakanba, majd transzfer a kikö-
tőbe. Csónakkirándulás a selingan-szigetre, ahol Dél-Kelet-
Ázsia legfontosabb teknős-nevelő tengeri parkja található. 
Napközben pihenés, strandolási lehetőség a szigeten, ebéd. 
Vacsora után gyönyörködhetünk a tojásrakó teknősökben, 
akik minden este üreget ásnak, majd tojást raknak elkészített 
fészkeikbe. Ezen a napon csak a szigeten található komfortos 
faházakban lehetséges a szállás (1 éj).

9. NAP: Reggeli után visszatérés Sandakanba, ahol meglá-
togatják a világ legnagyobb orángután rehabilitációs tele-
pét a Sepilok Központot, ahol az orángutánok etetését is 

megtekinthetik. Ezt követően utazás Sukauig, ahonnan Sukau 
River Lodgeba hajóznak, ahol a szállás is található. Ebéd, majd 
késő délután hajókirándulás során az esőerdő állatvilágának 
további felfedezése, köztük a borneói nagyorrúmajom megte-
kintése. Este vacsora.

10. NAP: Reggeli után a Gomantong barlang meglátogatása, 
ahol az ehető madárfészkek is találhatóak. Ebéd, majd város-
nézés Sandakanban: Buddhista templom, piac, vízi falu, majd 
repülés Kota Kinabaluba, ahol szállás (3 éj).

11–12. NAP: Reggeli a szállodában, majd egész napos pihe-
nés, fürdési lehetőség.

13. NAP: Reggeli után indulás Kota Kinabu repterére, majd 
repülés Budapestre átszállással.

A kiválasztott időponthoz tartozó pontos szállás, repülőjegy  
és illeték árakról jelentkezés előtt érdeklődjön irodánkban.

    ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

KUALA LUMPUR – CAMERON – PENANG – SABAH 
(BORNEO) – KOTA KINABALU – SELINGAN – SANDAKAN

Szállás:  14 éjszaka *** – **** szállodában,  
1 éjszaka repülőn. 

Ellátás: 14 nap reggeli, 1 nap ebéd, 1 nap vacsora
Utazás:  Bp. – Bogota – Neiva; Cali – Cartagena;  

Santa Marta – Bogota – Bp. útvonalon  
repülővel, a programok során autóbusszal.

Időpont:  egész évben (egyeztetés szerint)

Részvételi díj (irányár):  652.000,- Ft  
Interkontinentális repülőjegy és illeték
irányára:  417.000,- Ft 
A belső repülőjegy árak összesen:  470–520 USD
(szabad helyek függvényében, illeték a helyszínen fizetendő)
Belépők az út árában, ezek összértéke kb.: 150 UD
Fakultatív programokra jelentkezés a helyszínen.

Szállás:  10 éjszaka *** vagy **** szállodában (választás alapján), 
1 éjszaka faházban, 1 éjszaka repülőn. 

Ellátás: 7 nap reggeli, 2 nap félpanzió, 2 nap teljes ellátás
Utazás:  Bp. – Kuala Lumpur; Penang – Kuala Lumpur –  

Kota Kinabalu – Sandakan – Kota Kinabalu –  
Bp. útvonalon repülőgéppel, a programok során 
gépkocsival, autóbusszal, hajóval.

Időpont:  egész évben (egyeztetés szerint)

Részvételi díj (irányár) *** szálloda esetén: 395.000,- Ft
                                         **** szálloda esetén: 452.000,- Ft
Interkontinentális repülőjegy  
és illeték irányára: 292.000,- Ft
(összegük változhat az időpontok függvényében)
A belső repülőjegy ára: kb. 600 USD
Belépők az út árában, ezek összértéke: kb. 80 USD

CARTAGENA

KUALA LUMPUR
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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. 415-416.§-a és az utazási 
szerződésekről szóló 281/2008 Kormányrendelet és a 90/314 EGK 
irányelvek a mérvadóak és annak utólagos kiegészítései, 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% elő-
leg igazoltan a PT-hez megérkezett. Ha a PT a jelentkezést csak feltétele-
sen fogadta el, akkor a szerződés csak a végleges visszaigazolás után jön 
létre. Ennek tényét a PT köteles írásban jelezni. A PT-t nem terhel szerző-
déskötési kötelezettség, minden megrendelővel kapcsolatban. Az utassal 
(megrendelővel) kötendő szerződést bármikor, indoklás nélkül elutasít-
hatja. 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 képvise-
lője az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy ő és azok 
a személyek, akik nevében megrendelte a szolgáltatást mindannyian ter-
mészetes személyként (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 végfel-
használói nyilatkozatot kell tenni a PT felé. Szerződés létrejöhet utazásköz-
vetítő útján is. Ebben az esetben a közvetítő köteles adatait, nyilvántartási 
számát, a PT-lel kötött ügynöki szerződését 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. 
A www.prokotravel.hu oldalon is lehet foglalni. Ez a foglalási forma jogilag 
ugyanolyan értékű megrendelés, mintha személyesen irodánkban bonyo-
lította volna a megrendelést. A foglalás során el kell fogadni az Utazási 
Szerződést és a katalógusban leírt hasznos információkat. A lemondási fel-
tételek ugyanúgy érvényesek, mint bármely egyéb foglalásnál.
3. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját 
és a részvételi díjat a hasznos és fontos tudnivalókat a PT programfü-
zete és a fenti szerződéshez 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 prog-
ramjának leírásában szereplő szolgáltatások árát; szállás (1 főnek 
2 ágyas elhelyezés esetén), ellátás, utazás, programok, idegenvezetés, 
útlemondási biztosítás, továbbá az utazási iroda szervezési díját, vala-
mint a január 1-jei állapot szerinti általános forgalmi adót. Nem tar-
talmazza a fakultatív programok, reptéri-, kikötői illetékek, vízumok, 
belépők árait – kivéve ahol ez külön feltüntetésre került –, továbbá az 
utas betegség- baleset- és poggyászbiztosítását.
5. Jelentkezéskor – ha speciális utazási feltétel másként nem rendel-
kezik – a részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg. Az iroda hozzájá-
rulásával speciális esetekben kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a 
szerződés. Repülős útnál az útlevélben szereplő teljes nevet kell meg-
adni, a PT ezt nem köteles ellenőrizni.  Pontatlan, hiányos névmegadás 
esetén történő repülőjegy módosítási díj, ill. a légitársaság által az utaz-
tatás megtagadásának felelősége, költsége az utast terheli. A részvételi 
díj hátralékának fizetési időpontja legkésőbb az utazás kezdete előtti 
30. nap. Ez változhat, ha a szerződés melléklete vagy a külföldi közre-
működő, vagy a repülőtársaság által meghatározott időpont ehhez 
képest korábbi határidőt tartalmaz. A hátralék befizetési kötelezettség-
ről a megrendelőnek külön értesítést nem küld az iroda. Ha a befize-
tési határidőt az utas nem teljesíti, a PT a szerződést érvénytelennek és 
a megrendelést lemondottnak tekintheti még akkor is, ha azt már visz-
szaigazolta. 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 szál-
lítási költségek változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak 
megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Erről köteles az utast írásban 
tájékoztatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utas a megrende-
léstől elállhat, de erről az irodát haladéktalanul értesítenie kell. Az árak-
nál megjelölt reptéri illetékek tájékoztató jellegűek, pontos összegét a 
teljes részvételi díj befizetésekor közli az utazási iroda. Ha az összeg vál-
tozik, az nem szerződésszegés és ezért az utas nem állhat el a szerződés-
től. Előfordulhat, hogy a reptéri, vagy a kilépési illetéket, vagy a helyi adót 
az utasnak a helyszínen 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 befizetése jelentkezéskor, vagy a teljes részvé-
teli díj kiegyenlítésekor történik. Ha az utas az utazás során a részvételi 
jegyében nem szereplő szolgáltatást akar igénybe venni, annak árát köte-
les 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 elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okok-
ból, vagy betegség miatt nem vesz igénybe, úgy az utas más szolgáltatást 
vagy visszatérítést nem követelhet. Csoportos útjainkhoz irodánk megbí-
zás után a vízumügyintézést vállalja, azonban az utasok vízumukat önál-
lóan is intézhetik. Amennyiben nem a PT intézi a vízumot, az esetleges 
elutasítás esetén történő útlemondás csak a stornó feltételeknek megfe-
lelően lehetséges. Csoportos ügyintézésünk után történő vízumügyinté-
zést irodánk nem, vagy csak felár ellenében vállalja.

8. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, 
devizajogszabályokat betartani. Nem magyar állampolgárok utazása 
esetén – ezt már jelentkezéskor közölni kell a PT irodával –, az utas 
köteles tájékozódni a rá vonatkozó utazási- és vízumszabályokról, 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 követően a jogszabályok megsértése miatt az 
utazásból kizárják, vagy bármely okból az utat megszakítja (pl. beteg-
ség), a befizetett részvételi díj visszatérítésére 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 utastársakra vonatko-
zóan is bántóan megsérti, akkor a csoportvezető az utas utazását meg-
szakíthatja (Pl. részegség, agresszív magatartás…). Ebben az esetben 
hazautazásáról az utas maga kell, hogy gondoskodjon, kártérítési igény-
nyel 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 körül-
mények) miatt elmarad, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem 
tartozik, de a befizetett összeget az adott időszakra eső jegybanki alap-
kamattal megemelve haladéktalanul köteles visszafizetni. Egyéb esetben 
köteles az utas kárát is megtéríteni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha 
a programban csak minimális módosításra került sor, vagy ha az utas azo-
nos, vagy magasabb értékű szolgáltatást kapott. 
10. Az utazási irodát nem terheli felelősség, ha a programmódosí-
tás 3. személy magatartására, vele kapcsolatos intézkedésre vezethető 
vissza (pl. betegség esetén történő kórházi intézkedés és emiatti csú-
szás, programváltozás). Szintén nem tartozik kártalanítási felelősség-
gel, ha repülőjárat késése (menetrend módosulása, vagy sztrájk), vagy 
autóbusz műszaki problémája, vagy forgalmi akadályok miatt prog-
ramváltoztatásra kényszerül. Ebben az esetben az iroda köteles az uta-
sok számára lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. 
A fentiekből következik, hogy ha a légitársaság nem a megadottak sze-
rint teljesíti szolgáltatásait, akkor a teljes felelősség a légitársaságot 
terheli, így az esetleges kártérítési igényt is oda kell benyújtani. 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 kártala-
nítási összegre nem tarthat igényt. Szintén nem nyújtható be kártérí-
tési igényt a busz ülésrendjével kapcsolatban. Az utas tudomásul veszi 
hogy a légitársaságok szabályzatai a PT kötött szerződés részeivé válnak. 
11. Ha a fakultatív program elegendő jelentkező (min. 20 fő) hiányá-
ban elmarad, a befizetett összeget hazaérkezés után irodánk visszaté-
ríti, 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. idegenvezető) azt 
nem köteles elfogadni.  
12. Az utazás megkezdése előtt kb. 7 nappal az utazási iroda vouchert 
és részletes tájékoztatót bocsát az utasok rendelkezésére, mely tartal-
mazza a programot, az országra jellemző szokásokat (étkezés, öltöz-
ködés, közlekedés), éghajlati viszonyokat, egészségügyi előírásokat, az 
idegenvezető nevét, találkozás helyszínét, időpontját, és az iroda non 
stop kontakt telefonszámát. Egzotikus utaknál a PT weboldalán olvas-
ható az adott területre, országra vonatkozó védőoltások. A  felek elfo-
gadják, hogy a védőoltások hiányából (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 kapcsolatban, bármi-
lyen vonatkozásban, akkor feltétlenül vegye fel irodánkkal a kapcsolatot. 
Ennek elmulasztása esetén utólagosan tájékoztatás és információ hiá-
nyossága miatti reklamációt, panaszt nem tudunk elfogadni.  
13. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondást (szer-
ződéstől történő elállást) írásban kell megtennie. Lemondás esetén 
a megrendelt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi költség 
(bánatpénz) fizetendő: 60 napon túl 5.000,- Ft/fő ügyintézési költség.
Ha a lemondás és az indulás közötti idő: 60 – 35. nap közt: 10% 
 34 – 21. nap: 40% 
 20 – 11. nap: 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 eltérhet-
nek a földi szolgáltatások lemondási feltételeitől, esetenként annál szi-
gorúbbak is lehetnek. Ugyanez vonatkozik az elkészített vízumokra is. 
Repülővel történő utazás esetén, ha a légitársaságok szigorú rendelke-
zései miatt a repülőjegyek már lefoglalásra kerültek, ennek visszatéríté-
sét az utas az utazási irodától nem követelheti. Az utas hozzájárul, hogy 
a bánatpénzt a PT az előlegből (részvételi díjból) levonhatja. Továbbá 
speciális útlemondási szerződés is köthető, ha azt mindkét fél aláírásá-
val elfogadja. 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). 
Az engedményezés csak a PT jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásával 
és az esetleges többletköltségek megfizetésével válik érvényessé.
14. Az utas az általa okozott kárért (pl. autóbuszban, szállodában…) 
közvetlenül felelős a szolgáltatóval, más természetes személlyel, ill. 
hatósággal szemben. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas 
maga gondoskodik kivéve ha csomagjeggyel igazoltan azt tőle megőr-
zésre átvettük. Az autóbuszban hagyott tárgyakért irodánk nem vállal 
felelősséget. 

15. Az utazási irodák és a szállodák közötti IH&RA/UFTAA nemzetközi 
szerződés szerint felel a PT a szálláshely szolgáltatásokért. A PT azt sza-
vatolja, hogy a szálláshely az adott országban olyan kategória besoro-
lású, mint amit meghirdetett. Nem vállal felelősséget azért, hogy az 
adott szálláshely minősége (ugyanabban, vagy másik országban) más, 
azonos besorolású szálláshely színvonalának megfelel-e. A körutak 
során a PT nem köteles előre jelezni, hogy az azonos kategóriájú szál-
láshelyek közül melyik hotel, panzió, vagy motel. Amennyiben az út 
során min. egy szálláshely más kategóriájú (csillag besorolású), azt 
azonban köteles a programfüzetben feltüntetni. Kivételes esetekben a 
PT fenntartja jogát a változtatásokra, pl. szálloda (szálláshely) kategó-
rián belüli változtatására, valamint a programok azonos, vagy maga-
sabb értékű programokkal történő módosítására. 
16. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas visszatérítési kérelmét 
a hazaérkezéstől számított 7 napon belül ajánlott levélben nyújthatja 
be elsődlegesen a PT-hez. A panaszt kizárólag abban az esetben vizs-
gáljuk ki, és bíráljuk el jogosságát, ha azt a helyszínen már bejelen-
tette az idegenvezetőnek, vagy a szállodának, és a részvételi jegyen 
jelzett kontakt-, irodai telefonszámon. A bejelentéshez csatolni kell 
a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy szolgáltató, 
vagy több utas által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek 
1 példányát (214-es tv. 12§/5). Amennyiben az utas kárigényét késve, 
vagy nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda 
mentesül a kárigény elbírálása alól (Ptk.306/4). Az utast – az utazás-
szervező hibás teljesítése esetén is – együttműködési és kárenyhítési 
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 tör-
vényben meghatározott mértéket. A benyújtott kárigény megválaszo-
lási határideje: 30 nap.
17. Társasútjainknál a BBP biztosítást (baleset, betegség, poggyász) 
külön, önállóan kell megkötni. Irodánkban megbízható biztosítótár-
saság biztosításaiból választhat. Amennyiben az utas nem köt bizto-
sítást, akkor betegségéből, balesetéből stb. fakadó összes felelősség 
és költség őt terheli.
18. Programfüzetünkben szereplő PT társasutak stornó biztosítás-
sal készültek, azoknál az utaknál ahol a repülőjegyek árai külön let-
tek feltüntetve speciális storno feltétel érvényes. Amennyiben az utas, 
vagy gyermeke, szülője, házastársa hatósági orvos, vagy kórház által 
igazolt utazásképtelenséggel járó betegsége, elhalálozása miatt nem 
vesz részt az utazáson, akkor a biztosító az önrész (kb. 20%) levo-
nása után az alap részvételi díjat a probléma kivizsgálása és jogos-
sága után visszatéríti. A storno feltétel csak az utazás megkezdése 
előtti napig érvényes. Az utazásképtelenség időpontja minden eset-
ben a betegségre okot adó körülmény vagy esemény, melynek bekö-
vetkeztét követő 2  napon belül a biztosított köteles az utazását a 
PT-nél lemondani illetve azt követően a biztosítónál a bejelentést 
megtenni. A jogosultság elbírálása a biztosító társaság hatásköre. 
A részletes szabályzat megtekinthető irodáinkban, illetve webolda-
lunkon. Repülőjegyekre, vízumokra a 10. pontnál leírtak érvényesek. 
Az önrész a fakultatív programok esetére is érvényes. A repülőtéri ille-
ték visszatérítése a légitársaságok szabályzatai alapján történik.
19. További hasznos információk, tudnivalók az úttal kapcsolat-
ban (pl. belépő árak részletezve) a www.prokotravel.hu weboldalon 
és a programfüzet bevezető részénél olvashatóak. Az utas és útitár-
sai tudomásul veszik és elfogadják, hogy ezek a szerződési feltételek 
elidegeníthetetlen részét képezik. Amennyiben ezekkel kapcsolatban 
az utasnak bármilyen kérdése, problémája lenne, akkor azt haladékta-
lanul, szerződés kötés 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 aján-
latai, adatai, javaslatai semmi jellegű kötelezettséget nem rónak a 
PT-re és szerződéses partnerére.
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 hoz-
zá tartózó kiegészítésekkel együtt ismerem és elfogadom, az 
útlemondási biztosítási szabályzatot megismertem, az azzal 
kapcsolatos tájékoztatást megkaptam, és aláírásommal magam 
és utastársaim nevében kötelezőnek elfogadom. Tudomásul 
veszem és elfogadom, hogy e-mailben történő jelentkezés ese-
tén a szerződés elfogadásának bejelölése ugyanolyan értékű 
szerződés elfogadást jelent, mintha közvetlen aláírással történt 
volna. Továbbá ezúton nyilatkozom, a szolgáltatást a fent leír-
tak alapján:

 utasként     nem utasként  veszem igénybe (bejelölés szükséges).

Dátum:   .......................................................... 

..........................................................................................
 utas ill. képviselője

CARTAGENA



KERESSE ORSZÁGSZERTE 500 PARTNERÜNKNÉL ÉS HONLAPUNKON!

VAGY MÁR A NYARALÁSRA GONDOL?VAGY MÁR A NYARALÁSRA GONDOL?

VÁRJUK ÚTJAINKON TÉLEN ÉS TAVASSZAL IS!

VÁRHATÓ MEGJELENÉS:

2015. JANUÁR 20.

MEGTALÁLJA 2015 NYÁRI KATALÓGUSUNKBAN!

 Több mint 80 féle út
 Közel 200 időpont
 Számtalan új desztináció
  Magyarország egyetlen  

fogyasztóbarát utazási irodájától


