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• Felszállás 12 városban

• Parkolás repül s útjainknál
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Észak- És DÉl-amerika



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 Amerika és Ázsia csodálatos tájain töltődhetünk fel napsü-
téssel és élményekkel. A Proko Travelnél ezért állítottunk össze az idei évben is az 
Önök részére katalógust speciálisan erre az időszakra. 
Irodánk 2004 óta szervez kulturális körutazásokat az amerikai kontinensre, 
e prospektusunkban is igyekeztünk szinte az egész földrészt lefedni programja-
inkkal. Amerikai ajánlataink közül különösen két utunkat ajánlom figyelmükbe: 
ecuadori programunkat kibővítettük Kolumbiával és Földünk egyik legkülönle-
gesebb szigetével, a mesés Galapagos-szal. Figyelmükbe ajánlom a hosszú évek óta 
legnépszerűbb dél-amerikai utunkat „Keresztül Dél-Amerikán” címmel, mely sze-
rintem a legismertebb és legcsodálatosabb látnivalókat fűzi egy csokorba.  
Európában az adventi időszakban a környező városok olyan arcukat mutatják, 
amely egyetlen más időszakhoz sem hasonlítható. E karácsonyi hangulatban 
pompázó helyek azoknak is tartogatnak újdonságot, akik más időszakban már 
megfordultak itt. 3 napos adventi utazásaink során december első két hétvégé-
jére fókuszáltunk. 
Szerencsésen alakul idén a Szilveszter. Az első hivatalos munkanap január 4-e, 
így Karácsony után hosszabb, tartalmasabb pihenésre van lehetőség, melybe egy 
Proko Travel körút is belefér. Négy szilveszteri ajánlatunk mindegyike 5 napos, 
de már január 2-án, szombaton hazaérkezik, hogy még legyen egy nap ráhango-
lódás a munkakezdésre. 
Tavaszi ajánlataink is bővültek az elmúlt évhez képest: összesen 20 repülős és 
buszos kulturális körutazásunk közül választhatnak Hollandiától Erdélyig. 
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

KEDVEZMÉNYEINK

5%  Előfoglalási  
kEdvEzmény

• 2015. október 31-ig 
• A kedvezmény max. 10.000,- Ft

7%  TörzsuTas 
kEdvEzmény

•  Aki az elmúlt 2 évben legalább 
egyszer utazott a Proko Travellel

•  A kedvezmény max. 12.000,-Ft

2.000 Ft  60 év fElETTiEk 
kEdvEzményE

•  A többi kedvezménnyel 
összevonható

A kedvezmények már 40% előleg befizetésével igénybe vehetők.

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

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

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

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

Tatabánya, Veszprém.
A felszállási helyen biztosítjuk a leszállást 

is, budapesti felszállást vidéki leszállással 
nem lehet kombinálni.

TRANSZFER INFORMÁCIÓK
•  Az ingyenes transzfer igénybevétele természe-

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

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

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

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

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

• További részletek a 4. oldalon.

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

BUSZOS ÚTJAINKNÁL INGYENES VIDÉKI FELSZÁLLÁS

REPÜLŐS ÚTJAINKNÁL
INGYENES PARKOLÁS
A Proko Travel által szervezett repülős körutazásainknál uta-
saink számára az indulás napjától az érkezés napjáig ingye-
nes Ferihegy közeli parkolást biztosítunk. A  parkoló és a 
reptér közötti oda-vissza transzfert szintén ingyenesen nyújtjuk. 
Részletekről tájékozódjon kollégáinktól illetve honlapunkon!

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

500 UTAZÁSI IRODÁBAN ORSZÁGSZERTE
A Proko Travelnél büszkék vagyunk arra, hogy az országban több mint 
félezer utazási iroda kínálja ajánlatainkat. Felkészült partnereink segí-
tenek az utazások kiválasztásában, 
keresse őket bátran. Az Önhöz leg-
közelebbi ér tékesítő par tnerünk 
megtalálásában segít honlapunk 
irodakereső szolgáltatása a:
www.prokotravel.hu/irodak oldalon.

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

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

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



2016. JÚNIUSTÓL INDULÓ ÚTJAINK A FŐSZEZONI
KATALÓGUSUNKBAN LESZNEK MEGHIRDETVE.
VÁRHATÓ MEGJELENÉS: 2016. JANUÁR 20. 3

ÚTJAINK IDŐRENDBEN
IDŐPONT ÚT MEGNEVEZÉSE                                 JÁRMŰ OLD.
DECEMBER Adventi kirándulások és szilveszter
Dec. 4 – 6. Advent Salzburgban és Linzben 18. o.
Dec. 4 – 6. Adventi csillogás Ausztriában 18. o.
Dec. 4 – 6. Adventi fények Tirolban 19. o.
Dec. 4 – 6. Adventi forgatag Krakkóban 17. o.
Dec. 4 – 6. Karácsonyi hangulat Prágában 17. o.
Dec. 4 – 6. Mézeskalács, bajor virsli és forralt bor 19. o.
Dec. 11 – 13. Advent Salzburgban és Linzben 18. o.
Dec. 11 – 13. Adventi csillogás Ausztriában 18. o.
Dec. 11 – 13. Adventi fények Tirolban 19. o.
Dec. 11 – 13. Adventi forgatag Krakkóban 17. o.
Dec. 11 – 13. Karácsonyi hangulat Prágában 17. o.
Dec. 11 – 13. Mézeskalács, bajor virsli és forralt bor 19. o.
Dec. 29 – Jan. 2. Erdélyi szilveszter 21. o.
Dec. 29 – Jan. 2. Párizs szilveszterkor 22. o.
Dec. 29 – Jan. 2. Szilveszter Észak-Olaszországban 23. o.
Dec. 29 – Jan. 2. Szilveszter Prágában 20. o.
FEBRUÁR Karneváli forgatagok
Febr. 6 – 8. Karnevál Velencében 24. o.
Febr. 6 – 8. Karnevál Rijekában 24. o.
MÁRCIUS                  Európai hosszú hétvégék és tengerentúli körutak
Márc. 12 – 15. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 25. o.
Márc. 12 – 15. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 27. o.
Márc. 12 – 15. Kalandozás Dél-Lengyelországban 26. o.
Márc. 12 – 15. Lagúnák, templomok, szerelmek 27. o.
Márc. 12 – 15. Kastélyok és barokk városok 26. o.
Márc. 15 – 26. Az argentin tangótól a brazil őserdőkig 7. o.
Márc. 26 – Ápr. 6. Látványosságok az Egyenlítő mentén 8. o.
Márc. 27 – Ápr. 6. Keresztül Dél-Amerikán 6. o.
Márc. 27 – Ápr. 11. Keresztül Dél-Amerikán 6. o.
Márc. 30 – Ápr. 13. A mesés Indokína 15. o.
ÁPRILIS Távoli kultúrák kincsei
Ápr. 5 – 9. Felhőkarcolók, sivatag, Dubaj 14. o.
Ápr. 14 – 27. Azték és maja kincsek nyomában 11. o.
Ápr. 15 – 24. A salsa és a szivar hazája: Kuba 10. o.
Ápr. 15 – 28. Közép-Amerika természeti kincsei 9. o.
Ápr. 16 – 22. Kristályok és porcelánok varázsában 36. o.
Ápr. 16 – 22. Primavera all'Italiana 35. o.
Ápr. 16 – 22. Tulipánvirágzáskor Hollandiában 33. o.
MÁJUS Európai tavasz
Máj. 1 – 7. Nagy erdélyi körutazás 37. o.
Máj. 1 – 7. Párizs és kastélyok tavasszal 34. o.
Máj. 1 – 7. Tulipánvirágzáskor Hollandiában 33. o.
Máj. 4 – 7. Belgrádtól a Vaskapuig 28. o.
Máj. 4 – 7. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 25. o.
Máj. 4 – 7. Kalandozás Dél-Lengyelországban 26. o.
Máj. 4 – 7. Kastélyok és barokk városok 26. o.
Máj. 4 – 7. Lagúnák, templomok, szerelmek 27. o.
Máj. 4 – 7. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 27. o.
Máj. 4 – 7. Túrázás Ausztria zöld szívében 28. o.
Máj. 12 – 17. A lovagok szigete – Málta 40. o.
Máj. 12 – 18. Svájc csokoládéval és sajttal 32. o.
Máj. 12 – 18. Primavera All'Italiana 35. o.
Máj. 12 – 18. Kristályok és porcelánok varázsában 36. o.
Máj. 14 – 18. Az elbűvölő észak-olasz tóvidék 29. o.
Máj. 14 – 18. Leonardo szülőföldjén 30. o.
Máj. 14 – 18. Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában 31. o.
Máj. 14 – 19. Ciprus, a szerelem szigete 42. o.
Máj. 24 – 28. Mór emlékek Andalúziában 39. o.
Máj. 30 – Jún. 6. Madeirai vakáció és Lisszabon 38. o.
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SPANYOLORSZÁG  ..........................................  39
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Utazás előtt

RÉSZVÉTELI JEGY: Az indulás előtt kb. 7 nappal kézhez kapott 
részvételi jegy tartalmazza az úttal kapcsolatos hasznos tudni-
valókat (pl. javasolt költőpénz, időjárási viszonyok, egészségügyi 
előírások, öltözködés, csomagolás, találkozás pontos helye, idő-
pontja, idegenvezető neve stb.). Amennyiben megadja e-mail 
címét, részvételi jegyét gyorsabban, online küldjük Önnek. 
KEDVEZMÉNYEK: Egy útra csak egy kedvezmény vehető 
igénybe, kivéve a gyermek, a 60 év feletti kedvezmény, vala-
mint a busz utolsó sorának árengedménye. Az esetleges „last 
minute” kedvezményeket – az elmúlt 10 évben ilyen nem volt 
– a korábban jelentkezők nem vehetik igénybe. Kedvezmények 
mértékéről a 2. oldalon tájékozódhat. Prospektusunkban két 
oldalon (12. és 13. oldalak) partnereink által szervezett utak 
találhatóak. Ezen utaknál a törzsutas kedvezmény október 31-ig 
érvényes, összege az alap részvételi díj 3%-a.
ÚTI OKMÁNYOK: Európai Uniós országokban elegendő az érvé-
nyes, új, kártya típusú személyigazolvány, de nem elegendő a 
gépjárművezetői igazolvány. Európán kívüli országokba csak 
érvényes útlevéllel lehet utazni. Az útlevélnek 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 állampolgárságú uta-
sainknak az esetleges vízumigényüket, beutazási feltételeiket 
egyénileg kell intézniük. Kérésre irodánk segítséget nyújt.
EGÉSZSÉG: Csak egészségesen vállalja az utazást! Ha bizonyta-
lan abban, hogy az Ön számára megfelelő-e az út, kérje ki mun-
katársaink véleményét. Dél-Amerikában több utunk esetén, 
3.000 m feletti magasságban lévő látnivalókhoz is megyünk. 
Ez szív- és érrendszeri problémával rendelkezőknek komoly 
megterhelést jelenthet. Jelentkezés előtt egyeztessen szakor-
vosával illetve irodánkkal. Jelentkezést követő lemondást ebben 
az esetben is csak a lemondási feltételek szerint tudunk elfo-
gadni. Fontos, hogy a higiéniára fokozott figyelmet fordítsanak, 
csak palackos vizet igyanak, és a jégkockák fogyasztását mellőz-
zék. További információkat a www.prokotravel.hu weoldalon és 
a részvételi jegyén olvashat. 
VÉDŐOLTÁSOK: A Magyar Epidemiológiai Központ minden tró-
pusi országra a sárgaláz elleni oltást „kötelező védőoltásként” 
jelöli meg, valamint a veszettség elleni és a Hepatitis „A” és a 
Hepatitis „B” védőoltást javasol. Esetlegesen malária gyógy-
szerre és hastífusz elleni oltásra is szükség lehet, ezzel kapcsolat-
ban utazás előtt legalább 2 hónappal egyeztessen háziorvosával, 
hogy az Ön egészségi állapota igényel-e fokozottabb védelmet, 
esetleg védőoltásokat, gyógyszerek szedését. A védőoltások-
ról további információkat talál weboldalunkon, illetve segítsé-
get kaphat az ÁNTSZ Országos Epidemiológiai Központtól (1097 
Budapest Gyáli út 3/a Tel.: 06-80/204-217) vagy a jarvanyinfo@
oek.antsz.hu e-mail címen. 
IDŐJÁRÁS: Az Egyenlítőhöz közeli országok esetén meleg, 
párás, esetenként csapadékos időjárásra lehet számítani. 

Az ettől délebbre lévő területeken ilyenkor nyár van. A hőmér-
séklet 20 °C és 35 °C között mozog. A magasabban fekvő 
városokban esténként pulóver hasznos lehet. A dél-amerikai 
területen a csendes-óceáni tengerpart, a hideg Humbold ten-
geráramlás miatt fürdésre nem alkalmas. (Costa Ricánál már 
kellemes hőmérsékletű).
BORRAVALÓ: Az egzotikus országokban gyakran illik „borrava-
lót” adni. A helyi idegenvezető, gépkocsi vezető, londíner, stb. 
mind-mind elvárja a pénz formájában történő köszönetnyilvá-
nítást munkájáért. Ennek szokásos összege napi 2–5 USD/fő. 
Kérjük, tartsák Önök is tiszteletben ezt a szokást és számoljanak 
ezzel a költséggel!
ÜZLETI UTAZÁS: Jelentkezéskor mindenkinek nyilatkoznia kell, 
hogy az utat természetes személyként, vagy adóalanyként kívánja 
igénybe venni. Cégeknek, társaságoknak bármilyen szervezett út 
esetén csak úgy tudunk az új ÁFA törvény előírásainak megfelelő 
számlát kiállítani, ha a céges számlaigényükkel kapcsolatban már 
megrendeléskor, jelentkezéskor írásban nyilatkoznak, hogy cégük 
végfelhasználó (a költségeket nem hárítja tovább) és az ÁFA tör-
vény XV. fejezet 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 tör-
vény általános szabályai szerint járunk el. Ezen mulasztással kap-
csolatos felelősség a megrendelőé.
DEVIZA KALKULÁCIÓ: Árkalkulációink 315 Ft/1 EUR, 
280 Ft/1 CHF, és 275 Ft/1 USD árfolyammal készültek (Erste 
Bank eladási árfolyam). A kalkulált árfolyamhoz képest tartós 
deviza áremelkedés esetén az utazási szerződésnek megfele-
lően a részvételi díj változtatási jogát – a törvényi szabályok-
nak megfelelően – irodánk fenntartja.

HASZNOS INFORMÁCIÓK

Szállás és program 

SZÁLLÁS: Útjainkon kizárólag 3*-os és 4*-os szálláshelyekkel 
dolgozunk. Párok minden esetben 2 ágyas (többnyire francia 
ágyas), ha családdal utaznak, akkor igény esetén, 2 + pótágyas 
elhelyezést kapnak – feltéve, hogy az adott szállodában van 
3 ágyas szoba. A 3 ágyas szobák általában nem nagyobbak, mint 
a 2 ágyasak és a 3. ágy előfordulhat, hogy összecsukható sziva-
csos kempingágy. A szállodák többsége pótágy esetén sem ad 
kedvezményt ezért javaslatunk, hogy 3 ágyas elhelyezést csak 
kisebb gyerek utazása esetén kérjék. A szobák megoszlását 
(pl. hányadik emelet) a szálláshely határozza meg, ebbe irodánk-
nak nincs beleszólása. A szállodákban szobánként van mosdó, 
zuhanyzó és vele egy helyiségben a WC, azonban általában nincs 
légkondicionáló, illetve hűtőszekrény, ehelyett többnyire minibár 
található bennük, melyből a fogyasztás külön fizetendő. Körutak 
tranzitszállásainál előfordulhat, hogy a csoportot több, azonos 
kategóriájú, közeli szálláshelyen szállásolják el az adott éjsza-
kára. Kérjük, használják a szállodai széfeket – melyekről érdek-
lődjenek az idegenvezetőnél –, a szállodai szobában őrizetlenül 
hagyott értéktárgyakért sem a Proko Travel, sem partnere nem 
tud felelősséget vállalni. Népszerűbb turisztikai célpontok esetén 

éjszaka is előfordulhat nagyobb forgalom és zaj, a zavartalan 
pihenés érdekében javasolt a füldugó használata. 

TURISTA ADÓ: 2011-től több városban is bevezették a turista 
adót, melyet az adott szálláshelyen kell utasainknak euróban 
kifizetniük. Várható összege 2–5 €/fő/éj. 

EGYEDÜL UTAZÓK: Amennyiben egyedül utazik, akkor kér-
het társítást, vagy felár ellenében választhat egyágyas szobát. 
Ha sikerül a társítás, akkor kétágyas elhelyezést biztosítunk 
a társítást kérők számára. Amennyiben nem sikerül az út indulá-
sáig a társítás, akkor irodánk 20.000 Ft-ig átvállalja az egyágyas 
felár költségét. Az átvállalás nem vonatkozik azokra, akik eleve 
egyágyas elhelyezést kértek, illetve akik indulás előtt 30 napon 
belül jelentkeztek. Ha csak egy hely van a buszon, akkor csak 
egyágyas elhelyezéssel lehet jelentkezni az útra. A társsal kap-
csolatban reklamációt az út során nem áll módunkban elfo-
gadni, azonban amennyiben az adott szálláson van rá lehetőség 
(szabad szoba), és a helyszínen mindkét fél kifizeti az egyágyas 
felárat, akkor megpróbáljuk elintézni az elhelyezést két külön 
szobában. Az egyágyas szobák általában kisebb méretűek és 
fekvésüket tekintve is kedvezőtlenebbek, azaz itt a felárral nem 
a minőséget, hanem az egyedüli elhelyezést fizetik meg.

KÖRÜLTEKINTŐ CSOPORTSZERVEZÉS: Számunkra kiemel-
ten fontos az Önök zavartalan pihenése, ami egy csoportos uta-
zás 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, viselkedésükkel vagy egészségügyi 
állapotukkal hátráltatták a társas út sikeres lebonyolítását, 
pl. egészségileg nem alkalmasak a csoportos társas utak által 
igényelt magasabb fizikai terhelésre (pl. sok gyaloglás, túrázás). 

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 beju-
táskor várakozás is előfordulhat. Az utazást csak egészségesen 
vállalja! Az utazás alapprogramján felüli szervezett program-
lehetőségeknél (ún. fakultatív programoknál,melyeket a prog-
ramleírásban színes betűvel jeleztünk) előfordulhat, hogy 
az azokon történő  részvételt csak akkor tudjuk biztosítani, ha 
azt utasunk jelentkezéskor megrendelte, befizette, ezért fontos 
előzetesen tájékozódni erről irodáinkban

PROGRAM ÁTÜTEMEZÉS: Amennyiben az időjárási viszo-
nyok (vagy egyéb körülmények) kedvezőtlenül alakulnának 
és lehetőség van rá, hogy csorbítás nélkül a napok program-
ját felcseréljük, akkor az idegenvezető ezt a csoport érdekében 
megteheti.

Repülős utazások 

UTAZÁS REPÜLŐVEL: 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. Jelentkezéskor az útlevélben szereplő pontos,  teljes nevet 
kell leadni (összes keresztnévvel), mert így történik a repülő-
jegy kiállítás. Amennyiben hiányos vagy pontatlan névmegadás 
történt és ebből következően a légitársaság nem engedélyezi az 
utazást, vagy többletköltséget számol fel, akkor annak minden 
felelőssége, költsége az utast terheli. Irodánk igyekszik a leg-
optimálisabb menetrendet választani programjainkhoz, de a 
légitársaságok esetleges menetrendváltozására vagy pl. sztrájk 
miatti járattörlésre nincs hatásunk, így azért (késéséért) iro-
dánk felelősséget nem tud vállalni, és azért nem tud kártala-
nítást fizetni akkor sem, ha ez esetleg érinti a meghirdetett út 

programját. Az indulási, ill. érkezési napok – a menetrend függ-
vényében – nem jelentenek feltétlenül teljes napot. Európán 
kívüli célországba átszállással (esetenként kettővel) jutunk el. 
Szervezett utazásaink során a szállítható csomagok száma sze-
mélyenként egy feladható + egy kézipoggyász, ezek súlya álta-
lában 20 kg + 5 kg-ban van maximálva. A pontos információkat 
a részvételi jegyen tüntetjük fel, de előzetesen irodánk készség-
gel ad részletes felvilágosítást. Utólagos reklamációt ezzel kap-
csolatban nincs módunk elfogadni.

REPTÉRI ILLETÉK: Irodánk a reptéri illetéket a prospektusban 
csak megközelítő pontossággal tudja megadni, mivel azok év 
közben változhatnak. 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. 

REPÜLŐJEGY LEMONDÁSA:  A turista osztályra szóló repü-
lőjegyek megvásárlását irodánk az utazás előtt – az útra tör-
ténő megfelelő számú utas jelentkezését követően – intézi. 
A vásárlás előtt irodánk erről tájékoztatja utasait. Ezt követően 
utasaink csak úgy mondhatják le az utazást (még az utazási 
szerződésben leírt stornó határidőn kívül is), ha a megrendelt 

és irodánk által megvásárolt 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 (repü-
lőjegy + illeték összegének 5,5%-a), így ha betegség miatt 
történik az út lemondása, akkor a befizetett összegnek a QBE 
Atlasz Biztosító szabályzata (mely honlapunkon is megtalál-
ható) szerinti részét visszakaphatják. 

Figyelmesen olvassa el utazási szerződésünket és a kataló-
gusunkban, valamint a honlapunkon leírt egyéb tájékoz-
tatásokat, 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. Amennyiben bizonytalan, keresse irodánkat, 
kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre! 

Ezen katalógusunk kiadásával minden előző kiadvány, ár, 
utazási szerződés érvényét veszti és csak az ebben foglal-
tak a hatályosak. 



MENJEN BIZTOSRA! – Manapság megszámlálhatatlan utazásszervező és webolda kínál utazásokat 
hazánkban. A Proko Travelnél több mint 100.000 elégedett utas visszajelzései nyomán tudjuk: egy 

utazási döntés kockázattal jár, és csak a megszolgált bizalom lehet garancia a hűségre. A kockázta-
tás helyett utazzon olyan utazási irodával, aki több mint egy évtizede szervez Amerikába kulturális 
körutazásokat, a kontinens szinte minden országát bejárta, és törzsutasai valamint partnerei előtt 
is bizonyított már. 

AMERIKA CSODÁIT LÁTNI KELL!  – Az élményekkel teli tartalmas élet veleje az utazás! 
Európa is számos lenyűgöző csodát tartogat, de Amerikához nincs fogható. A trópusi esőerdők 

élővilága, az Andok csúcsai, az azték és maja kincsek, a karibi hangulat életre szóló emlékeket nyújt. 
Érdemes  belevágni, és átszelni az óceánt! 

ISMERT IDEGENVEZETŐK, GARANTÁLT GONDOSKODÁS! – Egy csoportos körutazás legfontosabb 
szereplője az idegenvezető, aki szaktudásával feltárja előttünk a vidék igazi kincseit, kedvességével pedig valódi élménnyé 

teszi az utazást. Irodánk legnagyobb értékeinek tartjuk idegenvezetőinket, akiket az elmúlt évtizedek alatt sok száz utasunk zárt szívébe. 
Gulyás Miklóssal vagy Guevara-Horváth Anikóval – akik évek óta utaznak ebbe a régióba – bejárni Latin-Amerikát utasaink számára 
garanciát jelent a felhőtlen kikapcsolódásra.

NE ÉRJE BE KEVESEBBEL!   – A Proko Travelnél abban hiszünk, hogy, ha az ember eljut egy várva várt úti célra, akkor azt érdemes 
alaposan megismerni. A szokásos turistalátványosságok mellett a rejtett természeti kincseket és kulturális látnivalókat is fel kell keresni. 
Akik utaztak már velünk tudják: programjaink egyedülállóan gazdagok látnivalókban, idegenvezetőink pedig mélyreható részletes-
séggel vezetik be Önöket a vidék érdekességeibe. Sok féle módon eljuthat az ember Amerikába, de mi valljuk, hogy csak így érdemes. 
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EGZOTIKUS UTAK

KERESZTÜL DÉL-AMERIKÁN 
Peru / Brazília – Argentína 

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LIMA 
Elutazás európai átszállással Peru fővárosába, Limába. Érkezés a 
késő délutáni órákban. Transzfer a szállodába, este 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 kis gépekkel 1 órás repülés a Nazca-
vonalak felett. Mivel alacsonyan repülünk, a gépből kitekintve 
jól láthatóak a máig tisztázatlan, rejtélyes eredetű rajzola-
tok, formák. Szállás Nazcaban. Fakultatív repülés a Nazca 
vonalak felett: 35.000,- Ft.

3. NAP: NAZCA – AREQUIPA (600 km)
Reggeli után útnak indulunk Arequipa felé. Varázslatos tájon hala-
dunk keresztül. Balra az Andok nyúlványai, jobbra az óceán szik-
lákkal 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 Városnak” is nevezett település 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 életvitelé-
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 szi-
getekhez a Titicaca-tavon, mely Dél-Amerika legnagyobb és 
a világ egyik legmagasabban fekvő tava. Az itt élők egy spe-
ciális nádból, totorából készítik el a lakóhelyükként szolgáló 
szigeteket, amit állandóan javítgatniuk kell. Tovább hajózunk a 
Taquile-szigetre, ahol egy fogadóban elfogyasztjuk ebédünket. 
Itt vásárlási lehetőség nyílik a helyi kézművesek termékeiből. 

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 egy-
kori 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 templo-
mát és a belvárost. Lenyűgöző azt az építészeti módszert látni, 
ahogy az inkák csupán kézi csiszolással összeillesztették a hatal-
mas köveket. Délután kirándulunk a város közelében 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 táj-
ban. Az utolsó szakasz már szinte dzsungelvidéken vezet keresz-
tül. A vonatból kiszállva busszal megyünk fel a világ új 7 csodája 
közé is beválasztott inka emlékhez. A településre csak egy sze-
rencsés véletlen folytán találtak rá 1911-ben. Több órán keresz-
tül mutatja be és magyarázza el idegenvezetőnk a citadella 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 templomát 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 
szabadprogram Limában és délután transzfer a repülőtérre. 
Ők európai átszállással 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 osz-
lik. Érthető, hogy több órát is el tudunk tölteni a vízesések megte-
kintésével. 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 órák-
ban egy rövid időre átmegyünk Paraguayba. Közvetlenül a határ-
nál lévő városkában nézelődés, vásárlás. Este határátlépés után 
vissza térünk 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 Sambadrome, 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. Fakultatív Rio de Janeiro városnézés 
(belépőkkel): 28.000,- Ft. Délután szabadprogram, fürdési 
lehetőség, napozás a homokos tengerparton.

+ 4. NAP: RIO DE JANEIRO 
Egész napos szabadprogram, pihenés a szállodában, vagy stran-
dolási lehetőség a csodaszép tengerparton. Közben látjuk a fia-
talokat, akik egész nap fociznak a homokban.

+ 5. NAP: RIO DE JANEIRO 
Nemcsak Rio 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 lába-
inál állni és gyönyörködni a fantasztikus látványban. Méltó lezá-
rása ez a mesés 2 hétnek. Transzfer a repülőtérre. Hazautazás, 
éjszaka a repülőn.

+ 6. NAP: BUDAPEST 
Hazaérkezés menetrend függvényében Budapestre. 

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de az utasbiztosítást és 
a helyi borravalókat nem! 

Peru programnál min. létszám: 15 fő.  
Brazília hosszabbításnál min.: 10 fő 

Oltásokkal kapcsolatos információkat weboldalunkon találják meg. 
Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer (2. old.).

 

Részvételi díj (csak PeRu):  399.000,- Ft
RePülőjegyek (5 szakasz): kb.   265.000,- Ft

+ 6 naP BRazília hosszaBBítás: 240.000,- Ft
RePülőjegyek (+2 szakasz): kb.   145.000,- Ft

időPont:  2016. március 27 – április 6. 
(hosszabbítás esetén 2016. márc. 27 – ápr. 11-ig) 

utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: reggeli + 1 ebéd
szállás:  9 ( vagy 14) éj ***-**** szállodákban 

2 ágyas szobákban   + 1 éj repülőn                    

RePtéRi illetékek (csak PeRu): kb.   188.000,- Ft
RePtéRi illetékek (+BRazília): kb.   90.000,- Ft 
egyágyas feláR (csak PeRu): 128.000,- Ft 

hosszaBBítás időszakáRa: 92.000,- Ft
PeRu 8 vacsoRa feláR: 58.000,- Ft 
BRazília 5 vacsoRa feláR: 42.000,- Ft 

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 Machu Picchu ezoterikus roMjai

 rePülés a Nazca voNalak felett

 iguacu a világ egyik legNagyobb vízesése

 krisztus szobor és a coPacabaNa  rióbaN

RIO DE JANEIROI LÁTKÉP
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AZ ARGENTIN TANGÓTÓL  
A BRAZIL SERD KIG
PROKO BEPILLANTÓ: 

 Dél-aMerika „Párizsa”: a Pezsgő bueNos aires

 uruguay: gyöNgyszeM a la Plata torkolatáNál

 csóNakkal őslakók közt aMazóNia DzsuNgelébeN

 NaPozás rio De jaNeiro teNgerPartjáN

EGZOTIKUS UTAK

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BUENOS AIRES
Reggel indulás Budapestről. Átszállással utazás Argentína fővá-
rosába. Esti érkezés után transzfer a hotelbe. Buenos Aires nem-
csak Argentína fővárosa, hanem a földrész egyik legfontosabb 
metropolisza is, a politikai, gazdasági és kulturális élet köz-
pontja. A majdnem 12 millió lakosú városban számos szórako-
zási lehetőség áll rendelkezésre, többek között „tangó bárok”, 
múzeumok, művészeti galériák, ízléses boltok, tágas parkok, 
melyek felejthetetlen élményt nyújtanak.

2. NAP: BUENOS AIRES
Ismerjük meg a tangó szülővárosát. Városlátogatásunk során 
busszal haladunk a Július 9. sugárúton, mely a világ legszéle-
sebb sugárútja. Elhaladunk a Colon Színház mellett, megláto-
gatjuk a Plaza de Mayort, majd a Casa Rosada-t (Kormány Ház), 
a rózsaszín házat, a Cabildo-t (Városháza). A neoklasszicista stí-
lusú katedrálist belülről is megcsodáljuk, melyben Ferenc pápa 
is többször tartott misét, amikor Buenos Aires bíborosa volt. 
Itt található a San Martin mauzóleum is.  Ezután a San Telmot 
keressük fel, sétálunk a Plaza Dorrego-n, ahol vasárnap nyüzsgő 
antik piac van, és párok tangót táncolnak az utcákon. A követ-
kező megálló a La Boca negyed, amely a legszínesebb város-
rész a híres Camanito utcával. Folytatjuk utunkat a város északi 
részére, Palermoba, amely gyönyörű parkjaival, állatkertjével, 
lóversenypályájával és botanikus kertjével teszi a környéket 
üde zölddé. Túránk végén meglátogatjuk a Recoleta városrészt 
is, ahol elegáns butikok és kitűnő éttermek sorakoznak a száz-
éves fák árnyékában. A helyi temetőben van Eva Perón sírja is. 
Szállás, mint előző nap.

3. NAP: BUENOS AIRES
A Tigre vidéke folyókkal, patakokkal és számos zöld kis szigettel 
az egyik legvonzóbb látványosság a környéken. A Parana folyó 
deltája sok szigettel tarkított. A folyó üledéke egyedi barnás-
vörös színt ad a víznek. Végigmegyünk a város északi részén, 
amíg elérjük San Isidro-t, amely egy gyarmati, arisztokrati-
kus rész. Itt látni fogunk kastélyokat, házakat a La Plate folyó 
partján, majd tovább utazunk Tigre-be, az elbűvölő környékre 
Buenos Aires határán, ahol sok nyári rezidenciát, jachtklubot és 
evező klubot találunk. Itt a folyó deltájában részt veszünk egy 
hajókiránduláson, mely során gyönyörködhetünk a partot övező 
parkokban és villákban.

4. NAP: COLONIA DEL SACRAMENTO
Reggeli után hajóra szállunk, és átmegyünk Uruguayba. Colonia 
del Sacramento egy kis portugál gyarmatvároska, amelyet 
1680-ban alapítottak. Ez az ország legrégebbi városa, ahol sok 
emléket találhatunk a gyarmati múltból, ezért került fel az 

UNESCO világörökségi listára. Hangulatos utcái történelmi fil-
mek színhelyéül is szolgáltak. A múlt hangulata még mindig 
érezhető a város kőfalaiban és macskaköves utcáiban. A műem-
lékek, mint a katedrális, a világítótorony és a Real de San Carlos 
aréna egyedi tájképet alkotnak a horizonton a gyönyörű folyó-
val. A nap végén 2 és fél órás transzfer Uruguay fővárosába, 
Montevideoba.

5. NAP: MONTEVIDEO 
Montevideo, Uruguay fővárosa, egy gyönyörű város tele régi 
spanyol, francia és olasz stílusú épületekkel, valamint modern 
házakkal és parkokkal a folyó ölelésében. A napot városné-
zéssel kezdjük, mely során a legfőbb látványosságok: Óváros, 
Katedrális, Városháza, Solis Színház, Függetlenség tere José 
Gervasio Artigass mauzóleumával. Közelben van a Kormány Ház 
és a híres bevásárló utca, a 18 de Julio, boltokkal, kávézókkal és 
irodaépületekkel. A hatalmas Kongresszus épület Uruguay büsz-
kesége is itt áll. A Mercado Agricola, egy felújított piac, ahol bepil-
lanthatunk a helyi kulináris hagyományokba. Később elhaladunk 
a Prado park környéken, itt található a híres La Diligencia szobor, 
a Charruas Indiánok műemléke és a Rózsakert is. Ezután folytat-
juk utunkat a Batlle & Ordonez Park-hoz, elhaladunk az Obelisk, a 
La Carreta műemlék és a Labdarugó stadion mellett, majd meg-
állunk a Plaza Virgilio műemléknél, melyet az elesett tengerészek 
emlékére emeltek. Innen gyönyörű kilátás nyílik a városra.

6. NAP: MONTEVIDEO – MANAUS 
Reggeli után indulunk a reptérre, majd utazás Manausba, 
Amazonas megye kb. 1.7 millió lakosú központjába. Érkezéskor 
transzfer a szállodába, majd szabadprogram.

7. NAP: MANAUS – AMAZONAS
Ezen a napon túrázás az őserdőben, a „majom erdő” meglátoga-
tása, majd egy „caboclo” házhoz megyünk csónakkal vagy moto-
rizált kenukkal. Célunk, hogy megismerkedjünk az amazóniai 
lakosok („őslakosok”) szokásaival, tradícióival. Ebéd és vacsora is 
van.  Este lehetőség van részt venni egy kb. 1 órás kenutúrán. A 
szálláshelyet kenukkal hagyjuk el, hogy a dzsungel éjszakai hang-
jait a maga valóságában élvezhessük. Reményeink szerint látha-
tunk aligátorokat, majmokat, madarakat. Túrára jelentkezés a 
helyszínen.

8.  NAP: AMAZONAS ÉS A FOLYÓK TALÁLKOZÁSA
A szállást reggel egy hajón hagyjuk el. Lemegyünk a Negro 
folyón, a part közelében haladva megcsodáljuk Manaus városát 
a cölöpházakkal, láthatjuk az Amazonas Színházat, valamint a 
kikötőt. A „folyók találkozásához” délben érkezünk meg. Ebéd.
Ez a Negro és a Solimoes folyók látványos összeolvadása, itt 
kezdődik a világhírű Amazonas folyó, amely az Atlanti óceánba 
torkollik. A két folyó körülbelül 12 km-en keresztül fut egymás 
mellett anélkül, hogy a vizük keveredne. Ez a jelenség a folyók 
hőmérsékletbeli, sűrűségbeli és sebességbeli különbözőségei-
ből fakad. Vacsora. Szállás, mint előző nap.

9. NAP:  AMAZONAS – MANAUS – RIO DE JANEIRO
Indulás a repülőtérre, utazás Rio de Janeiroba, majd transzfer a 
hotelbe. Rio Brazília második legnagyobb városa.  A város egy 
24 km hosszú sávon terül el a hegyek és a tenger közé simulva. 
A nap hátralévő részében napozás, pihenés a tengerparton.

10. NAP:  RIO DE JANEIRO
Délelőtt a Cosme Velho állomásra megyünk, ahonnan fogaske-
rekű vonattal utazunk fel a Tijuca erdőn keresztül a 748 m magas 

Corcovado hegyre. Az út mindössze 20 perces, azonban remek 
lehetőséget kínál az erdő buja trópusi növényzetének megismeré-
sére, valamint a magasból a tengerpart és a város festői látványa 
is elbűvölő. A vonatunkról leszállva a Corcovado-n fellépcsőzünk a 
hegy legmagasabb pontjáig, a Megváltó Krisztus szobor lábához. 
Miután megcsodáltuk az elénk táruló lélegzetelállító látványt, 
indulunk vissza vonattal. A túra folytatódik, Rio világhírű strand-
jai mellett elhaladva egészen az Urca kerületig, ahol felvonóba 
ülünk, majd két szakaszos emelkedéssel érjük el a 390 m magas 
Cukorsüveg hegyet. Ezután lejövünk a hegyről és a Guanabara 
öböl, valamint a Flamingo park mentén eljutunk a városköz-
pontba. Körbejárjuk a belvárost, megtekintjük a pénzügyi és 
üzleti központot illetve más egyéb látványosságokat is, például: a 
Candelaria templom, a Saint Sebastian katedrális, a Lapa Boltívek 
(római stílusú vízvezeték-rendszer), a Municipal Színház, a 
Nemzeti Könyvtár, a Képzőművészeti Múzeum és a Sambadrome, 
amely a világhírű Rioi Karnevál egyik fő helyszíne. 

11. NAP: RIO DE JANEIRO
Szabadprogram fürdőzési és vásárlási lehetőségekkel. Várhatóan 
a délutáni órákban transzfer a repülőtérre. Átrepülünk Európába. 
Éjszaka a repülőn.

12. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
A reggeli órákban átszállás és várhatóan a 
déli órákban érkezés Budapestre. 

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de az 
utasbiztosítást és a helyi borravalókat nem! 
A repülőjegyről és az illetékekről jelentkezés 
előtt érdeklődjön irodánkban.
Oltásokkal kapcsolatos információkat web oldalunkon találják meg. 

Ferihegy közelében ingyenes  
parkolás és transzfer (2. old.).

Min. létszám: 15 fő
 

Részvételi díj:  598.000,- Ft 
RePülőjegyek (6 szakasz): kb.   160.000,- Ft 

időPont: 2016. március 15 – 26.           

utazás:  repülővel, a helyszínen autóbusszal
ellátás: reggeli + 2 ebéd és vacsora
szállás:  10 éjszaka  *** -***** hotelekben 2 ágyas 

tusolós WC-s   szobákban, 1 éjszaka repülőn

RePtéRi illetékek: kb.   175.000,- Ft
egyágyas feláR: 195.000,- Ft

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

BUENOS AIRES, JÚLIUS 9. SUGÁRÚT

AMAZONAS DZSUNGELE

MONTEVIDEO KÖZPONTJA
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EGZOTIKUS UTAK

1. NAP:  BUDAPEST – BOGOTA
Menetrend függvényében átszállással repülünk Kolumbiába.

2. NAP: BOGOTA
Reggeli után elkezdjük felfedezni Bogotát. Első állomásunk 
a város szívében lévő híres piac, ahol egy csodálatos virágpiac 
tárul elénk. Aki szeretne, bele is kóstolhat a helyi specialitá-
sokba. Ezt követően ellátogatunk La Candelariaba, Bogota tör-
ténelmi belvárosába. A barokk épületek között sétálva érjük el 
a Simon Bolivar főteret, majd az Arany Múzeumot. A délután 
további részében szabadprogram.

3. NAP: BOGOTA – ZIPAUIRA
Reggeli után a termékeny síkságon keresztül Zipauirába indu-
lunk. Meglátogatjuk a híres bányászok által épített, földalatti só 
katedrálist, amely 120 méter hosszú és több mint 8500 m2-nyi 
területen helyezkedik el. A stáció állomásait egy-egy kápolna 
jelképezi, amely egy csatornalabirintust képez.  3000 m maga-
san találjuk a legendás Guatavita laguna bejáratát. A séta után 
továbbindulunk a hegyekbe, egészen a helyi farmerek lakóhe-
lyéig, ahol az ebédünket is elfogyasztjuk. Itt körülnézhetünk és 
megismerhetjük, miként zajlik a farmerek élete. Délután vissza-
térünk Bogotába. 

4. NAP: BOGOTA – ARMENIA
Transzfer a reptérre, majd repülés Armeniaba. Délután a kávé 
világába kalauzoljuk Önöket. A kávékészítés összes állomását 
végigjárjuk. Lehetőségük lesz a saját maguk által és ízlésük sze-
rint pörkölt, darált kávét elfogyasztani. Este transzfer a szállo-
dába.

5. NAP:  „KÁVÉ HÁROMSZÖG”: COCORA – SALENTO – 
FILANDIA

Mai kirándulásunk a lenyűgöző Cocora-völgyön keresztül vezet, 
amelyet viaszpálmák sokasága színesít. Salento egy idillikus 
falu sajátos építészetével. Ellátogatunk Filandiába is, ahon-
nan lenyűgöző kilátás nyílik a Kordillerákra. Tiszta időben meg-
pillanthatjuk a Nevados Nemzeti Park hófödte hegycsúcsait is. 
Transzfer a szállodába.

6. NAP: ARMENIA – BOGOTA – CARTAGENA
Repülés Cartagenába bogotai átszállással. A várost 1533-ban 
alapította a spanyol Pedro de Heredia. Cartagenaban cserél-
tek gazdát hosszú ideig a termények és rabszolgák. Manapság 
Cartagena óvárosa a történelem egy gyöngyszeme. A város 
körüli tengerpart és a közeli szigetláncok teszik ezt a helyet 
ennyire népszerűvé.

7. NAP: CARTAGENA
Reggeli után elsőként a La Popa monostort látogatjuk meg, 
amely a város legmagasabb hegyén fekszik. Innen élvezhet-
jük a városra és az öbölre nyíló lenyűgöző kilátást. Ezután utunk 
Fort San Felipébe vezet, ahol a város hatalmas erődjét nézzük 
meg. Innen a gyarmati óvárosába érkezünk, ahol a pompás kas-
télyokat, szűk sikátorokat csodálhatjuk. A városnézés végén a 
Jezsuita templomot és a San Pedro Claver monostort keressük 
fel, majd szabadprogram.

8. NAP: CARTAGENA – QUITO
Reggeli után indulunk a repülőtérre. Menetrend függvényében 
érkezés Quitoba, transzfer a hotelbe.

9. NAP: QUITO
Délelőtt felfedezzük a történelmi belvárost: Függetlenség tér 
a Kormány Palotával, Katedrális, San Fransisco tér, végezetül 
a Panecillora, a híres hegyre vezet utunk. Kora délután hatal-
mas élményben lesz részünk. Egyszerre állhatunk az északi és 
déli égtájon, ugyanis az Egyenlítő Emlékműhöz vezet utunk. 
Ezt követi az Etnográfiai Múzeum megtekintése, mely az indián 
kultúrát mutatja be. 

10. NAP: OTAVALO
Egész napos fakultatív kirándulásra megyünk. Az első megál-
lónk egy kis városban, Calderónban lesz, majd továbbindulunk 
Otavaloba. Útközben a természet csodáiban gyönyörködhetünk: 
Cayambe hófödte csúcsai és a meseszép Lago San Pablo. Az indián 
városba érve a helyi lakosok által készített szőttesekből lesz lehe-
tőségünk vásárolni. Cotacachiban, a szűcsök városkájában, meglá-
togatjuk a Laguna Cuicochat, ami egy kráter tó 3000 m magasan. 
A városka keskeny utcáin sétálva nézelődünk és vásárolhatunk a 
helyi kézművesek munkáiból. Quitoba az esti órákban érkezünk 
vissza. Fakultatív Otavalo kirándulás: 28.000,- Ft.

11. NAP: QUITO – BUDAPEST / QUITO – GALAPAGOS
Menetrend függvényében transzfer a repülőtérre. Mindenki 
eldönti, hogy folytatja túráját a Galapagos-szigetekre, vagy 
visszaindul – átszállással Magyarországra (ekkor éjszaka 
a repülőn, hazaérkezés a 12. napon). Galapagos esetén uta-
zás a szigetre. Transzfer a reptérről Santa Cruzba. Szállás 
elfoglalása *** szállodában (3 éj). Délután a Darwin Intézet 
felkeresése, ahol beszámolnak az ott folyó természetvédelem-
ről, majd láthatunk védett, különleges madarakat, sok fajta 
teknőst és más állatokat.

+1. NAP: GALAPAGOSON SZIGETLÁTOGATÁS HAJÓVAL
Galapagoson 3 nagyobb sziget van (Északi-Seymour, Plazas, 
Bartolomé), melyekből két nap alatt kettőt mutatnak meg. Hogy 
melyiket, az akkor derül ki, amikor megérkezik a csoport. A szi-
geteken iguánák, fókák, madárkolóniák, rákok, teknősök és sok 
egyéb állat él. Szakértő vezetővel megyünk körbe a szigeten. 

+ 2. NAP: GALAPAGOSON SZIGETLÁTOGATÁS HAJÓVAL
Ezen a napon egy másik sziget flóráját és faunáját ismerjük meg. 
Mivel vulkanikus mindegyik sziget, ezért a felszínük is különle-
ges, és érdekes a gazdag vegetáció. Ezek a szigetek a világ egyik 
legféltettebb és legjobban óvott természeti területeihez tartoz-
nak. Erről magunk is meggyőződhetünk.

+3. NAP: GALAPAGOS – ECUADOR
Visszarepülés a dél-amerikai kontinensre. Itt átszállás az 
Európába induló gépünkre. Éjszaka a repülőn. 

+4. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
Érkezés Európába. Átszállás után a déli órákba érkezünk Bp-re.

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de az utasbiztosítást  
és a helyi borravalókat nem! Oltásokkal kapcsolatos  
információkat weboldalunkon találják meg. 
Ferihegy közelében ingyenes  
parkolás és transzfer (2. old.).

LÁTVÁNYOSSÁGOK AZ EGYENLÍT  MENTÉN
Kolumbia – Ecuador – Galapagos hosszabbítás

Természet Városlátogatás

Min. létszám: 15 fő

Részvételi díj:  520.000,- Ft
RePülőjegyek (8 szakasz): 344.000,- Ft 

+ 4 naP galaPagos hosszaBBítás: 215.000,- Ft
RePülőjegyek (2 szakasz): 65.000,- Ft 

időPont: 2016. március 26 – április 6. 
(hosszabbításnál: március 26 – április 9-ig)

utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált 
autóbusszal 

ellátás:   reggeli + 1 ebéd (fakultatív félpanzió) 
(hosszabbításnál: teljes panzió)

szállás:  10 vagy 13 éjszaka ***-**** szállodákban  
(2 ágyas szobákban) + 1 éj repülőn

RePtéRi illeték kB.: 194.000,- Ft 
galaPagos RePtéRi illeték kB.: 62.000,- Ft 
egyágyas feláR: 134.000,- Ft 

hosszaBBítás időszakáRa: 32.000,- Ft 
félPanziós feláR (8 vacsora, 2 ebéd): 128.000,- Ft

PROKO BEPILLANTÓ: 

 2600 Méter feletti fővárosok

 kávéültetvéNyek az aNDokbaN

 az evolúció csoDái galaPagosoN 
 állhatuNk PoNt az egyeNlítőN

Nehézségi mutató

GALAPAGOS MESÉS TENGERPARTJA

SAN PABLO-TÓ

QUITO LÁTKÉP
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EGZOTIKUS UTAK

KÖZÉP-AMERIKA TERMÉSZETI KINCSEI
Panama – Costa Rica – Nicaragua
PROKO BEPILLANTÓ: 

 kolibrik, PillaNgók esőerDei függőhíDoN sétálva

 fürDőzés a cseNDes-óceáN hoMokos PartjáN

 MűköDő vulkáNok, lagúNák és 5000 éves lábNyoM

 ebéD a PaNaMa-csatorNáN hajózva

EGZOTIKUS UTAK

PROGRAM: 
1. NAP: BUDAPEST – PANAMA
Repülés átszállással Budapestről Panama városba. Szállás.

2. NAP: PANAMA – MIRAFLORES LOCKS
Reggeli után Panama óvárosában kezdjük városnézésünket, mely 
a Világörökség része. Panama az ország gazdasági központja, ban-
kok, világcégek felhőkarcolói találhatóak a központban. Modern 
bevásárlóközpontok és régi erődítményfalak keverednek. Ebéd. 
Délután Antigua városába indulunk, ahol a gyarmati építészet 
dominál. Nevezetes a városháza és a díszes homlokzatú katedrális. 
Továbbmegyünk a Miraflores Locksba, ahol sorakoznak a hatalmas 
óceánokat is átszelő hajók. Esti órákban érünk szállásunkra.

3. NAP: CURUTÚ – EMBERA
Észak-kelet felé indulunk Curutú városába, ahol kis hajókba 
szállunk és a Rio Chagres  folyón indulunk az Emberá Indiánok 
falujába, ahol belepillanthatunk az indiánok hagyományaiba, 
életébe. Fürdési lehetőség és ebéd a faluban. Délután érkezünk 
vissza a fővárosba.

4. NAP: PANAMA-CSATORNA – COSTA RICA – SAN JOSÉ
A Panama-csatorna az Atlanti-óceánt és a Csendes-óceánt köti 
össze. A kikötőből korán reggel hajózunk ki a kb. 4 órás túránkra 
a Panama-csatornán: Miraflores Lake, Gaillard Cut (a legkeske-
nyebb pont), Gatun Lake. Útközben láthatjuk a hatalmas óce-
ánjárókat és teherhajókat, ahogy zsilipelnek. Ebéd a hajón. 
Panamavárosba visszaérkezés után szabadprogram a repülőgép 
indulásáig. Átrepülünk Costa Rica fővárosába, San Joseba. Szállás.

5. NAP: SAN JOSÉ
Reggeli után városnézés Costa Rica fővárosában, San Joséban. 
Belváros, sétáló utca, Arany Múzeum, Színház, Parlament... 
Délután szabadprogram a fővárosban.

6. NAP:  SAN JOSÉ – POÁS-VULKÁN – VÍZESÉSEK KERTJE 
– ARENAL-VULKÁN

Reggeli után elhagyjuk a fővárost. Kávé- és trópusi gyümölcs-
ültetvények mellett elhaladva egy aktív vulkánhoz, a Poáshoz 
érkezünk. Kb. egy órás túrázás a vulkán körül, mely során gyö-
nyörű kilátásunk nyílik egy kék lagúnára és láthatjuk a kénes 
kigőzölgéseket. Délután kolibri lesre megyünk, ahol nem-
csak az apró madarakkal, hanem pillangók ezreivel találkozha-
tunk és mesés vízeséseket is láthatunk. La Fortuna településig 
megyünk, mely az Arenal vulkán lábánál található.

7. NAP: ARENAL NEMZETI PARK
Délelőtt egy jól kiépített ösvényen sétálunk felfelé az Arenal vul-
kánhoz. A 4000 hektáros nemzeti parkban a vulkán közvetlen 
környékét leszámítva mindenhol csak zöld esőerdőt találunk. 
A köderdős telepen egy hangulatos függőhíd rendszert építettek 
ki a fák lombjainak magasságában. Nagy élmény ezeken sétálni, 
gyönyörködni a trópusi vegetációban. Szállásunk is itt lesz. 

8. NAP: CSENDES-ÓCEÁNI TENGERPART
Reggeli után átmegyünk a Csendes-óceán partján lévő szállo-
dánkhoz. Délután fürdés, pihenés a tengerparton.

9. NAP: FÜRDÉS, PIHENÉS
Egésznap fürdés, pihenés a homokos tengerparton.

10. NAP: CANO NEGRO – NICARAGUA – GRANADA
Délelőtt a Cano Negro Nemzeti Parkba megyünk. Már itt is ren-
geteg madárral, továbbá kajmánnal, iguánokkal, teknőssel 
találkozhatunk. A látvány fokozódik, amikor hajóra szállunk a 
Frio folyón és elindulunk Nicaragua felé. A Nicaragua-tó partján 

San Carlosnál kötünk ki és itt intézzük a határátlépési formasá-
gokat. Buszra szállunk és Granada felé indulunk. Egyből szem-
beötlő a nagy gazdasági különbség a két ország közt. Szállás 
Granadában.

11. NAP: GRANADA
Városnézés Granadában, amely a legrégibb gyarmati város az 
országban. Az óvárosban több templomot és történelmi emlé-
ket látogatunk meg. Délután meglátogatjuk a Mayasa vulkánt, 
melyet a spanyol telepesek csak „a pokol szája”-ként hívtak. 
Ezt követően szállásunkra utazunk. 

12. NAP: MANAGUA – LEON
Városnézés Nicaragua fővárosában, Managuában. Megtekintjük 
az Acahualincát az 5000 éves lábnyommal. Felkeressük a régi és 
az új katedrálist, illetve a hírhedt diktátor, Somoza rezidenciáját. 
Úton León felé ellátogatunk León Viejo romjaihoz, mely a világ-
örökség része. Itt sokat megtudunk a spanyol hódítók életéről, 
tevékenységéről, majd Leónban a 2011 óta világörökségként szá-
mon tartott León Katedrálist tekintjük meg. A kupolájából léleg-
zetelállító panoráma nyílik a nicaraguai vulkánok vonulatára.

13. NAP: MANAGUA – PANAMA
Transzfer a repülőtérre. Utazás Panamába, ahonnan indul a 
repülőnk Európába. Éjszaka a repülőn.

14. NAP: EURÓPA – BUDAPEST
Átszállás után a déli órákban érkezés Buda-
pestre.

Az ár a belépőjegyeket tartalmazza, de az 
utasbiztosítást és a helyi borravalókat nem!
Oltásokkal kapcsolatos információkat web-
oldalunkon találják meg. 
Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer (2. old.).

Min. létszám: 15 fő
 

Részvételi díj:  795.000,- Ft
RePülőjegyek (5 szakasz): kb.   295.000,- Ft   

időPont: 2016. április 15 – 28.

utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: reggeli + 3 ebéd
szállás:  12 éjszaka ***-**** szállo- 

dában + 1 éj repülőn

RePtéRi illetékek: kb.   237.000,- Ft
egyágyas feláR: 180.000,- Ft
BeléPési illetékek:   25.000,- Ft

Min. létszám: 15 fő

Részvételi díj:  520.000,- Ft
RePülőjegyek (8 szakasz): 344.000,- Ft 

+ 4 naP galaPagos hosszaBBítás: 215.000,- Ft
RePülőjegyek (2 szakasz): 65.000,- Ft 

időPont: 2016. március 26 – április 6. 
(hosszabbításnál: március 26 – április 9-ig)

utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált 
autóbusszal 

ellátás:   reggeli + 1 ebéd (fakultatív félpanzió) 
(hosszabbításnál: teljes panzió)

szállás:  10 vagy 13 éjszaka ***-**** szállodákban  
(2 ágyas szobákban) + 1 éj repülőn

RePtéRi illeték kB.: 194.000,- Ft 
galaPagos RePtéRi illeték kB.: 62.000,- Ft 
egyágyas feláR: 134.000,- Ft 

hosszaBBítás időszakáRa: 32.000,- Ft 
félPanziós feláR (8 vacsora, 2 ebéd): 128.000,- Ft

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

PANAMA-CSATORNA LÉGIFELVÉTELEN

TUKÁN, KÖZÉP-AMERIKA JELLEGZETES MADARA

ARENAL-VULKÁN COSTA-RICÁBAN
QUITO LÁTKÉP
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EGZOTIKUS UTAK

A SALSA ÉS A SZIVAR HAZÁJA: KUBA

Min. létszám: 15 fő

Részvételi díj: 399.000,- Ft
RePülőjegy kB.: 240.000,- Ft 
időPont: 2016. április 15 – 24.

utazás:  repülővel,  
a helyszínen autóbusszal 

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

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

RePtéRi illeték kB.: 187.000,- Ft  
egyágyas feláR: 88.000 ,- Ft
BeléPési és kiléPési illetékek: 14.000,- Ft 
a vízumköltség: 8.500,- Ft

PROKO BEPILLANTÓ: 

 haMiNgway törzshelyéN havaNábaN

 karibi haNgulat és salsa estek

 DzsuNgeltúra öszvérhátoN

 fehérhoMokos teNgerParti PiheNés

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

2. NAP: HAVANNA
Reggeli után egész napos városnézés Latin-Amerika legroman-
tikusabb fővárosában, a páratlan szépségű Havannában. Először 
Havanna modern városrészével ismerkedünk: átszeljük a híres 
tengerparti sétányt, mely a helyiek egyik kedvenc találkozóhe-
lye. Megismerkedünk a rumkészítéssel, a cukornád termesztés 
és feldolgozás lépéseivel. Ezt követően az óváros gyalogos fel-
fedezésére indulunk, az UNESCO Világörökségek listáján is sze-
replő „Habana Vieja”-ba: Katedrális tér, Fegyverek tere, volt 
Kormányzói palota… Megtekintjük Hemingway egyik ked-
venc törzshelyét, a La Bodeguita del Mediot is. A programok 
között egy helyi étteremben ebédelünk. Rövid szabadprogram 
után visszatérünk szálláshelyünkre, ahol vacsora. Este fakulta-
tív program lehetőség; a híres „Tropicana show” megtekintése. 
Gyönyörű táncos lányok és fiúk, csodás ruhák, karibi hangulat. 
Az árban fél üveg kubai rum is benne van. Maradandó élmény 
ez a show. Jelentkezés a helyszínen.

3. NAP: HAVANNA – VINALES – HAVANNA (190 km)
Reggeli után egész napos városnézésre indulunk az ország nyu-
gati részébe, a festői szépségű Vinales völgybe, amely 1999 óta 
az UNESCO Világörökségek között szerepel. Utunk a zöldellő 
dohányültetvények mentén vezet, majd meg is nézzünk köze-
lebbről a dohánytermesztés és szivarkészítés lépéseit egy igazi 
kubai ültetvényen. Utunk következő állomása a páratlan szép-
ségű Vinales völgy, ahol a kilátónál megállva gyönyörködhetünk 
a lélegzetelállító panorámában. Ebéd egy helyi étteremben. 
Ezután gyalogtúrára indulunk egy indiánbarlangba és csónaká-
zunk barlangi folyón. Végül megtekintjük a híres ókort ábrázoló 
falfestményt, a „Mural de la Prehistoria-t”. Késő délután vissza-
térünk Havannába. Este vacsora. Ezt követően aki akar, bemehet 
taxival a nyüzsgő hangulatú fergeteges bárokkal tarkított óvá-
rosba. A fülbemászó zene mindenkit elkápráztat. 

4. NAP:  HAVANNA – SANTA CLARA – ST. SPIRITUS (360 km)
Reggeli után elhagyjuk a fővárost és indulunk Santa Claraba. 
A város minden részét áthatja a forradalom emléke, „hősi város” 
néven is emlegetik. Megtekintjük a Che Guevara emlékművet, 
illetve a forradalmárok által elfoglalt híres páncélvonatot is. 

Ezt követően elfogyasztjuk ebédünket egy kellemes helyi étte-
remben, majd ebéd után továbbindulunk az 1514-ben alapított 
koloniális kisvárosba, Sancti Spiritusba. A belváros szinte eredeti 
állapotában 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 élővilágáról 
és a különleges éghajlatválasztó szerepéről is. Utunk a hegység 
déli oldalához vezet, egy a hegy lábánál megbúvó igazi kubai 
farmhoz. Itt ismerhető meg az „igazi Kuba”, a vidéki élet min-
dennapjai. A farmról öszvérháton dzsungeltúrára indulunk, 
mely során megismerjük a helyi flórát és faunát. A farmon elfo-
gyasztjuk autentikus ebédünket, majd tovább indulunk a híres 
Cukormalmok völgyébe, mely szintén az UNESCO Világörökség 
része. Ezt követően folytatjuk utunkat Trinidadba. Városnézés a 
több mint 500 éve alapított koloniális kisvárosban. A város tör-
ténelmi központja az UNESCO Világörökségek listáján is sze-
repel. Láthatjuk többek között a Cantero Palotamúzeumot, és 
a Szentháromság teret egy szépséges templommal. A város 
egyik leghíresebb nevezetessége 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 (180 km)

Reggeli a hotelben, majd Cienfuegos belvárosa felé vesszük az 
irányt, ahol gyalogosan fedezzük fel az egykori arisztokrácia 
városát. Végigsétálunk a város főutcáján, a Pradon, megcsodál-
juk a José Marti teret, a Kormányzói palotát, a kiváló akusztiká-
járól híres Thomas Terry színházat és a Katedrálist. Ezt követően 
továbbindulunk Kuba legjelentősebb természetvédelmi terüle-
tére, a madár- és állatvilágáról híres Montemar Nemzeti Parkba. 
Első állomásunk Guama, a Nemzeti Park fő látványossága. Itt egy 
motorcsónaktúrára indulunk a tengerbe vezető természetes 

lagúnán, majd egy indiánfalut tekintünk meg, ahol megismer-
kedhetünk az őslakos indiánok szokásaival. Látogatást teszünk 
Kuba legnagyobb krokodilfarmján, ahol közvetlen közelről figyel-
hetjük meg az óriáshüllőket. Majd tovább indulunk a Karib-
tenger partján található híres Disznó-öbölbe, ahol a forradalom 
megdöntésére tett amerikai kísérlet híres partraszállása volt. 
Itt megebédelünk egy tengerparti étteremben csodálatos kilá-
tással a Karib-tengerre. A késő délutáni órákban érkezünk meg 
Varaderoba. Az idegenvezető szolgáltatás vége. Szállás elfogla-
lása, ahol all inclusive ellátás biztosított. Vacsora.  

7 – 8. NAP: VARADERO
Mindkét nap pihenés Varadero fehér homokos tengerpartján all 
inclusive ellátással. Helyszínen a fakultatív programlehetősé-
gekről az idegenvezető tájékoztatja Önöket.

9. NAP: VARADERO – HAVANNA 
Transzfer Varaderoból a havannai repülőtérre. Várhatóan az esti 
órákban hazaindulás átszállással. Éjszaka a repülőn.

10. NAP: 
Európai átszállás után várhatóan a déli órákban hazaérkezés a 
budapesti repülőtérre.

Oltásokkal kapcsolatos információk weboldalunkon találhatóak.
Az ár tartalmazza a belépők összegét, de az utasbiztosítást és 
a helyi borravalókat nem!

Ferihegy közelében ingyenes  
parkolás és transzfer (2. old.).

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

HAVANNA, KAPITÓLIUM

VARADERO HOMOKOS TENGERPARTJA

UTCAI ZENÉSZEK
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AZTÉK ÉS MAJA KINCSEK NYOMÁBAN
Mexikói körutazás, cancuni pihenéssel

PROKO BEPILLANTÓ: 

 22 Millió lakos 2200 M MagasságbaN

 hajózás a Mexikói „graND caNyoN”-baN

 chicheN itza a rejtélyes Maja roMváros

 caNcuNbaN 4*-os teNgerParti hotel

PROGRAM:
1. NAP: ELUTAZÁS
Indulás Budapestről. Utazás átszállással Mexikóvárosba. Érkezés 
után transzfer a szállodába.

2. NAP: MEXIKÓVÁROS – TÖRTÉNELMI VÁROSRÉSZ
Autóbuszos és gyalogos városnézésre indulunk Mexikóvárosban, 
ahol többek között a következő látnivalókat érintjük: Alameda 
Park, különböző kastélyok és várak, Zocalo, Palacio Nacional, 
Catedral Metropolitana. Ezután elhaladunk a Reforma Boule-
vard-on, ahol megállunk a Függetlenségi Emlékműnél. Majd 
városnézésünket az Antropológiai és Történeti Múzeumban foly-
tatjuk. Délután megérkezünk a Teotihuacán-hoz, ahol sétánk 
során megtekintjük: Citadelát, Quetzalcóati Templomot, Halál 
útját, a Nap- és a Hold Piramist. Késő délután transzferrel indu-
lás vissza szállásunkra, útközben megállunk Mexikóváros védő-
szentjének templománál, a Guadalupei Szent Szűz bazilikánál, 
ahol sötét bőrű mesztic nő képében jelent meg a Szűzanya 
1531-ben, ezért épült ide az első bazilika 1709-ben.

3. NAP: MEXIKÓVÁROS – PUEBLA – OAXACA 
Reggelit követően városnézés Pueblában, melyet a több mint 70 
temploma miatt az „Angyalok városának” is neveznek:  Rosario-
kápolna, a lenyűgöző Főtér, Bábuk háza, Sto Domingo Templom, 
El Parián Market és Los Sapos művészeti negyed. Délután egy 
gyöngyörű táj mellett elhaladva, amelyen kaktuszok ezrei vannak 
természetes környezetükben. Este megérkezünk Oaxaca-ba. 

4. NAP: MONTE ALBAN – TULE – MITLA – OAXACA 
Reggel elsőként a Monte Alban-hoz látogatunk. Ez a régészeti 
körzet ma is úgy néz ki, ahogy a zapotékok 1200 évvel ezelőtt 
itt hagyták: építészeti remekművek, kerámia leletek, hatalmas 
paloták, templomok, gazdag külső díszítések. Majd tovább 
utazunk Mictlaba, Mexikó – archeológiai szempontból – 
egyik legismertebb városába. Tulajdonképpen Mictlan (halot-
tak városa) volt a neve a mexikóiak szent városának, melyben 
főpapjuk székelt. Ez egy hegyekkel körülvett magas völgyben 
található; még most is láthatók a palotafalak és templomok 
romjai. Délután visszatérünk Oaxaca-ba, ahol az ide láto-
gató turisták az indián és a spanyol kultúra hatásainak érde-
kes keveredését tapasztalhatják. A történelmi városnegyedben 
sétálva megtekintjük – többek között – a gazdagon díszített 
Santo Domingo templomot, mely az egyik legcsodálatosabb 
belső díszítéssel rendelkező aranytemplom.

5. NAP:  OAXACA – SUMIDERO CANYON – SAN CRISTÓBAL 
DE LAS CASAS 

Korai reggelit követően kirándulásra indulunk a Tuxtla Gutierrez-
nél található Sumidero-kanyonhoz. San Cristóbal de las Casasból, 
a Chiapa indián települések fővárosából indulva egy fantasztikus 
hajótúra kezdődik. Az 1000 m magas sziklafalak közötti szurdok-
ban halad csónakunk. Egyedülálló élményben lesz részünk a túra 
során, amikor fölénk magasodnak a fantasztikus sziklák, csodá-
latos a látvány, de egyben félelmetes is. Ezt követően szabadidő, 
majd a szálláshelyünk elfoglalása San Cristóbal de las Casas-ban. 

6. NAP:  SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS – TZOTZIL
Korai reggelit követően egész napos kirándulás San Cristóbal 
de las Casasba, a gyönyörű felföldi városba, ahol sok színes kis 
házat, templomot, piacot láthatunk. Kirándulásunk során elme-
gyünk Tzotzil Maja kisvárosba is, ahol a helyi népviseletet és szo-
kásokat csodálhatjuk meg. Délután visszautazunk szállásunkra. 
Útközben egy maja kultúrát bemutató múzeumban is megál-
lunk. 

7. NAP:  SAN CRISTOBAL – VILLAHERMOSA – PALENQUE
Reggelit követően útnak indulunk Villahermosa városba, 
Tabasco megye fővárosába. Itt ellátogatunk a szabadtéri 
La Venta Múzeumba, ahol az Olmec kultúra maradványai talál-
hatóak, majd folytatjuk utunkat az UNESCO világörökség részét 
képező Yucatán-félszigeti maja romvárosba, Palenquebe ahol 
szállásunk  is lesz. Este szabadprogram. 

8. NAP: PALENQUE – CAMPECHE
Városnézés Palenqueben, az esőerdővel borított klasszikus maja 
városban. A város VI-VIII. század között kialakított építészeti és 
szobrászati stílusa páratlan a maga technikai tökéletességével 
és szépségével. Ugyancsak lenyűgöző látványosság a „Feliratok 
Temploma”, mely tulajdonképpen egy piramis és szinte egy épí-
tészeti csoda. Késő délelőtt utunk során megállunk a Roberto 
Barrios vízesésnél, amely tökéletes hely a fotózást kedvelőknek. 
Délután továbbutazunk szállásunk felé Campeche-be. 

9. NAP: CAMPECHE – UXMAL  – MÉRIDA
Reggeli a szálláson, majd történelmi városnézés Campeche-
ben, ahol még mindig találhatunk az óvárost körülvevő erődfal 
maradványaiból. Később Uxmal következik, ahol megtekintjük 
az UNESCO világörökség részét képező emlékeket, a Jós pira-
misát, az Apácák Házának Négyszögét, a Kormányzó palotáját, 
a Galambdúcot. Délután Mérida-ban sétálunk, amelyet „Fehér 
város”-nak is hívnak és Yucatán megye fővárosa. 

10. NAP: MÉRIDA – CHICHÉN ITZÁ & IKKIL – CANCUN 
Korai indulás Chichen Itzába mely a legismertebb maja 
város. Nem véletlenül került fel az UNESCO Világörökségeinek 
listájára. A festői rengetegben megbújó romvárosnál 
kevesebb vérfagyasztó helye létezik a világnak: az emberáldoza-
tokról is elhíresült romok hűen őrzik a maja civilizáció dicsőségét. 
Rengeteg látnivalót kínál, bár épületeik többségén már érződik 
a X. században ideérkezett toltékok hatása. A városban látható 
Közép-Amerika legnagyobb labdajátéktere is. A másik érdekes-
ség Chichen Itza szent tava, a Cenote Sagrada. Ez egy beom-
lott mészkőbarlang, amely feltöltődött vízzel. A mondák szerint 
régen itt emberáldozatokat mutattak be a Cenóta istenének. 
Folytatjuk utunkat Cancun felé, ahol elfoglaljuk szálláshelyünket. 

11 – 12. NAP: CANCUN
Két napon keresztül pihenés a szállodában és a tengerparton, köz-
ben teljes ellátás. A **** szállodánk közvetlenül a fehérhomokos 
tengerpartnál található. A tenger leírhatatlanul szép színű, a zöld 
és a világoskék keveredése teszi egyedülállóvá ezt a partszakaszt.

13. NAP: ELUTAZÁS 
Menetrend függvényében transzfer a cancuni repülőtérre és 
elutazás. Repülünk Európába. Éjszaka a repülőn.

14. NAP: EURÓPA – BUDAPEST 
Délelőtti órákban érkezés Európába. Átszállás után a délutáni 
órákban érkezés Budapestre.  

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

Ferihegy közelében ingyenes  
parkolás és transzfer (2. old.).

EGZOTIKUS UTAK

Min. létszám: 15 fő

Részvételi díj: 399.000,- Ft
RePülőjegy kB.: 240.000,- Ft 
időPont: 2016. április 15 – 24.

utazás:  repülővel,  
a helyszínen autóbusszal 

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

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

RePtéRi illeték kB.: 187.000,- Ft  
egyágyas feláR: 88.000 ,- Ft
BeléPési és kiléPési illetékek: 14.000,- Ft 
a vízumköltség: 8.500,- Ft

Min. létszám: 15 fő

Részvételi díj: 525.000,- Ft
RePülőjegy (5 szakasz): 180.000,- Ft 
időPont: 2016. április 14 – 27.   

utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált 
autóbusszal 

ellátás:  körút során reggeli (fakultatív félpanzió 
(4 nap ebéd és 5  nap vacsora)              
Cancunban teljes panzió itallal

szállás:  12 éjszaka  *** -**** hotelekben  
2 ágyas tusolós WC-s   szobákban,  
1 éjszaka repülőn

RePtéRi illeték kB.: 95.000,- Ft 
egyágyas feláR: 152.000,- Ft
félPanziós feláR (1 – 9. napig): 55.000,- Ft

HAVANNA, KAPITÓLIUM Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

MEXIKÓVÁROS KÖZPONTJA

TEOTIHUACÁN PIRAMISA

CANCUN HOMOKOS TENGERPARTJA
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1. NAP: BUDAPEST – LOS ANGELES 
Elrepülés Budapestről egy átszállással Los 
Angelesbe. Étkezések a gép fedélzetén. 
Érkezés a délutáni/esti órákban. Szállás Los 
Angelesben.

2. NAP:  BEVERLY HILLS – HOLLYWOOD – 
LAUGHLIN (COLORADO-FOLYÓ)

Reggeli, majd autóbusszal felkeressük Los 
Angeles legismertebb látnivalóit, többek között a régi város-
magot, a Mexikói negyedet, Beverly Hills-t, a dúsgazdagok 
bevásárló utcáját, a Rodeo Drive-ot, a Hollywood Boulevard-t, 
a filmcsillagok kéz- és láblenyomatait, Down Townt stb. 
Napközben ebéd. Délután utazás a Mojave sivatagon keresztül 
Laughlinba, a Colorado-folyó partjára, a vízi sportok és kaszinók 
városába. Vacsora, szállás Laughlinban.

3. NAP: LAUGHLIN – GRAND CANYON – FLAGSTAFF
Reggeli, majd indulás a Grand Canyonhoz, melynek kapuját dél 
körül érjük el. A délután folyamán a Déli peremnél gyönyörköd-
hetünk a 2200 m magas fennsík csodálatos formációiban, lete-
kintve élvezhetjük a mélyben kanyargó Colorado-folyó által 
vájt kanyon lélegzetelállító szépségét. Fakultatív prog-
ramlehetőség: kisrepülővel repülés a kanyon felett 
(kb. 199 USD – időjárásfüggő). Megérkezés Flagstaffbe. 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Flagstaffben.

4. NAP:  FLAGSTAFF – MONUMENT-VÖLGY – 
GLEN CANYON – POWELL-TÓ – KANAB 

Reggeli, majd utazás a Monument-völgybe, ahol sötétvörös 
hegyek vesznek minket körül. Ezen az impozáns helyen számos 
westernfilmet forgattak. A 25 mérföld hosszú és 16 mérföld szé-
les sivatagos fennsík tele van ámulatba ejtő formájú giganti-
kus homokkövekkel. Részt veszünk egy piknikkel egybekötött 
dzsiptúrán, ahol megkóstolhatjuk az igazi navajo ételeket. Ezt 
követően utazás Page-be. Út közben megállunk a Powell-tónál 
és a Glen Canyon gátnál. Fakultatív programlehetőség: 
repülőút a szigetek, hegycsúcsok, szurdokok által 
szabdalt, káprázatos tájképet nyújtó Powell-tó felett 
(kb. 185 USD – időjárásfüggő). Vacsora, szállás Kanabban.

5. NAP:  KANAB – BRYCE CANYON – ZION CANYON – 
LAS VEGAS

Korai reggeli, majd utazás a gyönyörű fennsíkon keresztül a 
Bryce Canyonhoz, mely Utah állam egyik legelbűvölőbb ter-
mészeti parkja. A helyet a mormonok fedezték fel a XIX. szá-
zadban. Az emlékezetes rózsaszín sziklák köveinek káprázatos 
alakzatai, színei és árnyékai állandóan változnak hajnaltól egé-
szen szürkületig. Ezt követően átutazunk Utah állam legrégebbi 
parkjába, a Zion Canyonba, a katedrális formájú kövekhez, 
melyek 3000 lábnál is magasabbak. Gyönyörködhetünk a park 
egyedi földrajzából eredő növény- és állatvilág sokféleségében. 

Délután továbbutazás Las Vegasba, a világ kaszinó-fővárosába. 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Las Vegasban.

6. NAP: LAS VEGAS – TŰZ VÖLGYE – LAS VEGAS 
Reggeli, majd indulás a Nevada sivatagba, a szivárvány min-
den színében csillogó, híres Tűz völgyébe (Valley of Fire). 
A durva talaj és a csipkézett falak olyan vörös homokkő-for-
mációkat alkotnak, amelyek kb. 150 millió évesek. Kora dél-
után visszaérkezés Las Vegasba, majd szabadprogram, a város 
kaszinóinak egyéni felfedezése, vagy kedvező vásárlási lehe-
tőségek. Este fakultatív programlehetőség: Las Vegas 
by night: autóbusszal bemenetel a belvárosba, majd 
kb. 3 órás gyalogos városnézés számtalan fotóstop-
pal a káprázatos fények városában (az öreg Las Vegas 
és a világon egyedülálló, képzeletet felülmúló Strip 
sugárút, ára: kb. 55 USD/fő, minimum létszám: 20 fő). 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Las Vegasban.

7. NAP: LAS VEGAS – CALICO GHOST – FRESNO
Reggeli, délelőtt indulás a sivatagon keresztül Calico Ghost 
városába, ahol a száz évvel ezelőtti vadnyugati ezüstbányász 
városka élete elevenedik meg. A város nevét a környező hegyek-
ről kapta, amelyek az ásványi anyagoktól különböző színekben 
pompáznak. Megérkezés Fresno-ba. Napközben ebédszünet. 
Vacsora, szállás Fresno-ban.

8. NAP:  FRESNO – YOSEMITE NEMZETI PARK – 
SAN FRANCISCO 

Reggeli, majd utazás Amerika nemzeti parkjainak egyik éksze-
rébe, a Yosemite Nemzeti Parkba, amely gleccserek formálta 
görgő köveket és kanyargó patakokat, kristálytiszta tava-
kat, látványos vízeséseket, és igen gazdag növény- és állat-
világot – többek közt az amerikai fekete medvét – őrzött 
meg az utókornak. Megcsodálhatjuk az El Captain-t, a híres 
Menyasszonyfátyol-vízesést, és a világ második leghosszabb 
vízesését, a Yosemite-vízesést (720 m). Délután utazás a szépen 
gondozott farmvidéken keresztül San Francisco-ba. Napközben 
ebédszünet. Zenés vacsora, szállás San Francisco-ban.

9. NAP: SAN FRANCISCO 
Reggeli, délelőtt városnézés a leghangulatosabb amerikai nagy-
városban, San Francisco-ban: Városháza tér, St. Mária temploma (a 
modern építészet remekműve), a Ghirandelli negyed a gyönyörűen 
karbantartott Viktória korabeli házakkal, a Golden Gate park, fotós-
top a fenséges Golden Gate hídnál, melyen át is haladunk Sausalito 
városába. A városnézést a kikötőben fejezzük be, ahol a délutáni 
szabadprogramot tölthetjük el (butikok, kikötői pubok, kiállító 
termek, képgalériák, éttermek sorjáznak egymás után több kilo-
méter hosszan). Lehetőség nyílik a híres kábelvillamos 
kipróbálására is, sétálhatunk a kínai negyedben vagy 
hajóra szállhatunk az öbölben, mely során többek 
közt elhajózunk a fókatelep és a hírhedt börtönszi-
get, az Alcatraz mellett is (ára kb. 25 USD). Napközben 
ebédszünet. Vacsora, szállás az előző napi szállodában.

10. NAP:  SAN FRANCISCO – MONTEREY – CARMEL – 
LOMPOC

Reggeli, indulás a Monterey-félszigetre, mely a pompás tenger-
partjaival, ciprusfáival és szikláival sok amerikai és európai fes-
tőnek, költőnek volt a kedvenc helye. Megtekintjük Monterey 
városát, különösképpen a halászkikötőt és a konzervgyári sort, 
melyet John Steinbech író tett halhatatlanná. Ezt követően 
láthatjuk a közeli Carmelt, Kalifornia legbájosabb part menti 
városát, mely érintetlen tengerpartokkal és vonzó boltokkal 

rendelkezik. Átutazunk a 17 mérföldes panoráma úton a dús-
gazdagok zárt világába, majd megérkezünk Lompoc-ba. 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Lompoc-ban.

11. NAP: LOMPOC – SANTA BARBARA – LOS ANGELES 
Reggeli, továbbutazás a spanyolok alapította Santa Barbara-ba. 
A várost a spanyol telepesek alapították 1602-ben Kalifornia felső 
részén, nevét Sebastian Vizcaino adta. Egy katonai erődöt építet-
tek 1782-ben, majd 4 évvel később Fermin Francisco de Lasum 
atya létrehozta a ,,Missziók királynőjét”. Délután visszaérkezés 
Los Angelesbe. Szabadprogram, vagy fakultatív programle-
hetőség: látogatás a filmvilág fővárosába, a Universal 
Studios-ba, ahol a virtuális technikák segítségével az 
űrutazástól a katasztrófák széles soráig felejthetet-
len élményeknek lehetünk túlélői (belépő kb. 92 USD). 
Napközben ebédszünet. Vacsora, szállás Los Angelesben. 

12. NAP: LOS ANGELES – SANTA MONICA – REPÜLÉS
Reggeli, majd délelőtt a városnézés folytatása, mely során töb-
bek között felkeressük a legkedveltebb óceánparti városrészt, 
Santa Monica-t. Ebédszünet. Délután transzfer a repülőtérre és 
hazaindulás Budapestre. Étkezés és éjszakázás a gép fedélzetén.

13. NAP: LOS ANGELES – BUDAPEST
Érkezés Budapestre.

A valutaárfolyam változások az árakat módosíthatják. Az árak 
1 USD = 260 HUF árfolyamig érvényesek. Az utat kisebb létszám-
mal is tudjuk indítani, de más áron és más szolgáltatásokkal. 
A biometrikus (bordó) útlevéllel rendelkezőknek nem szükséges 
vízum az USA-ba, csak egy elektronikus utazási engedély (regiszt-
ráció). Amennyiben ezt elutasítják, vízumot kell igényelni. 
A regisztrációt az utas maga végezheti, amennyiben erre irodán-
kat kéri fel, ennek díja: 6.500,-Ft. A kék útlevéllel rendelkezőknek 
továbbra is vízum szükséges. 
Belépők és a program szerinti étkezések: 230 USD (a helyszínen 
fizetendő a kinti szolgáltatónak). Borravaló: ajánlott 5 USD/fő/nap
Az ár tartalmazza a BBP biztosítást.
A fakultatív programok a helyszínen foglalandók és fizetendők. 
Sztornóbiztosítás a részvételi díjra, a repülőjegyre és a reptéri 
illetékre: 8.455,- Ft. Magyar nyelvű csoportkísérő idegenvezető  
indulástól érkezésig. Fontos! Az útlevélnek a visszaérkezést köve-
tően 6 hónapig még érvényesnek kell lennie.

KÖRUTAZÁS A VADNYUGATON
USA – nyugati part

Min. létszám: 35 fő

Részvételi díj RePülőjeggyel: 469.900,- Ft
 időPont: 2016. március 09 – 21.

utazás:  repülővel, helyszínen külön busszal
ellátás: részben kontinentális, részben büfé reggeli  
szállás:  ***-os szállodákban, kétágyas fürdőszobás/

zuhanyzós szobákban

RePtéRi illeték üzemanyag felárral kb.:   134.000,- Ft  
egyágyas feláR: 139.000,- Ft

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 los aNgeles, beverly hills és hollywooD féNyei

 a káPrázatos graND caNyoN és igazi westerN táj

 saN fraNcisco,golDeN gate és az alcatraz hajóról 
 a világ szórakoztató közPoNtja: las vegas

LAS VEGAS TELJES POMPÁJÁBAN

SAN FRANCISCO HÍRES HÍDJA: A GOLDEN GATE

Tel.: 62/543-385 www.korutazas.hu    Partneriroda: AB AGRO Utazási Iroda
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USA KELETI PART ÉS KANADA

Min. létszám: 35 fő

Részvételi díj RePülőjeggyel: 469.900,- Ft
 időPont: 2016. március 09 – 21.

utazás:  repülővel, helyszínen külön busszal
ellátás: részben kontinentális, részben büfé reggeli  
szállás:  ***-os szállodákban, kétágyas fürdőszobás/

zuhanyzós szobákban

RePtéRi illeték üzemanyag felárral kb.:   134.000,- Ft  
egyágyas feláR: 139.000,- Ft

Min. létszám: 25 fő

Részvételi díj RePülőjeggyel: 589.000,- Ft 
 időPont: 2016. május 20 – június 1.

utazás:  repülővel, helyszínen külön busszal, hajóval
ellátás: reggeli  
szállás:  ***-os szállodákban, kétágyas fürdőszobás/

zuhanyzós szobákban

RePtéRi illeték üzemanyag felárral kb.:   139.000,- Ft  
egyágyas feláR: 189.000,- Ft

Tel.: 62/543-385 www.korutazas.hu    Partneriroda: AB AGRO Utazási Iroda

PROKO BEPILLANTÓ: 

 8 világváros toroNtótól New yorkig

 hajózás és séta a Niagara vízesésNél

 kaNaDa NeMzeti erDei az aPPalache-hegységbeN

 iDőutazás a xix. százaDba az aMisok falujábaN

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BOSTON (USA)
Elrepülés Budapestről egy európai átszállással Bostonba. Érkezést 
követően transzfer a szállodába. Szállás Boston körzetében.

2. NAP: BOSTON
Városnézés Bostonban, az USA egyik legidősebb városában, 
mely már a Függetlenségi Háború során is fontos helyszín volt. 
A „Szabadság Bölcsőjének” is nevezett város központjában meg-
tekintjük a Freedom Trail fontosabb állomásait: Boston Common, 
a belvárosi Park, Old State House, ahol először olvasták fel 
a Függetlenségi Nyilatkozatot és amely mellett a hírhedt bos-
toni mészárlás is történt 1770-ben, Quincy Market, Faneuil Hall. 
Délután szabadprogram. Szállás Boston körzetében.

3. NAP: BOSTON – QUÉBEC (KANADA)
Reggeli után észak felé vesszük az irányt és New Hampshire, vala-
mint Vermont államok meseszép erdős vidékein haladunk a kana-
dai határ felé. Utunk keresztül visz a White Mountain-on is, mely 
az Appalache-hegység része – a leglátványosabb szakasz a White 
Mountain Nemzeti Erdő. Délután érkezés Ville de Québec-be, 
a kanadai Québec tartomány fővárosába. Szállás Québecben.

4. NAP: QUÉBEC – MONTREAL
Délelőtt felfedezzük az egyetlen fallal övezett kanadai várost, 
Québec-et, ahol szűk, kanyargós utcáinak köszönhetően szinte 
Európában érezhetjük magunkat. Városnézésünk során meglá-
togatjuk többek között az óvárost és az új városrészt, a Királyi 
teret, mely sokáig a kereskedelem központjának számított és 
nemrég nyerte vissza régi pompáját. Megcsodáljuk az erődöt és 
a csillag alakú citadellát, a Parlamentet, majd folytatjuk utunkat 
a régi kikötőig és megnézzük a Notre Dame des Victories temp-
lomot. Délután továbbutazás délnyugat felé a Szent Lőrinc folyó 
mentén Montrealba. Szállás Montrealban.

5. NAP: MONTREAL
Reggeli, majd délelőtt városnézés a világ második legnagyobb 
francia nyelvű városában, amelyet az első európai gyarmato-
sítók „Ville-Marie”-ként is emlegettek. Montreal a kontrasztok 
városa: a történelmi Vieux kikötője a múltat idézi, míg a város 

központjában egy másik, új város vár ránk, modern épületekkel, 
kávézók, éttermek, mozik egész sorával, nagyszerű földalatti 
hálózattal. Felmegyünk a Mount Royal-ra, ahonnan gyönyörkö-
dünk a kilátásban, megtekintjük a híres párizsi stílusú kerületet, 
a régi Montrealt (Vieux-Montréal) és megállunk fényképezni a 
Notre Dame Katedrálisnál. Délután szabadprogram, vásárlási 
lehetőség. Szállás Montrealban.

6. NAP: MONTREAL – OTTAWA – TORONTO
Reggeli, majd továbbutazás Kanada fővárosába, Ottawába, 
mely az azonos nevű folyó partján terül el. A város számtalan 
parkja mellett méltán híres a Parlament nagyszerű épületéről is. 
Városnézésünk során megtekintjük többek között a Parlament 
Domb díszes neogótikus épületét, a Kanadai Pénzverdét (Royal 
Canadian Mint), a hatszögletű Nemzeti Művészeti Központot. 
Délután folytatjuk utunkat Torontóba, az Ontario-tó partján 
fekvő, legnagyobb kanadai városba. Szállás Torontóban.

7. NAP: TORONTO – NIAGARA-VÍZESÉS
Reggeli, majd délelőtt városnézés Torontóban, mely során meg-
tekintjük a város történelmi és modern közigazgatási épületeit, 
a Parlamentet és a színes Chinatown-t. Rövid megállót teszünk 
a híres Eaton Centernél, amely mintegy 350 üzletével várja a 
látogatókat. Ezt követően továbbutazunk déli irányba a bájos 
Niagara-On-The-Lake falucskán keresztül, mely a nagy kiterje-
désű Niagara bortermelővidék szívében helyezkedik el. Délután 
érkezés a Niagara-vízeséshez. Áthajózunk a folyón és részt 
veszünk egy hajókiránduláson, ahonnan látjuk a félelmetes 
robajjal lezúduló vízesést, amely a világ egyik leglátogatottabb 
természeti szépsége. Évenként százezrek jönnek gyönyörködni 
az 52 méter magas „lópatkó zuhatagban” és a 11 km hosszú, 
100 méter mély hasadékban, melyben a Niagara folyó siste-
regve tova iramlik. Szállás a Niagara-vízesésnél.

8. NAP: NIAGARA-VÍZESÉS – LANCASTER (USA)
Reggeli, majd továbbutazás déli irányba, a Pennsylvania állam-
ban található Lancasterbe. Lancaster megyében található a leg-
régebbi amis település, ahol ma is emberek ezrei élik a több száz 
évvel ezelőtti „egyszerű” életet. Életmódjuk egyik maghatározó 
eleme, hogy nem használnak elektromos eszközöket és autót. 
A vidéken járva úgy érezzük, mintha visszamentünk volna az 
időben néhány száz évet. Érkezés Lancasterbe a délutáni órák-
ban. Szállás Lancasterben.

9. NAP: LANCESTER – WASHINGTON, D.C.
Reggeli, majd meglátogatunk egy amis farmházat, ahol meg-
ismerkedhetünk az ott élő emberek különös életmódjával. 
Folytatjuk utunkat Washington, D.C.-be. Az Amerikai Egyesült 
Államok fővárosában kívülről megtekintjük a város nevezetessé-
geit, az USA legismertebb épületeit: a Fehér Házat, a Legfelsőbb 
Bíróság, a Parlament és a Kongresszus épületeit, a vietnámi 
és koreai háborús emlékművet, a Washington, a Jefferson, a 
Lincoln, a Franklin D. Roosevelt emlékműveket, stb. Délután 
lehetőségünk nyílik ingyenes múzeumlátogatásra, felkereshet-
jük többek között a Természettudományi Múzeumot, a Nemzeti 
Galériát és a világhírű Nemzeti Légi- és Űrhajózási Múzeumot. 
Szállás Washington körzetében.

10. NAP:  WASHINGTON – PHILADELPHIA – NEW JERSEY
Reggeli, majd utazás Philadelphia-ba, az „Új Nemzet szülővá-
rosába”, ahol megtekintjük az amerikai történelem egyik leg-
fontosabb épületét, a Függetlenség Csarnokát. Az Egyesült 

Államok Függetlenségi Nyilatkozatát és alkotmányát ebben 
a vörös téglás házban írták alá 1732-ben. Megnézzük a pavi-
lont, ahová az ország egyik legjelentősebb szimbólumát, a 
Szabadság Harangját helyezték el. Délután folytatjuk utunkat 
New York felé. Szállás New York elővárosában, New Jerseyben.

11. NAP: NEW JERSEY – NEW YORK – NEW JERSEY
Reggeli. A mai napon tömegközlekedéssel és gyalogo-
san fedezzük fel a világ egyik legnagyobb metropoliszát, a 
„Nagy Alma”-ként is emlegetett New York City legfontosabb lát-
nivalóit: a Times Square-t, az új World Trade Center-t és a 9/11 
Emlékművet, az ENSZ Palotát, a Rockefeller Centert. Séta a 
Broadway-n, majd China town (kínai negyed) és Greenwich 
village felfedezése. Látogatás a New York „tüdejének” is nevezett 
Central Parkban. Idő függvényében áthajózás Liberty Island-re 
(Szabadság-sziget), ahol a Szabadság-szobor áll. A rézből 
készült szobrot Franciaország adományozta az Amerikai Egyesült 
Államok függetlenségének százéves évfordulója alkalmából. 
(A tömegközlekedési jegyek és a belépők a helyszínen fizeten-
dők!) Visszautazás a szállodába, szállás az előző napi szállodában.

12. NAP: NEW JERSEY – REPÜLÉS
Reggeli. Délelőtt külön busszal transzfer a repülőtérre és hazau-
tazás egy európai átszállással Budapestre. Étkezések és éjszaká-
zás a gép fedélzetén.

13. NAP: NEW JERSEY – BUDAPEST
Megérkezés Budapestre menetrendtől függően.

A valutaárfolyam változások az árakat módosíthatják. Az árak 
1 USD = 260 HUF árfolyamig érvényesek. Az utat kisebb lét-
számmal is tudjuk indítani, de más áron és más szolgáltatásokkal 
(18-24 fő közötti felár: 18.000 Ft).
A vacsorázás egyénileg történik, ebben az idegenvezető segítséget 
nyújt (vacsoránként 20–25 USD-al lehet számolni).
A biometrikus (bordó) útlevéllel rendelkezőknek nem szükséges 
vízum az USA-ba, csak egy elektronikus utazási engedély (regiszt-
ráció), amelyet a www.usembassy.hu oldalon lehet megkérni. 
Amennyiben ezt elutasítják, vízumot kell igényelni. A kék útlevél-
lel rendelkezőknek továbbra is vízum szükséges. A regisztrációt az 
utas maga végezheti, amennyiben erre irodánkat kéri fel, ennek 
költsége: 6.500,- Ft. A részvételi díj tartalmazza BBP biztosítást. 
Sztornó biztosítás a részvételi díjra és a repü-
lőtéri illetékekre: 10.190,- Ft.
Magyar nyelvű idegenvezető. 
Borravaló: ajánlott 5 USD/nap/fő.
Fontos! Az útlevélnek a visszaérkezést köve-
tően 6 hónapig még érvényesnek kell lennie.

Természet Városlátogatás Nehézségi mutatóNIAGARA-VÍZESÉS

NEW YORK, TIMES SQUARE

TORONTO LÁTKÉP
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EGZOTIKUS UTAK

FELH KARCOLÓK, SIVATAG, DUBAI
Körutazás az Egyesült Arab Emirátusokba

PROGRAM:
1. NAP: MAGYARORSZÁG – DUBAI
Elutazás Budapestről, a repülőgép menetrendjének megfe-
lelően érkezés Dubaiba az esti órákban. Transzfer a reptérről a 
szállodába. A késői érkezés miatt ezen a napon nincsen vacsora. 
Szállás Dubaiban (4 éj).

2. NAP: DUBAI
Reggeli után városnézés Dubaiban. Először a híres Burj Al Arab 
szállodánál kezdünk fotózási lehetőséggel, majd a Jumeirah 
mecset megtekintésével folytatjuk. Ezt követően Saeed sejk 
házát keressük fel meg. Délután Dubai óvárosi negyedébe, 
Al Bastakiyaba látogatunk el. Vizitaxira szállva a híres fűszer-
piacon majd az aranyszukban nézelődünk és vásárolhatunk. 
Szabadprogram után visszatérünk a szállodába. Vacsora a Creek 
folyón, egy tipikus arab hajón.

3. NAP: ABU DHABI – DUBAI
Reggeli után kisbusszal az Emirátusok fővárosába, Abu Dhabiba 
látogatunk, melyet arab ékkőként is ismernek. A múlt emlé-
két a Régi Palota őrzi, melyet színe miatt „Fehér palotának” is 
hívnak. A Nagymecset hatalmas márvány épülete minden-
kit elkápráztat. Belső csillárjai nagyon látványosak, és külön-
legesek az intarziás márvány díszítések is. A Heritage Village 
múzeum az ősi beduin életet mutatja be. Városnézésünk befe-
jezése után a Dhow Yard-ra látogatunk el, ahol megnézhetjük, 

hogyan építik hagyományosan, kézzel a fahajókat. Ezt köve-
tően kimegyünk a Formula 1 versenypályához és a mellette lévő 
Ferrari parkba, mely egy vidámpark. Mindkét helyen külső fotó-
zás. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába.

4. NAP: DUBAI
Reggelit követően délelőtt szabadprogram. 
Délután fakultatív programlehetőség: Jeep 
túra. A terepjáróval a dűnék között haladva 
megcsodálhatjuk a sofőrök kiváló vezetési 
tudását, majd egy tevefarmra látogatunk 
el.  Este a sivatagban megnézzük a gyönyörű naplementét, majd 
egy zenés, táncos BBQ vacsorán veszünk részt. Fakultatív siva-
tagi jeep túra: 16.900,- Ft. A programot követően visszaté-
rés a szállásunkra.

5. NAP: DUBAI – SARJAH – DUBAI
Reggeli után az öböl gyöngyszemében, a Dubaitól mindösz-
sze 20 km-re fekvő Sarjahba megyünk. A városnézést az egyik 
legnagyobb látványossággal, Faisak király mecsetjének meg-
tekintésével kezdjük, mellette áll a Gyöngy-emlékmű, csúcsán 
igazgyöngyöt szimbolizáló gömbbel mely a régi mesterségre, a 
gyöngyhalászatra utal. A belvárosban megnézzük a Sarjah erő-
döt, majd a Hagyományok Múzeumába látogatunk, és az Al Arsa 
szukba. A kora esti órákban, a repülőgép menetrendjének függ-
vényében transzfer a reptérre. Éjfél körül érkezés Budapestre.

A részvételi díj magában foglalja a programban szereplő belépő-
ket is, de az utasbiztosítást nem. 
Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer (2. old.).

Olyan utazást ajánlunk figyelmébe, melyet egyéni igényeinek 
megfelelően alakíthat, rugalmas indulási időponttal és a 
választható útvonallal. Ennek angol rövidítése: F.I.T. Free 
Independent Traveller. Mi ezt „Szervezett egyéni körutazá-
sok” elnevezésre fordítottuk. 
 A legkiválóbb helyi partner utazási irodák összeállítottak kör-
utazásokat, melyek kb. hetente indítanak. Ezeknek előnyük, 
hogy a legérdekesebb látnivalókat mutatják meg országukban, 
bejáratott útvonalon, gyakorlott idegenvezetővel. 
Ön is részt tud venni ilyen garantált, előre összeállított kirándu-
láson, az Ön által választott időpontban, de arra is van lehető-
ség, hogy az Ön elképzelései szerint alakítunk ki programot és 
készítjük el egyedi ajánlatunkat. 

Az út indulása előtt minden részletet tartalmazó, forgató-
könyvet kapnak kézhez utasaink. Programokon az idegen-
vezetés általában angol nyelven történik. Néhol magyar 
idegenvezető is rendelkezésre áll. Ezt külön jelezzük .   
Programok előnyei: indulási időpont akár egész évben, több 
ország látnivalói összekapcsolhatóak, szálláskategória választható.
A programok részvételi díja a szállások kategóriájától, az út 
hosszától, időpontjától és a résztvevők létszámától függően vál-
tozik, ezért kérjük, forduljon irodánkhoz a személyre szabott 
árajánlatért. 
Előzetes repülőjegy foglalás nem történt, mert az utazó 
egyénileg dönti el az utazás időpontját és arra a konkrét idő-
pontra kell megnéznünk az árat, ezért csak irányárat 

tudunk közölni, melyek a repülőgépen a turista osztályra 
vonatkoznak.
AMIRE ÜGYELJEN:
Idegenvezető csak a programok során van az utasokkal. Az uta-
zások általában egyénileg történnek. Esetenként más nemzeti-
ségű turistákkal együtt utaznak, de olyan is előfordulhat, hogy 
menetrendszerinti járattal (pl. busszal, vagy vonattal, vagy 
repülővel) közlekednek egy-egy város között. Az utasokat a rep-
téren, pályaudvarokon táblával várják, és onnan viszik tovább a 
szállodába, programra.
Kéréseit, utazási elképzeléseit leadhatja  és a programajánla-
tokról  tájékozódhat a www.prokotravel.hu/fit  oldalunkon, 
vagy keresheti kollegáinkat is. 

SZERVEZETT EGYÉNI KÖRUTAZÁSOK / F.I.T.

PROKO BEPILLANTÓ: 

 Dubai luxusszálloDái és a világ legMagasabb éPülete

 arab Paloták és Mecsetek abu DhabibaN

 jeeP szafari és vacsora sivatagi NaPleMeNtébeN 
 vásárlás fűszerPiacoN és araNyszukbaN 

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Min. létszám: 15 fő
 

Részvételi díj: **** szállodában: 298.000,- Ft
 ***** szállodában: 332.000,- Ft 
időPont:  2016. április 05 – 09.

utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: 4 reggeli + 2 vacsora
szállás:  4 éjszaka **** vagy ***** szállo- 

dában 2 ágyas szobákban

RePtéRi illetékek: kb.   43.000,- Ft
RePülőtéRi tRanszfeRek: 12.000,- Ft
egyágyas feláR: **** szállodában: 88.000,- Ft
 ***** szállodában: 102.000,- Ft

JEEP SAFARI

BURJ KALIFA, A VILÁG LEGMAGASABB ÉPÜLETE

ABU DHABI, FEHÉR MECSET
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Természet Városlátogatás

A MESÉS INDOKÍNA
Vietnám – Laosz – Kambodzsa

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

2. NAP: SAIGON (HO CHI MINH VÁROS)
Megérkezés után transzfer a szállodába. Saigon volt a fővá-
rosa Dél-Vietnámnak, abban az időben, amikor két részből állt 
az ország. Egyesülés után Hanoi lett a főváros, de Saigon – mai 
nevén Ho Chi Minh város – továbbra is fontos kereskedelmi és 
gazdasági központ maradt. Délután városnézés; megtekintjük 
az egykori elnöki palotát, mely a háború idején katonai főha-
diszállás 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 külön-
legességet ebédelünk. Késő délután érünk vissza szállásunkra.

4. NAP: SAIGON – MY SON – HOI AN
Repülővel Danangba, majd busszal Hoi Anba megyünk. Ezen a 
napon két olyan UNESCO világörökségi látványosságot tekin-
tünk meg, mely Vietnám megtekintésekor kihagyhatatlan. 
Először a My Sont, a hindu szentélykörzet maradványait keres-
sük fel, mely Indokína egyik legnagyobb Sivának szentelt együt-
tese. Nagyszerű látvány a vadregényes környezetben található 
emlékhely. Délután Hoi An világörökségű belvárosában sétá-
lunk. Látványosságok: japán-híd, pagodák, régi kereskedő-
házak. Szállás Hoi Anban.

5. NAP: HOI AN – HUE
Reggeli után busszal megyünk át Hueba. Hueba érve a Királyi 
Citadellát és a Tiltott Várost nézzük meg. Ez a nagy épületegyüt-
tes 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 megtekin-
tését. Látványukból sokat elárul, hogy ezek is felkerültek a világ-
örökségek közé. A Parfüm folyón csónakkal megyünk Thien Mu 
Pagodához, ahol többek közt megtekintjük a 7 emeletes Stupát. 
Továbbhaladunk Minh Mang király nyughelyéhez. 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 öböl-
ben. Délután megállunk egy úszófalunál, ahol különleges csó-
nakra szállva körbevisznek bennünket és megmutatják a falut. 
A nap során lesz fürdési lehetőség, sőt este főzőtanfolyamot is 
tart a hajó szakácsa. Ebéd, vacsora a hajón. Este feledhetetlen 
élmény a naplemente látványa a tengeren. Szállás a hajón.

8. NAP: 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 kiszál-
lunk és gyalogosan járjuk be a barlangot. Visszahajózunk és 
a délelőtti órákban kötünk ki. Busszal bemegyünk Hanoiba. 
Megérkezésünk után biciklis riksával körbeviszik Önöket a bel-
városban, és sétálhatunk a Hoan Kiem-tónál. Szállás Hanoiban.

9. NAP: HANOI – LUANG PRABANG
Reggeli után városnézés: Ho Chi Minh mauzóleum, egyoszlopos 
pagoda, Irodalom templom, mely az ország első egyeteme volt. 
Délután az Etnológiai Múzeumban teszünk látogatást, mely 
Vietnám történelmének relikviáit mutatja be. Sok élménnyel 
gazdagodva megyünk a reptérre és irány Laosz. Szállás Luang 
Prabangban. (3 éj)

10. NAP:  ELEFÁNTFARM – KOUANG SI VÍZESÉS – LUANG 
PRABANG

Kora reggel szemtanúi lehetünk egy különleges buddhista szo-
kásnak, mely során a szerzetesek alamizsnát, élelmet gyűjte-
nek egy körmenet során a hívőktől. A Laosz szó jelentése: millió 
elefánt országa, így érthető, hogy délelőtt egy elefántfarmra is 
ellátogatunk. Vadregényes az egész vidék amerre járunk. A far-
mon tájékoztatást adnak az elefántok életéről, ezt követően 
elefánthátra ülhetünk és egy több mint fél órás túrát tehe-
tünk a környéken. Nagyon érdekes a táj ebből a perspektívá-
ból. Folytatjuk utunkat a mesés környezetben lévő vízesésekhez. 
Kitűnő felvételeket készíthetünk a zuhatagokról. 

11. NAP: LUANG PRABANG
Délelőtt a volt királyi palotát tekintjük meg, mely jelenleg 
Nemzeti Múzeum. Nem véletlen, hogy nem a jelenlegi fővá-
ros, hanem Luang Prabang szerepel a világörökségek közt, mely 
évszázadokon keresztül (1975-ig) a királyság székhelye volt. 
Ezt követően a Mekong folyón hajózunk egy külön a számunkra 
biztosított motoros kishajón. Gyönyörködünk a vadregényes táj-
ban, megtekintünk egy barlangot, melyben több száz Buddha 
szobrot láthatunk. Kikötünk egy kézműves falunál is. Délután 
felkeressük a különleges, laoszi buddhista kolostorok egyik 

legszebb példáját, a Wat Xieng Thong-ot. Este vásárolhatunk a 
hangulatos kézműves piacon.

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 film-
jét. Lenyűgöző élmény látni, ahogy a dzsungel hatalmas fái tel-
jesen ránőttek az épületek falaira. A Srah Srang monumentális 
medencéjében az uralkodó több száz ágyasa fürdött. Sokak sze-
rint a világ 7 új csodája közé be kellett volna választani a Siem 
Reap mellett található Angkor Watot és a közelében lévő temp-
lomokat. Kb. 30 km2-es körzetben több mint egy tucat szentély 
található. A IX. sz-tól az uralkodók építették ezeket a templomo-
kat saját temetkezési helyüknek. A legszebb és az egész terület-
nek névadó temploma, az Angkor Wat megtekintése is szerepel 
délutáni programunkban. Erre a kambodzsaiak annyira büsz-
kék, hogy még az ország zászlajában is szerepel a fantasztikus 
látványosság képe. A több kilométernyi kődombormű, a díszes 
oszlopok, kőfaragványok felejthetetlen élményt jelentenek. 
Késő délután a Bakheng templomhoz sétálunk fel és ott tekint-
jük meg a mesés naplementét. Este, aki akar, tuktukkal beme-
het a turisták özönétől hangos, mozgalmas belvárosba.

14. NAP: KBAL SPEAN – HAZAUTAZÁS 
Reggeli után Kbal Spean folyó völgyébe utazunk. Itt megtekint-
jük a Banteay Srey templomot, mely különbözik az eddig látot-
takhoz képest, mivel vörös homokkőből készült. Ezután indulás 
a repülőtérre. Hazautazás átszállással, éjszaka a repülőn. 

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

Az ár tartalmazza a belépők összegét, de nem 
tartalmazza az utasbiztosítást, a vízumkölt-
ségeket és a helyi borravalókat. Vietnámi 
vízum Budapesten intézhető (irodánk segít-
séget nyújt), a többi a helyszínen. Vietnámi 
vízum kb.: 25.000,- Ft Laoszi kb.: 31 USD  
Kambodzsai: kb. 30 USD. Oltásokkal kapcsolatos információkat 
weboldalunkon találják meg. 
Min. létszám: 15 fő
Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer (2. old.).

Részvételi díj: 398.000,- Ft 
RePülőjegy (9 szakasz): kb. 375.000,- Ft 
időPont: 2016. március 30 – április 13. 

utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondícionált autóbusszal 

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

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

RePtéRi illeték (9 szakasz) kb.  186.000,- Ft    
egyágyas feláR: 112.000,- Ft

PROKO BEPILLANTÓ: 

 kaMboDzsa jelkéPe: aNgkor wat teMPloM együttese  
 NaPfelkelte egy vitorlásról a ha loNg-öbölbeN  
 csoDálatos hiNDu és buDDhista szeNtélyek 
 hajókázás a MekoNg és a ParfüM folyókoN  
 laoszi tróPusi esőerDő elefáNthátról

Nehézségi mutató

EGZOTIKUS UTAK

HALONG BAY SZIKLÁI

ANGKOR WAT TEMPLOMA
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PROKO BEPILLANTÓ: 

 városNézések PozsoNybaN és brNobaN

 károly-híD és veNcel tér aDveNti DíszbeN

 karácsoNyi órajáték a szeNt vitus kateDrálisNál 

Biztonságban a világban

=

Akár egy csésze 
kávé áráért!

Atlasz Assistance 
Utasbiztosítások

ikonosA4_allo.indd   1 8/9/13   10:55 AM
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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 csodála-
tos fekvésű Zakopane Közép-Európa egyik legkedveltebb és 

leglátogatottabb téli turisztikai központja. 
A faházakból épült kis hegyi falucska 
ma már több tízezres létszámával egész 
évben egy nyüzsgő hangyabolyhoz hason-
lít. A sícentrum, a hangulatos sétáló utca, 
a hatalmas piac, az ódon fatemplom, 
a Gubalowka-hegy mind ezt a tényt bizonyítják. A város neve-
zetességeinek megtekintése után szabad program, vásárlási 
lehetőség a piacon (helyi kézműves termékek, szépen kidol-
gozott bőráruk, fafaragványok). A piac egyik érdekessége az 
itt élők saját készítésű sajtjai, melyekből kóstolás után lehet 
vásárolni. Városi sétánk után Krakkó melletti szállásunkra uta-
zunk, (2 éj) fakultatív vacsora.

2. NAP: WIELICZKA – KRAKKÓ (30 km)
Reggeli után me gyünk Wieliczka fő látványosságának, a Világ-
örökségek listáján is szereplő sóbányának a megtekintésére. Itt 
leszállunk bánya mélyébe. A közel két órás program során bemu-
tatják a nehéz munka rejtelmeit. Ezt követően a szintén világörök-
ségi listán szereplő Krakkóval ismerkedünk. A Visztula partján 
fekvő királyi várral, a Wawellel kezdjük látogatásunkat. A várban 
tett nézelődésünket a székesegyházban fejezzük be, ahol Báthory 
István végső nyughelyét láthatjuk. Folytatjuk Krakkó felfedezé-
sét a belvárossal. Fő látványosságok: Rynek, Posztóház, Mária-
templom. Délután, szabadprogramunk alatt a Ryneken található 
adventi forgatagban sétálunk. Több mint 50 bódéban kínálják az 
árusok az ünnephez kötődő díszeket, ajándékokat, ünnepi étele-
ket és a forralt bort. Számtalan érdekes program szolgálja a láto-
gatók szórakozását: jászolverseny, zenei produkciók, felvonulások, 
előadások. Szállás, mint előző nap.

3. 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. Szabadprogram a városban. 
Le tudjuk fényképezni szülőházát is. Ezt követően Szlovákián 
keresztül kisebb pihenőkkel hazautazunk. Budapest után 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk. 

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 koro-
názó városban, Pozsonyban. Megcsodáljuk a pompásan felújí-
tott belváros elegáns főúri palotáit, a Szent Márton koronázó 
dómot, a Mátyás király által alapított egyetem épületét, 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 kirakodóvásárok. 
Látványos fabódékban kínálják az árusok a karácsonyi portéká-
kat, édességeket, mézeskalácsokat, kerámiákat. A koraesti órák-
ban érkezünk szállásunkra Prágába, (2 éj) fakultatív vacsora.

2. NAP: PRÁGA 
Egész napos program Prágában. Városnézéssel kezdünk. Az óvá-
ros felkerült az UNESCO Világörökségek listájára. A Hradzsin és 
a Szent Vitus hatalmas katedrálisa, továbbá a Királyi Palota, a 
Szent György Bazilika és a fogalommá vált Aranyművesek utcája 
a turisták kedvelt célpontja. Ebben a keskeny utcában dolgoztak 
régen a céhmesterek kis műhelyekben, üzletekben. A hegyről 
lejőve Prága másik híres építményéhez, a Károly-hídhoz érke-
zünk. A belvárosban a főtéren a híres órán (Orloj) kívül láthatjuk 
a Thyn templomot. A téren lévő vásárban cseh szuvenírek szé-
les választékát kínálják, továbbá kézműves termékeket, hagyo-
mányos karácsonyi díszeket és különféle ajándéktárgyakat, 
kerámiákat, cseh kristályt lehet vásárolni. Ha megéhezett vagy 
megszomjazott, érdemes megkóstolni a helyi gasztronómia jel-
legzetességeit. Sok helyen árusítanak tipikus cseh ételeket és 
italokat, sört, forralt bort (csehül svařák), mézlikőrt (medovina) 
vagy grogot. Este még kisétálunk a szépen kivilágított 
Vencel térre, mely a cseh történelem neves színtere is volt. 
Szabadprogramunk alatt egyéni sétára, nézelődésre is nyílik 
lehetőség. Prága utcái ilyenkor már színes fényekben pompáz-
nak. Este visszatérés a szállásra. 

3. NAP: PRÁGA – BRNO – BUDAPEST  (530 km)
Reggeli után hazaindulunk. Megállunk Brnoban, Csehország 
második legnagyobb városában és tartunk egy gyalogos város-
nézést (Óvárosháza, Piactér, Szent Péter és Pál katedrális...). 

A séta után szabadprogram, megnézzük a 
főutca adventi forgatagát és a Svoboda tér 
kirakodóvásárát. Az esti órákban érkezünk 
haza. Budapest után mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

ADVENTI FORGATAG KRAKKÓBAN

KARÁCSONYI HANGULAT PRÁGÁBAN

PROKO BEPILLANTÓ: 

 leNgyelország téli turistaközPoNtja: zakoPaNe

 ii. jáNos Pál PáPa szülőházáNak felkeresése

 wieliczkai sóbáNya, ahol téleN is 13 °c vaN

PROKO BEPILLANTÓ: 

 városNézések PozsoNybaN és brNobaN

 károly-híD és veNcel tér aDveNti DíszbeN

 karácsoNyi órajáték a szeNt vitus kateDrálisNál 

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 168 PLN

Részvételi díj: 37.500,- Ft 
időPont:  2015.  december 04 – 06.;  

december 11 – 13.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  2 éjszaka *** szálloda 2 ágyas 

tusolós WC-s szobáiban        

fakultatív vacsoRa: 4.900,- Ft
egyágyas feláR: 7.500,- Ft

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

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 290 CZK + 2 €

Részvételi díj: 37.500,-  Ft
időPont:  2015.  december 04 – 06.;  

december 11 – 13.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  2 éjszaka *** szálloda  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban        

fakultatív vacsoRa (2 alkalom): 6.250,- Ft
egyágyas feláR: 7.500,- Ft

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

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

ADVENT

ZAKOPANE TÉLEN

KRAKKÓ FŐTERE ADVENTKOR

KARÁCSONYFA PRÁGA FŐTERÉN
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ADVENT SALZBURGBAN ÉS LINZBEN

ADVENTI CSILLOGÁS AUSZTRIÁBAN
(Graz, Mariazell, Bécs)

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 bécs belvárosa karácsoNyi féNyekbeN 
 ausztria legNagyobb aDveNti koszorúja

 MiNDszeNty NyoMDokaiN MariazellbeN

 sacher torta és aDveNti forralt bor grazbaN

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

SCHÖNBRUNN – LINZ (560 km)
Reggeli indulás. Ausztriába érve először a híres barokk stílusú 
Schönbrunni kastélyt tekinti meg a csoport. A versailles-i min-
tára készült palota termei minden látogatót elkápráztatnak. 

Már itt is láthatjuk, hogy az osztrákok milyen fontosnak tart-
ják az Adventet. A kastély környéke telis-tele van szebb-
nél-szebb ajándékokat árusító pavilonokkal. Ezt követően 
Felső-Ausztria fővárosát keressük fel. Linz nem véletlenül volt 
pár éve Európa Kulturális Fővárosa. Először a belvárosban for-
golódunk, majd a díszesen kivilágított adventi vásárt keressük 
fel. Itt feltétlenül meg kell kóstolni a híres Glühweint (forralt 
bort) vagy a forró puncsot. Késő délután indulunk Salzburg 
közelében lévő szállásunkra.

2. NAP: SALZBURG (40 km)
Ezt a napot a tartomány központjában, Salzburgban tölt-
jük. Már a sétánk kezdetekor is csodás képeket csinálhatunk a 
Mirabell kastélyparkról, a Hohensalzburg vár teljes pompájá-
ban látható. A Dóm épülete körül található adventi vásár az 
országban az egyik legnagyobb. A nap során megtekintünk 
több, szépen feldíszített templomot, felmegyünk a várba és lesz 
lehetőség a Mozart szülőházában berendezett kiállítás megte-
kintésére is. Természetesen megvárjuk az esti kivilágítást és azt 
követően megyünk vissza a már megszokott szállásunkra.

3. NAP:  MONDSEE – STYER – HEGYESHALOM – 
BUDAPEST (580 km)

Délelőtt megállunk a csodás fekvésű Mondsee városkában. 
Az égszinkék tó, meredek sziklafalak, szépen díszített alpesi 
házak kápráztatnak el minket. Itt gyönyörködünk a belváros-
ban, megtekintjük a különleges templomot, majd sétálunk 
a tóparton.  Továbbutazva a déli órákban érünk Styerbe, mely 
több mint 1000 éves város. Itt is nagy hagyománya van az 
Advent megünneplésének. A főterén található faházikókban 
helyi csecsebecsék mellett az ilyenkor szokásos ételek, italok is 
megtalálhatóak. A rokokó városháza és a Plébánia templom is 

lefényképezhető. A délutáni órákban indu-
lunk vissza Budapestre. Megérkezésünk 
után mindenkit a felszállási helyére szállítunk. 

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

SZLOVÉNIA – GRAZ (380 km)
Reggeli indulás után utazás rövid megállásokkal Szlovénián 
keresztül Grazba. A kora délutáni órákban kezdjük grazi városné-
zésünket. Gyalogos sétánk során felkeressük a dómot, a Murán 
lévő kagyló alakú szigetet, felmegyünk a város fölött található 
óratoronyhoz, 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, illetve 
lehet finom kolbászt és virslit is fogyasztani. Akinek kedve van, 
megízlelheti a főtér közelében lévő cukrászdában a különle-
ges 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 (200 km)
Reggeli után elhagyjuk Grazot és észak 
felé indulunk Mariazellbe. Megérkezésünk 
után először a város központjában található 
híres kegytemplomot tekintjük meg, mely-
nek magyar vonatkozása: Nagy Lajos kápolnája és Mindszenthy 
hercegprímás egykori temetkezési helye. Előtte a főtéren van a 
nagy adventi vásár. Évek óta itt állítják fel Ausztria legnagyobb 
adventi koszorúját. Kis sétával felkeressük a híres „mechani-
kus” Betlehemet, mely érdekessége a sok szépen megfaragott 
mozgó figura. Ezt követően megtekintünk egy mézeskalács-
sütő üzemet, mely több mint száz éve készíti a híres mariazelli 
mézeskalácsot. A központ közelében található  egy likőrkészítő 
kis üzem. A mariazelli likőr harminchárom különleges gyógy-
növény harmonikus elegye. Megismerkedünk készítésével, sőt 
meg is kóstolhatjuk. Este elfoglaljuk szállásunkat.

3. NAP: BÉCS – BUDAPEST (350 km)
Reggeli után, az osztrák főváros felé vesszük az irányt. Bécsbe 
érve először egy buszos, majd gyalogos séta keretében a bel-
város nevezetességeinek megtekintése szerepel programunk-
ban. Az Opera épületének érdekessége, hogy az építészei 
Magyarországon is több híres épületet terveztek. Innen indul 
a város egyik főutcája, a Kärntner Strasse, melyen végigsétálva 
érjük el a Szt. István-székesegyházat, melynek magyar vonatko-
zású emlékeiről idegenvezetőnk is beszélni fog. Továbbhaladva 
a Graben, majd a Burg és végül a Parlament szerepel gyalo-
gos sétánk programjában. Délután a városháza előtt díszesen 
kivilágított adventi vásárt keressük fel. Bécsben több helyen 
is tartanak adventi vásárokat, ünnepségeket, de a legnagyobb 
és a legdíszesebb a város központjában lévő vásár. Itt feltét-
lenül meg kell kóstolni a híres Glühweint (forralt bort) vagy a 
forró puncsot. Érdekesség, hogy az adventi bögrét meg lehet 
vásárolni és emlékként haza lehet hozni. Késő délután felszál-
lunk autóbuszunkra, elhagyjuk Bécset és hazafelé indulunk. 
Budapest után Szeged, Pécs, Debrecen (Miskolc) vonalon fel-
szállt utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 31 €

Részvételi díj: 49.900,- Ft 
időPont:  2015.  december 04 – 06.;  

december 11 – 13.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  2 éjszaka *** szálloda  

kétágyas tusolós WC-s szobáiban          

fakultatív vacsoRa: 7.500,- Ft
egyágyas feláR: 8.000,- Ft

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

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 20 €

Részvételi díj: 49.900,- Ft  
időPont:  2015.  december 04 – 06.;  

december 11 – 13.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  2 éjszaka *** szálláshely  

kétágyas tus/ WC-s szobáiban 

fakultatív vacsoRa: 9.800,- Ft
egyágyas feláR: 12.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó: 1,5 €

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

PROKO BEPILLANTÓ:

 aDveNti hagyoMáNyok 4 alPesi városbaN
 karácsoNyi zeNe és vásár Mozart városábaN
 üNNePi PoMPa a schöNbruNNi kastélybaN

ADVENT

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

SALZBURG TÉLI LÁTKÉPE

MARIAZELLI KEGYTEMPLOM

BÉCSI ADVENT A VÁROSHÁZÁVAL
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Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 31 €

Részvételi díj: 49.900,- Ft 
időPont:  2015.  december 04 – 06.;  

december 11 – 13.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  2 éjszaka *** szálloda  

kétágyas tusolós WC-s szobáiban          

fakultatív vacsoRa: 7.500,- Ft
egyágyas feláR: 8.000,- Ft

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

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 20 €

Részvételi díj: 49.900,- Ft  
időPont:  2015.  december 04 – 06.;  

december 11 – 13.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  2 éjszaka *** szálláshely  

kétágyas tus/ WC-s szobáiban 

fakultatív vacsoRa: 9.800,- Ft
egyágyas feláR: 12.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó: 1,5 €

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

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, hanem azért is, mert orgo-
nája a világ egyik legnagyobbja. Az Altstadt 
házai nagyon egységes képet adnak a bel-
városnak. Itt található az adventi vásár is. 
Nézelődünk, forgolódunk az árusok között. 
Ezt követően felkeressük első királynénk, 
Gizella kápolnáját. Sétánk utolsó állomása a három folyó össze-
folyásának helyszíne. Programunk után folytatjuk utunkat szál-
lásunkig. (2 éj) 

2. NAP: NÜRNBERG – ROTHENBURG  
Reggeli után Nürnbergbe utazunk. Először megismerke-
dünk 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 követően 
a szabadprogramot a főtéren található adventi vásárban tölt-
jük. A helyiek szerint az övék az igazi adventi vásár, a több utcán 
és téren elterülő kavalkád. Folytatjuk utunkat Rothenburgba, 
a mesebeli középkori városkába. Először megtekintjük 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. Itt található egy karácso-
nyi múzeum is, ahol a díszeket és a szokásokat a XVI. századig 
visszamenőleg mutatják be. Ide is betérünk. Este érkezünk visz-
sza a szállásunkra. 

3. NAP: REGENSBURG – BUDAPEST   
Folytatjuk bajorországi nézelődésünket és megállunk 
Regensburgban. Óvárosát 2006-ban a világörökség részévé nyil-
vánították. Városnézésünk során megtekintjük a gótikus stílusú 
Szt. Péter katedrálist, a Hercegi Palotát, valamint a ma is létező 
legrégebbi Duna hidat, a Kőhidat (Steinerne Brücke). Az esti 
órákban érkezünk Magyarországra. Budapest után mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk. 

MÉZESKALÁCS, BAJOR VIRSLI ÉS FORRALT BOR 
PROKO BEPILLANTÓ: 

 bajorország 4 legcsoDásabb aDveNti vására

 karácsoNyi MúzeuM rotheNburgbaN

 az első Magyar királyNé káPolNája

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 9 €

Részvételi díj: 49.900,- Ft
időPont:  2015.  december 04 – 06.;  

december 11 – 13.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  2 éjszaka *** szálloda 2 ágyas 

tusolós WC-s szobáiban        

fakultatív vacsoRa: 8.000,- Ft
egyágyas feláR: 8.000,- Ft

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

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

– TIROL (580 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után érkezünk 
Ausztriába. Első megállónk a Melk városa melletti híres apát-
ságnál lesz. Megtekintjük az épületegyüttest a csodaszép 
könyvtárával és barokk templomával. Ezután továbbindulunk.  
Salzburg mellett haladunk el, miközben szép rálátásunk lesz a 
városra. Továbbhaladva több ezer méter magas hegyek, hófödte 
csúcsok fogadnak bennünket. Útközben szép, fafaragásos erké-
lyekkel díszített faházakat láthatunk. Szállás egy hangulatos 
alpesi panzióban, fakultatív vacsora (3 éj). 

2. NAP:  SWAROVSKI KRISTÁLYMÚZEUM – HALL IN TIROL 
–  INNSBRUCK (120 km)

A mai napon sok különlegesség szerepel programunkban: Első 
megállónk a Swarovski Kristályvilág, ahol különböző megvilá-
gítású Swarovski kristályok fantasztikus csillogását bemutató 
kiállítás látható. A végén vásárolhatunk is a világ legnagyobb 

Swarovski shopjában. Ezt követően Tirol egyik leghangulato-
sabb városában Hall in Tirolban sétálunk. Díszes házai még 
télen is látványosak. A délutánt a tartomány fővárosában, 
Innsbruckban töltjük. Megcsodáljuk belvárosát. A Burg, Mária 
Terézia idején gyakran volt a család lakóhelye. Az Aranytetős 
erkély a város jelképe, de ez csak az egyik látványossága a főtér-
nek. A Hofkirche szobrai külön-külön is szobrászati remekmű-
vek, hát még így, egy „csokorban”. Aki akar a város fölé menő 
fogaskerekűvel felmehet egy kilátóhoz, ahonnan mesés kilátás 
tárul elénk. Este természetesen megcsodáljuk az adventi for-
gatagot és egy forró puncsot vagy forralt bort meg is kóstolha-
tunk. Este megyünk vissza szállásunkra.   

3. NAP:  RATTENBERG – KUFSTEIN – BUDAPEST (660 km)
Reggeli után Rattenberg felé vesszük az irányt. Az Inn partján 
fekvő város az üvegiparáról híres. Továbbhaladva „Tirol kapu-
ját”, Kufsteint tekintjük meg. A városi sétát az Inn partján kezd-
jük. Emellett haladva érjük el azt a kis utcácskát, mely a város 
legszebb szeglete. Borospincék, szép cégérek, díszes házacskák. 
A főtéren keresztül felvonóval közelítjük meg a várat. Ott először 
megtekintjük a Néprajzi Múzeumot, majd felmegyünk a várto-
ronyba, ahol hosszú éveken keresztül hazánk hírességei rabos-
kodtak. Kazinczy és Wesselényi mellett Rózsa Sándor is volt 
„lakója” a toronynak. Táblák jelzik, hogy melyik cellában ki rabos-
kodott. A kufsteini vár megtekintése után folytatjuk utunkat 

és a tájban gyönyörködve hagyjuk el az Alpok 
vidékét. Hegyeshalomnál határátlépés. Esti 
órákban hazaérkezés. Budapest után min-
denkit a felszállási helyére szállítunk.

ADVENTI FÉNYEK TIROLBAN
PROKO BEPILLANTÓ: 

 látogatás a swarovski kristályvilágba

 felvoNózás kaziNczy és wesseléNyi börtöNébe

 séta régi ezüstbáNyábaN, és alPesi szurDokbaN

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

Részvételi díj: 59.500,- Ft
időPont:  2015.  december 04 – 06.;  

december 11 – 13.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  2 éjszaka *** szálloda  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban        

fakultatív vacsoRa: 9.000,- Ft
egyágyas feláR: 8.000,- Ft

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

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

ADVENT

BÉCSI ADVENT A VÁROSHÁZÁVAL

ROTHENBURG FAVÁZAS HÁZAI

KUFSTEINI VÁR

SWAROVSKI MÚZEUM JELKÉPE

INNSBRUCK FŐUTCÁJA
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SZILVESZTER

SZILVESZTER PRÁGÁBAN
PROKO BEPILLANTÓ: 

 szilveszteri tűzijáték a vacsorás hajókiráNDulásoN

 séta a károly-híDoN és az araNyMűvesek útcájáN

 karlovy vary MeseszéP városa

 kutNa hora és kroMěříž világörökségei

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 különleges-
séget keresünk fel; egy kevésbé ismert várost, Kroměřížet (régi 
nevén: Kremsier). Itt teszünk rövid sétát. Történelmi központ-
ját, a főteret és a mellette álló Püspöki palota területét a palota-
kerttel 1998-ban az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította 
(külső fotózás). A város Közép-Morvaország kulturális centruma, 
1997-ben Csehország legszebb történelmi városává választották. 
Az esti órákban érkezünk Prágába a szállásunkra. (4 éj)

2. NAP: PRÁGA 
Délelőtt gyalogos városnézés Prágában. Városnézésünket a 
Hradzsinban, a várban kezdjük. Szent Vitus hatalmas katedrá-
lisa a turisták kedvelt célpontja. Mellette található a Sárkányölő 
Szent György szobor, a Királyi Palota és a Szent György Bazilika. 
Szépen felújították a fogalommá vált Aranyművesek utcáját. 
Ebben a keskeny utcában dolgoztak régen a mesterek, akiknek 
kis üzletei manapság a nagy forgatagtól hangosak. 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 és látha-
tunk mutatványosokat, zenészeket és festőket is, akik a nyüzsgő 
turistatömeg hangulatát csak fokozni tudják. Továbbhaladunk 
a belvárosban a főtérig. Itt megtekintjük többek között 
a híres órát (Orloj), láthatjuk Husz János monumentális szob-
rát, továbbá gyönyörködhetünk a teret ölelő szépen felújított 
házakban. Az óváros felkerült az UNESCO Világörökségek listá-
jára. A délután többi részében szabadprogram.

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, kb. 6 órás fakultatív kirándulásra és 

időutazásra jöhet velünk a meseszép Karlovy Varyba. A Tepla 
folyó mellett teraszosan kiépült város csodaszépen felújított, 
monarchia-korabeli épületei között sétálunk. Közben valame-
lyik kellemes teraszon kóstolgathatják a híres gyógyító hatású 
vizet, melyet a vendégek általában egy különleges formájú 
bögréből szürcsölnek. Megízlelhetjük Karlsbad finom ostyáját 
is. A kora délutáni órákban hagyjuk el Karlovy Varyt, megyünk 
vissza Prágába a szállásunkra, és készülünk a szilveszteri mulat-
ságra. Fakultatív Karlovy Vary kirándulás: 5.500,-Ft. 
A szilveszteri programunkra kb. 21:30-kor indulunk. A prog-
ram egy zenés hajón lesz a Moldván (22:00 – 01:00-ig). Hideg, 
meleg büfé vacsora, sör, bor, éjfélkor pezsgő, zene, tánc. 

4. NAP: PRÁGA
Délelőtt a késői lefekvés miatt szabadprogram, illetve pihenés. 
A kora délutáni órákban folytatjuk prágai sétánkat. Fő látványos-
ságunk a Vencel tér, mely a cseh történelemben többször is fon-
tos szerepet játszott, majd a zsidó negyed bejárása következik. 
Ezt követően a szabadprogram alatt egyéni sétára, nézelődésre 
nyílik lehetőség. Aki gondolja, egy hangulatos kiskocsmában 
megízlelheti a híres cseh söröket vagy egy étteremben kipróbál-
hatja a knédlit, melyet szintén nem szabad kihagyni.

5. NAP: PRÁGA – KUTNA HORA – BUDAPEST (570 km) 
Reggeli után elhagyjuk Prágát és hazaindulunk. Teszünk egy kis 
kitérőt, és Kutna Hora látványosságai közül megtekintjük a csoda-
szép Szent Borbála katedrálist, mely a közép-kelet-európai góti-
kus építészet egyik legszebb példája, szépségében a prágai Szent 
Vitus székesegyházzal vetekszik. Különösen 
a belső kiképzése látványos. A város pere-
mén található egy csontkápolna, melynek 
felkeresése nemcsak különleges, de egy 
kissé megrázó élmény is. Folytatjuk utun-
kat hazafelé, Csehországot és Szlovákiát 
elhagyva rajkai határátlépés után az esti 
órákban érkezünk haza. Budapest után min-
denkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 440 CZK + fak.

Részvételi díj: 99.500,- Ft
időPont:  2015. december 29 – 2016. január 02. 

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka **** szállodában  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban   

fakultatív vacsoRa (3 alkalom): 12.500,- Ft
szilveszteRi gálavacsoRa: 21.000,- Ft
egyágyas feláR: 19.500,- Ft

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

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

PRÁGA, KÁROLY-HÍD

KUTNA HORA EGYHÁZI ÉPÜLETEI
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS) – BP – (MISKOLC) – DEBRECEN – 

NAGYVÁRAD – KOLOZSVÁR (450 km)
Reggeli indulás után Ártándnál határátlépés. A nagyváradi 
városnézésünket a Szt. László székesegyháznál kezdjük. A temp-
lom kincstárában található Szt. László ereklyéje, melynek felke-
resése után a Kanonok sort is megtekintjük. Busszal megyünk 
a központba, a Sebes-Körös hídján átsétálva a színház épü-
letét láthatjuk, ezt követi a sétálóutca. Itt rövid szabadprog-
ram. Továbbutazva a csodaszép 575 m magas Király-hágón 
átkelve érjük el a történelmi Erdély területét. Kolozsváron elő-
ször 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. 
Szállás, vacsora Kolozsváron.

2. NAP:  KOLOZSVÁR – SEGESVÁR – SZÉKELYUDVARHELY 
– CSÍKSZEREDA (280 km)

Reggeli után a Házsongárdi temetőt tekintjük meg Kolozsváron 
és amennyiben a határátlépés lassúsága miatt valami kima-
radna az előző napi kolozsvári városnézésből, azt itt reg-
gel pótoljuk. Továbbindulunk Segesvárra, ahol városnézés: 
Óváros és rátekintés a fájdalmas csatamezőre. Ezt köve-
tően Fehéregyházán a Petőfi Emlékmúzeumot keressük fel. 
Megtekintjük a csata tragikus napjának történéseit bemu-
tató kiállítást és emlékparkot. Székelyudvarhelyen buszos 

városnézés közben megállunk a nemrég kialakított emlék-
parknál, ahol a magyar történelem és irodalom jeles alakjainak 
szobrait tekintjük meg. Szállás Csíkszeredán, a város szívében 
található Hunguest Hotel Fenyő szállodában (2 éj). (Szauna, 
fitness terem…)

3. NAP: CSÍKSOMLYÓ – SZILVESZTERI MULATSÁG  (40 km)
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 kegyszobor 
a templom legértékesebb része. A 2,27 m magasságával a vilá-
gon ismert kegyszobrok egyik legnagyobbja. A csendes elmél-
kedés után délután visszautazás Csíkszeredára. Amennyiben az 
időjárás lehetővé teszi, egy fakultatív lovas szánkózásos prog-
rammal kiegészül ez a nap. (Jelentkezés, fizetés a helyszínen). 
Délután készülődés az esti mulatságra. Élőzenés táncmulatság-
gal és díszvacsorával köszöntjük a 2016-os évet.

4. NAP:  FARKASLAKA – KOROND –  SZOVÁTA – 
MAROSVÁSÁRHELY (180 km)

Később kezdjük a napot. Buszra szállunk és Farkaslakára 
megyünk, hogy megnézzük Tamási Áron sírkertjét. Ezt köve-
tően Korondon fafaragások, szőttesek és kerámiák közt válo-
gathatunk, melyekből vásárolhatunk is. Továbbutazunk 
Szovátára, mely Erdély leghíresebb fürdőhelye, itt is eltöl-
tünk egy rövid időt.  Ezt követően a szálláshelyünkre utazunk 
Marosvásárhelyre.

5. NAP:  NAGYENYED – GYULAFEHÉRVÁR – ARAD – 
SZEGED – BUDAPEST (470 km)

E napon első megállásunk Nagyenyeden, a vár melletti Bethlen 
Kollégiumnál lesz. Továbbutazás Gyulafehérvárra. A bazilika, a 
fejedelmek háza, valamint a püspöki palota szerepel városnézé-
sünkben. A Maros völgyében utazva Déva vára alatt elhaladva 
érkezünk Aradra. A Tűzoltó téren megtekintjük az 1849. októ-
ber 6-án kivégzett vértanúk emlékhelyén felállított szoborkom-
pozíciót. Ezt követően határátkelés. Este érkezünk Budapestre. 
Természetesen most is mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ERDÉLYI SZILVESZTER 
PROKO BEPILLANTÓ: 

 király-hágóN át kolozsvárra

 szilveszter csíkszereDáN 
 13 telePülés téli haNgulatbaN 
 kézMűves terMékek vásárlása

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

Részvételi díj: 82.000,- Ft
időPont: 2015. december 29 – 2016. január 2. 

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: 4 nap reggeli és 3 vacsora 
szállás:  4 éjszaka *** - **** szálloda  

2 ágyas tusoló/WC-s szobáiban 

szilveszteRi gálavacsoRa: 19.500,- Ft
egyágyas feláR: 37.000,- Ft

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

SZILVESZTER

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

MÁTYÁS KIRÁLY SZOBRA KOLOZSVÁRON

HOTEL FENYŐ CSÍKSZEREDÁN

SEGESVÁR TÉLI LÁTKÉPE

HANGULATOS LOVASSZÁNOZÁSMin. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 440 CZK + fak.

Részvételi díj: 99.500,- Ft
időPont:  2015. december 29 – 2016. január 02. 

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka **** szállodában  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban   

fakultatív vacsoRa (3 alkalom): 12.500,- Ft
szilveszteRi gálavacsoRa: 21.000,- Ft
egyágyas feláR: 19.500,- Ft

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

PÁRIZS SZILVESZTERKOR
PROKO BEPILLANTÓ: 

 káPrázatos szilveszter a chaMPs-elysées-N

 fraNcia jelkéPek: DiaDalív, louvre, Notre DaMe

 Párizs féNyei az eiffel-toroNy tetejéről

 hajókiráNDulás a festői szajNáN

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

AUSZTRIA – PASSAU (920 km)
Reggeli indulás után Ausztria érintésével utazunk Német-
országba. Megállunk Passauban. Gyalogos városnézés a 3 folyó 
találkozására épült barokk városban. Kb. 2 órás programunk 
után 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, Luxembourg kert, Opera, Champs-Élysées, Diadalív, 
Trocadero tér. Ezt követően fakultatív vacsora, majd felme-
gyünk a Montmartre-ra. Gyalog sétálunk a művészek negye-
dében, 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.  
A Montmartre-t elhagyva látjuk a híres (hírhedt) Pigalle-t és a 
Moulin Rouge-t, majd szállásunkra megyünk (2 éj).

3. NAP: PÁRIZS – SZILVESZTER
Reggeli után a belvárosban kezdjük városnézésünket. A dél-
előtti 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 az Arc de Caroussel a fő látványosság. Ezt a világ talán 
leggazdagabb festészeti gyűjteményével rendelkező múzeum, 
a Louvre megtekintése követi. A kora esti órákban a Trocadero 
teret érintve lehetőség lesz felmenni az Eiffel-toronyba és kör-
betekinteni a városon. Ezt követően hajókirándulás (megfelelő 
időjárás esetén) a Szajnán. Fakultatív vacsora, majd ezután a 
csoport bemegy a Champs-Élysées hatalmas forgatagába. Éjfél 
után (kb. 01-kor) indul vissza autóbuszunk a szállodába.  

4. NAP: PÁRIZS – REIMS
Délelőtt a Latin negyed, a Sorbonne és a Pantheon szerepel 
programunkban. Ezt követően elhagyjuk 
Párizst, rövid időre megállunk Reimsben és 
a szintén Világörökségek listáján szereplő 
fantasztikus gótikus katedrálist tekinti meg 
a csoport. Szállás már Németországban. 

5. 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. 86 €

Részvételi díj: 128.500,- Ft
időPont:  2015. december 29 – 2016. január 02.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: kontinentális reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka  *** szállodákban  

tusoló/WC-s szobában  

fakultatív vacsoRa: 22.000,- Ft
egyágyas feláR: 35.000,- Ft
helyi adó (helyszínen fizetendő): kb.: 6 €

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

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

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

NOTRE DAME TÉLEN

CHAMPS-ÉLYSÉES SZILVESZTERI FORGATAGA
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Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 86 €

Részvételi díj: 128.500,- Ft
időPont:  2015. december 29 – 2016. január 02.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: kontinentális reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  4 éjszaka  *** szállodákban  

tusoló/WC-s szobában  

fakultatív vacsoRa: 22.000,- Ft
egyágyas feláR: 35.000,- Ft
helyi adó (helyszínen fizetendő): kb.: 6 €

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

SZILVESZTER ÉSZAK-OLASZORSZÁGBAN
PROKO BEPILLANTÓ: 

 4 világörökség és hajózás a garDa-tavoN

 sóhajok híDja és szt. Márk tér veleNcébeN

 veroNábaN júlia erkélye és a híres aréNa

 haNgulatos szilveszteri olasz gálavacsora

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 40 € + fak.

Részvételi díj: 108.000,- Ft
időPont: 2015. december 29 – 2016. január 02.

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

2 ágyas tusolós WC-s szobában 

fakultatív vacsoRa (3 alkalom): 20.000,- Ft
fakultatív szilveszteRi vacsoRa: 34.000,- Ft
egyágyas feláR: 32.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó: 4 €

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

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

TRIESZT – VERONA (880 km) 
Reggeli indulás, folyamatos utazás Szlovénián keresztül Olasz-
országba. Határátlépés után megállunk Triesztben. Városnézés a 
Monarchia legnagyobb kikötőjeként is ismert városban. Nagyon 
szép a főtér, a görög-keleti templom és a tengerparti sétány. 
Továbbutazunk és az esti órákban érjük el szállásunkat (4 éj). 

2. NAP: PADOVA – VELENCE
Egész napos fakultatív kirándulás Padovába és Velencébe. 
Reggel először Padovába utazunk. Itt megtekintjük a cso-
daszép Szt. Antal-katedrálist. Szt. Antal Lisszabonban szüle-
tett, de Olaszországban vált híressé és itt van eltemetve. Előtte 
magasodik Donatello Gattamelata szobra. Ezt lefényképezve 

sétálhatunk át a szép reneszánsz hangulatú főtérre. A déli órák-
ban folytatjuk utunkat Velencébe. Hajóval megyünk a köz-
pontba. A hajójegy költsége benne van a fakultatív program 
árában. A városba átérve gyalogos városnézés. A hatalmas 
Szt. Márk tér, a sok festőt megihlető Sóhajok hídja, a gazdag 
hercegek mesés épülete, a Dodge-palota, és a mindig nagy for-
gatagú Rialto a fő látványosság. A szabadprogram alatt belülről 
is meg lehet tekinteni a Dodge-palotát és a Szt. Márk kated-
rálist, és fel tudnak menni a Harangtoronyba, ahonnan mesés 
a kilátás. Estére érkezünk vissza szállásunkra. Fakultatív 
Padova – Velence kirándulás: 5.500,- Ft.

3. NAP: VERONA – SIRMIONE – BARDOLINO 
A mai napon a Garda-tó felé vesszük az irányt. Először meg-
állunk Veronában, ahol városnézés. Fő látványosságok: 
Castelveccio, Aréna, Erbe tér az érdekes épületeivel, Dante 
szobra és természetesen Júlia erkélye. Következőre Sirmione 
földnyelvén állunk meg. A zegzugos utcái és a tipikus mediter-
rán hangulat mindenkit elkápráztat. Itt jó idő esetén lehet hajó-
kázni a Garda-tavon és le lehet fényképezni Maria Callas egykori 
villáját, vagy meg lehet kóstolni a híres olasz édességeket. 
Ezt követően Bardolinoban sétálunk. Ez a tóparti városka a régió 
borvidékének egyik központja. Sétánk alatt a város fő neveze-
tességeit, többek közt a közel ezer éves templomot, freskóival 

valamint a dómot tekintjük meg. Aki gondolja, a városnézés 
utáni szabadprogram során meg is kóstolhatja az ízletes nedűt. 
A kora esti órákban érkezünk vissza szállásunkra és felkészülünk 
a szilveszteri vacsorás estre. 

4. NAP: VICENZA (120 km)
Délelőtt pihenés, szabadprogram. Délután megyünk a Világ-
örökségek listáján is szereplő Vicenza megtekintésére. A város-
központban láthatóak a híres építész, Palladio alkotásai, 
palotái. Ezeket keressük fel. Különösen szép a Bazilika és 
a Teatro Olimpico. Késő délután érkezünk vissza szállásunkra. 

5. NAP: MIRAMARE – SZLOVÉNIA – BUDAPEST
Hazafelé indulunk. Útközben lekanyarodunk 
egy érdekes kastélyhoz. A Miramare palota a 
Monarchia egyik legszebb tengerparti épü-
lete volt. Megtekintése nekünk is kellemes 
élményt ad. Szlovénia érintésével érünk visz-
sza Budapestre, az esti órákban. Ezután min-
denkit a felszállási helyére szállítunk.

SZILVESZTER

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

PADOVA TÉLEN

SIRMIONE VÁRA

VELENCE, SZENT MÁRK BAZILIKA
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KARNEVÁL VELENCÉBEN

KARNEVÁL RIJEKÁBAN
PROKO BEPILLANTÓ: 

 két fesztivál a PrograM soráN

 karNeváli haNgulat az utcákoN és a szálloDábaN is 
 séta oPatija teNgerPartjáN és zágráb óvárosábaN

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

SZLOVÉNIA – OLASZORSZÁG (845 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. 
Itt állunk meg és a belvárosban valamint a tengerparton sétá-
lunk, nézelődünk. Az esti órákban érkezünk Treviso közeli szál-
láshelyünkre, mely **** kategóriájú. 

2. NAP: VELENCE (60 km)
Egész napos program Velencében. Punta Sabbionéból hajóval 
megyünk át Velencébe. A nap során a Karnevál programjaiba 
is bekapcsolódunk. A főtéren lesz lehetőség különböző álarcok 

vásárlására. A karnevál programjának szü-
netében gyalogos városnézés Velencében. 
A hatalmas Szt. Márk tér, a sok festőt meg-
ihlető Sóhajok hídja, a gazdag hercegek 
mesés épülete, a Dodge-palota, és a min-
dig nagy forgatagú Rialto a fő látványosság. 
Akinek kedve van, belülről is megtekintheti 
a Dodge-palotát és a Szt. Márk katedrálist, 
és fel tud menni a Harangtoronyba, ahon-
nan mesés a kilátás. (Várhatóan sorban állásra kell számítani 
a bejutásokhoz). A városnézésünket a karneváli programokhoz 
igazítjuk. Az esti órákban indulunk vissza szállásunkra.

3. NAP: LJUBLJANA – BUDAPEST (845 km)
Reggeli után Szlovéniába megyünk. Útközben láthatjuk a Júlia-
Alpok nyúlványait, így érkezünk meg a fővárosba, Ljubljanába. 
Séta keretében ismerkedünk a várossal. Megtekintjük a 
Városházát, a Dómot és lefényképezhetjük a város fölé maga-
sodó várat is. Szabadprogram után délután hazaindulás. 
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezután mindenkit a felszál-
lási helyére szállítunk.

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

OPATIJA (520 km)
Kora reggel indulás. Letenyei határátlépés után rövid megállók-
kal utazunk és a délutáni órákban egy igazi kuriózum részesei 

lehetünk Opatija környékén. Az itteni falvakból évente egyszer 
összegyűlnek a helyi harangozók és egy látványos felvonulás 
keretében ünnepelnek. Ilyenkor szólnak a harangok és a fel-
vonulók beöltöznek. Sokan különböző szörnyek maszkjait öltik 
magukra, vannak, akik söröskorsónak öltöznek a helyi hagyo-
mányok szerint. A parádénak nagyon különleges hangulata 
van, amelybe nekünk is lesz szerencsénk belekóstolni. A sát-
rakban szól a zene és finomabbnál finomabb italokat kínálnak. 
A kora esti órákig itt lesz a csoport, majd elfoglaljuk szállásun-
kat Opatijában (2 éj), ahol vacsora. Ezt követően a szálloda egy 
igazi karneváli hangulatú bulit tart, amelyen minden vendég 
díjmentesen részt vehet (italfogyasztás nincs benne az árban). 

2. NAP: RIJEKA KARNEVÁL
Reggeli után ismét karneváli hangulatba kerülünk, ugyanis 
ellátogatunk a Rijekai Nagy Parádéra. A látványos felvonu-
lás mellett, mely során igazi nyüzsgés vár minket, a várost is 
megtekintjük. Rijekából a délutáni órákban indulunk visz-
sza Opatijába, mely a Monarchia idején az egyik legkedveltebb 
üdülőhely volt Abbázia néven. Itt séta a szépen kialakított ten-
gerparton, miközben gyönyörködhetünk a több mint 100 éves 
elegáns szállodákban. Este vacsora.

3. NAP: OPATIJA – ZÁGRÁB – BUDAPEST (520 km)
Reggeli után városnézésre indulunk a jelenlegi fővárosba, 
Zágrábba. Gyalogos városnézést tartunk a Száva folyó part-
jára épült városban. Megtekintjük a Gradecet, a Kaptolt és a 
Donji Gradot (Alsóváros), amelyek így együtt alkotják Zágráb 
óvárosát. Városnézésünk után a szabadprogram ideje alatt 

emléktárgyak vásárlására is lesz lehetősé-
günk, vagy éppen beülhetünk a hangulatos 
kávézók egyikébe. A délutáni órákban haza-
indulás, várhatóan 20 óra körül érkezünk 
Budapestre. Ezt követően utasainkat a fel-
szállási helyükre szállítjuk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 29 €

Részvételi díj: 55.000,- Ft
időPont:  2016. február 06 – 08.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli 
szállás:  2 éjszaka **** szálloda  

kétágyas tusolós WC-s szobáiban          

egyágyas feláR: 16.000,- Ft

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

Min. létszám: 35 fő

Részvételi díj: 49.950,- Ft
időPont: 2016. február 06 – 08. 

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: félpanzió
szállás:  2 éjszaka *** szállodában  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 8.000,- Ft

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

PROKO BEPILLANTÓ:

 4 csillagos szálloDa, NiNcs éjszaka a buszoN

 féNyűző álarcok és jelMezek forgataga

 séta a szt. Márk téreN, sóhajok híDja, rialto

KARNEVÁLOK

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

KARNEVÁLOZÓK

VELENCE – RIALTO

KARNEVÁLOZÓK GÓLYALÁBON
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Brno

Prága
Kutna Hora

Telc

Karlovy Vary

Pozsony

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 29 €

Részvételi díj: 55.000,- Ft
időPont:  2016. február 06 – 08.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli 
szállás:  2 éjszaka **** szálloda  

kétágyas tusolós WC-s szobáiban          

egyágyas feláR: 16.000,- Ft

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

Min. létszám: 35 fő

Részvételi díj: 49.950,- Ft
időPont: 2016. február 06 – 08. 

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: félpanzió
szállás:  2 éjszaka *** szállodában  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

egyágyas feláR: 8.000,- Ft

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

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 város fölé maga-
sodik a pozsonyi vár, amely a belváros műemlékeivel együtt 
alkotja Pozsony legfőbb látványosságait. A városnézésünk után 
Szlovákián keresztül folytatjuk utunkat Csehországba. Brnoban, 
az ország második legnagyobb városában is tartunk egy gyalo-
gos városnézést (Óvárosháza, Piactér, Szent Péter és Pál kated-
rális...). Az esti órákban érkezünk Prágába a szállásunkra. (3 éj)

2. NAP: PRÁGA – KARLOVY VARY – PRÁGA (320 km)
Délelőtt gyalogos városnézés Prágában. Városnézésünket 
a Hradzsinban, a várban kezdjük. Szent Vitus hatalmas katedrá-
lisa a turisták kedvelt célpontja. Mellette található a Sárkányölő 
Szent György szobor, a Királyi Palota és a Szent György Bazilika. 
Szépen felújították a fogalommá vált Aranyművesek utcáját. 
Ebben a keskeny utcában dolgoztak régen a mesterek, akiknek 
kis üzletei manapság a nagy forgatagtól hangosak. Délután aki-
nek kedve tartja, önálló egyéni programot szervezhet magának 
Prága történelmi óvárosban. Másik lehetőségként egy hangula-
tos, kb. 6 órás fakultatív kirándulásra és időutazásra jöhet velünk a 
meseszép Karlovy Varyba. A Tepla folyó mellett teraszosan kiépült 

város csodaszépen felújított, monarchia-korabeli épületei között 
sétálunk. Közben valamelyik kellemes teraszon megpihenhetnek 
utasaink és kóstolgathatják a híres gyógyító hatású vizet, melyet a 
vendégek általában egy különleges formájú bögréből szürcsölnek. 
Megízlelhetjük Karlsbad finom ostyáját is. Késő délutáni órák-
ban hagyjuk el Karlovy Varyt, este érkezünk vissza szállásunkra. 
Fakultatív Karlovy Vary kirándulás: 5.500,- Ft.

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), láthatjuk 
Husz János monumentális szobrát, továbbá gyönyörködhetünk 
a teret ölelő szépen felújított házakban. Az óváros felkerült az 
UNESCO Világörökségek listájára. Ezt követően folytatjuk utun-
kat Prága másik híres építményéhez, a Károly-hídhoz. A hidat 
fenséges barokk szobrok díszítik. Sétálva a hídon szép fotó-
kat készíthetünk a műemlékekről, szobrokról. Városnézésünket 
a zsidó negyednél fejezzük be. Ezt követően a szabadprogram 
alatt egyéni sétára, nézelődésre, ajándékvásárlásra nyílik lehe-
tőség. Aki gondolja, egy hangulatos kiskocsmában megízlel-
heti a híres cseh söröket is. A koraesti órákban szervezünk egy 
hangulatos, kb. 2 órás fakultatív hajókirándulást a Moldván, 
(ha körülmények –pl. vízállás- megengedik) mely svédasztalos 

vacsorával van egybekötve. Fakultatív vacsorás hajóki-
rándulás a Moldván: 20 €. Akik nem választják a hajózási 
programot, azoknak lehetőség nyílik önálló sétára a kivilágított 
belvárosban. Este autóbusztranszfer a szállodába.

4. NAP:  PRÁGA – KUTNA HORA – TELČ – BUDAPEST (570 km) 
Ez a nap is a cseh világörökségekről szól, ugyanis a nap során 
felkeresendő városok mindegyike szerepel az UNESCO listá-
ján. Délelőtt a Prága közelében lévő Kutna Hora látványosságai 
közül megtekintjük a csodaszép Szent Borbála katedrálist, mely 
a közép-kelet-európai gótikus építészet egyik legszebb példája, 
szépségében a prágai Szent Vitus székesegyházzal vetekszik. 
A város peremén található egy csontkápolna, melynek felke-
resése nemcsak különleges, de egy kissé megrázó élmény is. 
Folytatjuk utunkat Csehországban. Délután Telčben a város egy-
séges hangulatú, látványos főterén sétálunk, ahol szép fotókat 
készíthetünk az árkádos-lábas házakról, valamint a közelben 
lévő várról. Csehországot és Szlovákiát elhagyva rajkai határ-
átlépés után az esti órákban érkezünk haza. Budapest után min-
denkit a felszállási helyére szállítunk.

CSEH VILÁGÖRÖKSÉGEK  
ÉS A SZÁZTORNYÚ PRÁGA
PROKO BEPILLANTÓ: 

 Négy cseh világörökség és PozsoNy

 a MoNarchia ékszerDoboza: karlovy vary

 svéDasztalos hajókiráNDulás PrágábaN

 3 éjszaka a festői PrágábaN

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

időPontok és áRak: 
2016. március 12 – 15.: 43.500,- Ft

május 04 – 07.:      52.500,- Ft

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli
szállás:  3 éjszaka *** szállodában  

2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

fakultatív vacsoRa (1. és 2. nap a hotelben): 7.000,- Ft
egyágyas feláR:  12.000,- Ft

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

Természet VároslátogatásNehézségi mutató

TELČ FŐTÉR

PRÁGA – ORLOJ

4 NAPOS UTAK

Március 12-15.: hosszú hétvége

MÁRCIUS 12-TŐL INDULÓ ÚTJAINK:
Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak: 27. old.
Lagúnák, templomok, szerelmek: 27. old.
Kastélyok és barokk városok: 26. old.
Kalandozás Dél-Lengyelországban: 26. old.
Cseh világörökségek és a száztornyú Prága: 25. old.

PÜNKÖSDI ÚTJAINK:
Primavera all’italiana: 35. old.
Leonardo szülőföldjén: 30. old.
Ciprus, a szerelem szigete: 42. old.
A lovagok szigete – Málta: 40. old.
Svájc csokoládéval és sajttal: 32. old. 
Kalandozás Dél-Lengyelországban: 26. old.
Kristályok és porcelánok varázsában: 36. old.
Pillanatképek és nyaralás Dalmáciában: 31. old.

Május 14-16.: hosszú hétvége

Kirándulások, melyek feltöltik csodálatos ÉLMÉNYEKKEL!

UTAZZON VELÜNK AZ ÜNNEPNAPOKON IS!
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KALANDOZÁS DÉL-LENGYELORSZÁGBAN

KASTÉLYOK ÉS BAROKK VÁROSOK

4 NAPOS UTAK

PROKO BEPILLANTÓ: 

 bajor és osztrák kastélyok, Parkok 
 a DisNey kastély ihletője: NeuschwaNsteiN

 PoMPás barokk Palota a „bajor teNger” szigetéN

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

ZAKOPANE – KRAKKÓ (400 km)
Parassapusztai határátlépéssel megyünk Szlovákiába. Délután 
érkezünk Lengyelországba. Megállunk egy mesés városban. 
Zako pane csodálatos fekvésű település, Közép-Európa egyik leg-
kedveltebb és leglátogatottabb téli turisztikai központja. A fahá-
zakból 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 séta. 
Szállásunk Krakkó mellett lesz. Fakultatív vacsora (3 éj).

2. NAP: WIELICZKA – KRAKKÓ (30 km)
Reggeli után napunkat a világörökségi listán is szereplő wieliczkai 
sóbánya megtekintésével kezdjük. Itt leszállunk a bánya mélyébe. 
A közel kétórás program során bemutatják a nehéz munka rej-
telmeit. A sóbányászat veszélyei, évszázados technikája és egy 
varázslatos világ tárul a látogató szeme elé. Programunkat foly-
tatjuk Krakkóval. Először a Visztula partján fekvő királyi várba, 
a Wawelbe látogatunk el. A termekben tett sétánk közben a 
kalauzunktól alapos tájékoztatást kapunk e csodálatos palota 
történelméről és lakóinak életéről. A várban tett nézelődésün-
ket a székesegyházban fejezzük be, ahol Báthory István végső 
nyughelyét láthatjuk. Krakkó felfedezése a belvárossal folyta-
tódik. 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 fény-
képezni. A felkavaró és megrázó élmények után kifejezetten jó a 
nyugodt zarándokhely felkeresése Czestochowaban, ami e nagy 
katolikus országnak a legismertebb zarándokhelye. A Jasna 
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 és a következő években a kép 
által zarándokhellyé vált. Azóta is hívők százezrei keresik fel 
a Madonnát. A helyszínen nekünk is lesz időnk egy kis elmé-
lyülésre. Estére érünk vissza a szállásunkra. A kirándulásra csak 
előzetes jelentkezést tudunk elfogadni. A helyszínen már nem 
lehet jelentkezni. Fakultatív Auschwitz – Czestochowa 
kirándulás: 5.500,- Ft.

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

Délelőtt a katolikus hívők számára különösen érdekes helyet 
keresünk fel, Wadowicet. Itt született Karol Wojtyla, a későbbi 
II. János Pál pápa. A 20.000 lakosú településen, a pápa tisztele-
tére a szülői házban múzeumot rendeztek be. Szabadprogram: 
kegy- és emléktárgyakat lehet vásárolni. Ezt követően Poprád 
érintésével, kisebb pihenőkkel hazautazunk. Budapest után 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk. 

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

SALZBURG (780 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után Ausztriába uta-
zunk. Délután érkezünk Salzburgba, a templomok városába, 
mely az UNESCO Világörökség Listáján is szerepel. Belvárosa 
csodálatos barokk építészeti emlékekkel rendelkezik. Gyalogos 
városnézésünk a Salzach folyó mindkét partjának látványos-
ságait érinti. Sétánk mottója: Mozart és a „Muzsika hangja”. 
A Mirabell kert szépsége, a leghíresebb kastélyok kertjeivel 
is vetekszik. A dóm lenyűgözően hatalmas barokk épülete, a 
művészettörténeti ritkaságnak számító belső díszítésű Ferences 
templom, vagy éppen a Szent Péter-templom is utal arra, hogy 
nem véletlenül hívják a templomok városának Salzburgot. 
Látjuk még távolról a város fölé magasodó Hohensalzburg várát 
is. Programjaink befejezése után szállásunkra utazunk.

2. NAP: KUFSTEIN –  SWAROVSKI – INNSBUCK (180 km)
A délelőttöt a Tirol kapujának is nevezett Kufstein városában 
töltjük. Sétálunk a gyors folyású Inn partján, a főtér és a város-
háza megtekintése után felvonó repít minket a várba. A vár-
falról gyönyörködhetünk a kilátásban. A Császár-toronyban 
berendezett Börtön Múzeum celláit látván – ahol több híres 
magyar raboskodott, mint pl. Kazinczy, Wesselényi, Teleki 
Blanka vagy éppen Rózsa Sándor – elgondolkodunk nagyjaink 
sanyarú sorsán. A vár néprajzi kiállítása (őstörténet, néprajz, 
növény- és állatvilág, szakrális kincsek) is sok érdekességet ígér. 
Folytatva utunkat egy különlegességet keresünk fel, a Swarovski 
Kristálymúzeumot. A gyár mellett egy érdekes, interaktív kiállí-
tást alakítottak ki. A kristályok különleges kompozíciója ámu-
latba ejti az embert. Nagyszerűen használták ki a művészek a 
kristályok fényhatásra bekövetkező csillogását. A végén vásár-
lási lehetőség is lesz. Pár kilométer múlva érjük el Tirol központ-
ját. Itt Innsbruck nevezetességeivel ismerkedünk meg. Séta a 
történelmi emlékekben is gazdag óvárosban. A sok látványos-
ság közül a Habsburg család által építetett vár, a Hofkirche, az 
Aranytetős ház, a közelében lévő várostorony, a barokk stílusú 
Szent Jakab Dóm, a főutca vagy éppen a Diadalív; mind-mind 
megannyi élmény. Szállás Innsbrucknál.

3. NAP: NEUSCHWANSTEIN – LINDERHOF (360 km)
Reggeli után II. Lajos bajor uralkodó két mesés kasté-
lya felé vesszük az irányt. Először a mindenkit lenyűgöző 
Neuschwanstein várkastélyt keressük fel. A csodálatos „mese-
várat” a parkolóból kis gyalogtúrával, vagy helyi kisbusz-
szal érjük el. A bajor uralkodó Wagner tiszteletére emeltette 
a várat, ezért is kapta a Lohengrin (Hattyú-lovag) elnevezést 
is. A hatalmas és sejtelmes kastély több mint 360 szobával 
rendelkezik. Ezek legszebbjeit tekintjük meg, mely hatalmas 
élményt ígér. Délután utazunk tovább II. Lajos másik barokk 
csodapalotájához, a Linderhof kastélyhoz. Ez a vadregényes 
környezetben található barokk-rokokó kastély úgy külső, mint 
belső megjelenésében lenyűgöző. A különleges termek, a cso-
dás park és a Vénusz-barlang minden látogatót elvarázsol. 
Nagyon látványos a kastélypark szökőkútja is. Programunk 
után szálláshelyünkre utazunk.

4. NAP: CHIEMSEE – BUDAPEST (680 km)
Reggeli után a „Bajor-tengerhez” (Chiemsee) 
buszozunk. Rövid hajókázást és sétát követően az Urak-szigetén 
a Herrenchiemseen megtekintjük II. Lajos – Versailles mintájára 
épült – barokk kastélyát, és annak gyönyörű parkját. A kastély-
ban található egy, a királyról elnevezett emlékmúzeum is. A gaz-
dag tárlat az uralkodó sorsát és élettörténetét dokumentálja 
festmények, mellszobrok és történelmi fényképek segítségével. 
Itt tekinthető meg többek között a keresztelőruhája és a koroná-
zási palástja is. A szigetről hajóval megyünk vissza buszunkhoz. 
Ezt követően rövid megállásokkal és hegyeshalmi határátlépéssel 
jövünk hazafelé. Az esti órákban érkezünk Budapestre. 
Ezután mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 183 PLN + fak.

Részvételi díj: 48.500,- Ft
időPont:  2016. március 12 – 15.;  május 04 – 07.

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

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban           

fakultatív vacsoRa (3 alkalommal): 8.500,- Ft
egyágyas feláR: 12.000,- Ft

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

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

Részvételi díj: 77.500,- Ft
időPont:  2016. március 12 – 15.;  május 04 – 07. 

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

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)  

fakultatív vacsoRa: 14.800,- Ft
egyágyas feláR: 17.500,- Ft

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

PROKO BEPILLANTÓ:

 waDowice, ii. jáNos Pál PáPa szülővárosa

 krakkói városNézés Magyar eMlékekkel

 fakultatív látogatás auschwitzbe

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

LINDERHOF KASTÉLYA

WAWEL Fotó: Nemecz Anikó
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Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 183 PLN + fak.

Részvételi díj: 48.500,- Ft
időPont:  2016. március 12 – 15.;  május 04 – 07.

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

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban           

fakultatív vacsoRa (3 alkalommal): 8.500,- Ft
egyágyas feláR: 12.000,- Ft

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

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

Részvételi díj: 77.500,- Ft
időPont:  2016. március 12 – 15.;  május 04 – 07. 

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

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)  

fakultatív vacsoRa: 14.800,- Ft
egyágyas feláR: 17.500,- Ft

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

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

LJUBLJANA – OLASZORSZÁG (845 km)
Reggeli indulás. Szlovénia fővárosában, Ljubljanában megsza-
kítjuk utunkat. Gyalogos városnézést tartunk. Az egyetem rep-
rezentatív épülete a szlovén történelemnek is fontos helyszíne 
volt. A Ferences templom barokk stílusú XVII. sz-i épületének 
megtekintése után átmegyünk a Hármas hídon az Óvárosba. 
A  szépen felújított főutcája mindenki tetszését elnyeri. 
Szállásunk már Olaszországban, **** hotelben lesz, ahol lesz 
fakultatív vacsora (3 éj).

2. NAP: VELENCE (60 km)
Egész napos fakultatív kirándulás Velencébe. Punte Sabionéból 
hajóval megyünk át Velencébe. A hajójegy költsége benne van a 
fakultatív program árában. A városba átérve gyalogos városnézés.  

A hatalmas Szt. Márk tér, a sok festőt megihlető Sóhajok hídja, 
a gazdag hercegek mesés épülete, a Dodge-palota, és a min-
dig nagy forgatagú Rialto a fő látványosság. Délután a szabad-
program alatt belülről is meg lehet tekinteni a Dodge-palotát és 
a Szt. Márk katedrálist, és fel tudunk menni a Harangtoronyba, 
ahonnan mesés a kilátás. A teljes program kb. 8 óra. Velence 
fakultatív kirándulás helyszíni jelentkezéssel (hajó-
jeggyel): 40 €. Kora esti órákban érünk vissza szállásunkra.

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

Reggel először Padovába utazunk. Itt megtekintjük a csoda-
szép Szt. Antal-katedrálist. Szt. Antal Lisszabonban született, de 
Olaszországban vált híressé és itt van eltemetve. Előtte maga-
sodik  Donatello Gattamelata szobra. Ezt lefényképezve sétál-
hatunk át a szép reneszánszhangulatú főtérre. Továbbutazunk 
a Garda-tóhoz. Sirmionéban – a buszparkolóból – aki akar, egy 
félórás hajókirándulást tehet az égszínkék tavon. A vár köze-
lében kötünk ki, majd szabadprogram a központban. Ekkor 
– akinek kedve van –, megtekintheti a várat, de lehet emlék-
tárgyakat vásárolni vagy fagyizni. A délután hátralévő részét 
Veronában töltjük. Gyalogos sétánkat az Adige parton, a 
Scaligeriek váránál kezdjük. Innen sétálunk be a belvárosba. 
Az  Erbe téren szép épületek veszik körbe az ajándékárusí-
tók bódéit. Továbbsétálva romantikázhatunk Júlia erkélyénél. 
A sétálóutcán, elegáns üzletek közt haladva érjük el az ókori 
Arénát, ahol nyaranta szabadtéri operaelőadásokat tartanak. 

Itt fejezzük be közös sétánkat, és ekkor veszi 
kezdetét a szabad nézelődés, fagylaltozás, 
kávézás. Este érkezünk vissza szállásunkra. 

4. NAP: MIRAMARE – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (845 km)
Reggeli után egy tengerparton álló kastélyt tekintünk meg. 
A Miramare-kastély a Habsburg család kedvelt nyári reziden-
ciája volt. Sissy is több alkalommal nyaralt itt. Díszes termei 
és gondozott parkja is figyelemre méltó. Programunk befeje-
zés után Szlovénián keresztül folytatjuk utunkat. Útközben lát-
hatjuk a Júlia-Alpok nyúlványait és a változatos szlovén tájat. 
Hazaérkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit a felszál-
lási helyére szállítunk.

LAGÚNÁK, TEMPLOMOK, SZERELMEK
Velencét l Veronáig
PROKO BEPILLANTÓ: 

 veleNce: egész NaPos kiráNDulás hajókázással

 garDa-tói hajózás és júlia erkélye veroNábaN

 MiraMare-kastély Díszes terMei

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

Részvételi díj: 75.000,- Ft
időPont: 2016. március 12 – 15.;  május  04 – 07.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  3 éjszaka, **** szálloda  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban

fakultatív vacsoRa: 16.000,- Ft
egyágyas feláR: 22.000,- Ft

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

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 
városban. Megtekintjük a Dráva-partján 
lévő 400 éves szőlőtőkét, a főteret, a város-
házát, 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 kegytemplom-
hoz. Bohinj,  Bled fél napos fakultatív kirándulás 
helyszíni jelentkezéssel (1 belépővel): 18 €. Aki nem 
akar ezen a fakultatív kiránduláson részt venni, azoknak sza-
badprogram. Délután érkezik vissza a kirándulásról a csoport 
és a teljes csapattal városnézés Ljubljanában. Óváros, dóm, 
Hármas híd, Ferences templom. Láthatjuk milyen finoman ele-
gáns város Ljubljana. 

3. NAP: POSTOJNA – OPATIJA (270 km)
Délelőtt megnézzük Közép-Európa egyik legszebb és legna-
gyobb cseppkőbarlangját Postojnán. A hatalmas cseppkőbar-
langot gyalogosan és kisvonattal tekintjük meg. Káprázatosak 
a cseppkövek hatalmas oszlopai és csipkéi. A hűvös barlangból 

a mediterrán Adriai-tengerpartra utazunk. Opatijában a híres 
monarchiai üdülőhelyen séta és pihenés. Késő délután tovább-
utazunk, szállás a Plitvicei-tavak közelében.

4. NAP:  PLITVICEI TAVAK – HORVÁTORSZÁG – BP (580 km)
Délelőtt a Plitvicei-tavakat keressük fel. Több órán keresztül 
gyönyörködünk a természetvédelmi terület mesés tavaiban, 
vízeséseiben. Összesen 16 tó és 92 vízesés található itt. Nem 
véletlenül választotta az UNESCO a világörökség részévé ezt 
a vidéket. A délutáni órákban hazaindulás. Letenyénél határ-
átlépés. Hazaérkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit 
a felszállási helyére szállítunk. 

SZLOVÉNIA CSODÁI ÉS A PLITVICEI-TAVAK
PROKO BEPILLANTÓ: 

 Plitvice: türkizkék tavak és 92 vízesés otthoNa

 PostojNai csePPkőbarlaNg gyalog és kisvoNattal

 csóNakázás a bleDi-tavoN és a savica-vízesés

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 180 HRK; 25 EUR + fak.

időPont, Részvételi díj:
 2016. március 12 – 15.  75.500,- Ft 
           május 04 – 07. 77.500,- Ft

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: félpanzió 
szállás:  3 éjszaka *** szállodák  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban        

egyágyas feláR: 15.000,- Ft

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

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

4 NAPOS UTAK

VELENCEI GONDOLÁK

PLITVICEI-TAVAK

VERONA – ERBE TÉR
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BELGRÁDTÓL A VASKAPUIG 
PROKO BEPILLANTÓ: 

 szécheNyi és vásárhelyi MuNkásságáNak NyoMábaN

 4 órás hajózás a kazáN- és a vaskaPu-szorosbaN

 csobbaNás a MoNarchia keDveNc fürDővárosábaN

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

SZABADKA – ÚJVIDÉK (380 km)
Reggeli indulás Budapestről, Szeged érintésével határátkelés 
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 legjelentősebb erődjébe, 
a péterváradi erődbe. Régen védelmi szerepet töltött be, nap-
jainkban kedvelt kirándulóhely. A vár toronyórájának mutatói 
különlegesek. Nem a kismutató, hanem a nagymutató mutatja 
az órák múlását. Miért? Erről is beszél idegenvezetőnk. Elhagyjuk 
Újvidéket és utunkat a Szerémségben folytatjuk. Rövid nézelődés 
Karlócán, majd szálláshelyünkre utazunk, ahol vacsora.

2. NAP:  BELGRÁD – ZIMONY – SZENDRŐ (80 km) 
Reggeli után Belgrád felé vesszük az irányt. Először bejárjuk a 
híres nándorfehérvári várat.  Hunyadi János itt verte vissza a török 
ostromot és itt halt hősi halált Dugovics Titusz. A győztes csata 
emlékére szól minden délben a harangszó. Ezt követően buszos 
városnézés Belgrád központjában. Megtekintjük a színház épü-
letét, a királyi palotát, a koronázási templomot  és a parlament 
épületét. A déli órákban hagyjuk el a fővárost, és Zimony felé 
indulunk, ahol megtekintjük a Millenium-tornyot. Felsétálunk 
a torony kilátójába és gyönyörködünk a festői tájban. Utunk 
következő állomása közvetlenül a Duna-partjára épült hatalmas 
szendrői vár, ahol Kinizsi Pál töltötte utolsó napjait. Ezt követően 
szálláshelyünkre utazunk.

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

Ez a napunk a méltán híres szorosokról, a Kazánról és a Vaskapuról 
szól. Délelőtt a folyó mentén elérjük a Duna-áttörés felső végét. 
Megcsodáljuk az érdekes fekvésű, stratégiailag fontos Galambóc 
várát, majd a mesés al-dunai vidéken haladva a hegyekről csodál-
juk 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 egészen a Nagy Kazán-szorosig, és vissza. 
A szoros szélessége alig 160 m, pedig a Duna itt a legmélyebb, 

90 méter! A kb. 3 órás fakultatív hajó-
kirándulás költsége: 20  €. Orsován 
visszaszállunk autóbuszunkra. Délután 
érkezünk a Monarchia híres fürdőhelyére, 
Herkulesfürdőre. Szállásunk elfoglalása után 
lesz idő vacsoráig egy kis fürdésre is. 

4. NAP:  HERKULESFÜRDŐ – TEMESVÁR – BP. (500 km) 
Mai napon folytatjuk nézelődésünket és a Bánságon átutazva 
érjük el Temesvárt. Városnézés a kulturált, többnemzeti-
ségű városban. Fő látnivalói: a római katolikus dómtemplom, 
a szerb püspöki palota, a szerb székesegyház, az egykori váltó-
bank, a Szentháromság-szobor, a Bástya és a Hunyadi-palota. 
Szabadprogram is lesz a nap során. Elhagyjuk a várost és 
Kiszombornál érjük el Magyarországot. Szeged érintésével utazás 
Budapestre. Érkezés az esti órákban. Ezt követően mindenkit a fel-
szállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 820 RSD + fak.

Részvételi díj: 69.500,-Ft
időPont:  2016. május 04 – 07.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: félpanzió 
szállás:  3 éj ***- **** szálláshelyeken 

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)   

egyágyas feláR: 14.500,-Ft

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

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

TÚRÁZÁS AUSZTRIA ZÖLD SZÍVÉBEN
4 NAPOS UTAK

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

PUCHBERG – MARIAZELL (370 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépéssel érkezés Ausztriába. 
A déli órákban érjük el Alsó-Ausztria legmagasabb hegyét, 
a Schneeberget (2075 m). Puchbergből fogaskerekű vonat-
tal kapaszkodunk fel gyönyörű erdőkön át az 1800 m-en lévő 

végállomáshoz, ahol pazar körkép fogad bennünket. Mesés a 
kilátás a környező hegyekre és a virágos alpesi rétekre. Fent túrá-
zási lehetőség. Folytatjuk utunkat Mariazellbe, ahol a szállásunk 
is lesz, minden este vacsorával (3 éj).

2. NAP: MARIAZELL – ÖTSCHERGRABEN – ERLAUFSEE (30 km)
Egésznapos kirándulásunkat Wienerbruckban kezdjük. Hosszú 
túránkkal az osztrák Grand Canyonnak nevezett Ötschergraben 
hegyi útvonalán haladunk végig. A terep közepesen nehéz a 
szintkülönbségek miatt. A hossza közel 12 km. Kirándulásunkat 
romantikus erdei utak és meredek sziklás szakaszok teszik vál-
tozatossá. Kellemesen elfáradva szállunk fel autóbuszunkba. 
Délután a Mariazell közelében lévő Erlaufsee festői tavacskánál 
folytatjuk túránkat. Az ivóvíz tisztaságú hegyi tó 827 m maga-
san fekszik. Szállásunkra, Mariazellbe a késő délutáni órákban 
érkezünk vissza.

3. NAP: MARIAZELL – TREFFLINGFALL (40 km)
Délelőtt Mariazell kellemes hangulatával, nevezetessége-
ivel ismerkedünk meg: kegytemplom, főtér, mechanikus 
Betlehem. Ezt követően a helyi kabinos felvonóval 1267 m 
magasra megyünk fel. A negyedórás út során csodaszép látvány 
tárul elénk. A panoráma mellett fent hegyi-tó, kilátó, élmény-
park és kellemes büfé várja a kirándulókat. Leérkezve a hegy-
ről buszra szállunk, és irány Alsó-Ausztria legnagyobb vízesése, 
a Trefflingfall. A 120 m magas, többlépcsős zuhatag  közepes 
erősségű hegyi kirándulással érhető el. Különösen tavasszal 
bámulatos a lezúduló víz mennyisége. Természeti szépségekben 
gazdag úton érkezünk vissza szállásunkra.

4. NAP: MARIAZELL – MYRA-PATAK – BUDAPEST (390 km)
Utolsó napi programunk is igazi csemege a túrázást kedvelők-
nek. Először a Myra-patak gyönyörű vízesésrendszerét nézzük 
meg. Az itteni többlépcsős zuhatagot egy könnyű gyaloglással 
érjük el. Ezt követően túránkat a Keleti-Alpok egyik legszebb és 

legvadregényesebb szurdokvölgyében foly-
tatjuk. Ennek a végigjárása komoly kihívást 
jelent még a gyakorlott túrázóknak is.  Kellemesen elfáradva és 
a látványtól elbűvölve szállunk fel autóbuszunkra, és hazafelé 
indulunk. Rövid pihenőt tarunk Eisenstadtban, és az esti órák-
ban érkezünk vissza Budapestre. Ezt követően mindenkit a fel-
szállási helyére szállítunk. 

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

Részvételi díj: 72.000,- Ft
időPont:  2016. május  04 – 07.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: félpanzió
szállás:  3 éjszaka *** szálloda  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban           

egyágyas feláR: 19.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó: 4,5 €

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

PROKO BEPILLANTÓ:

 felvoNózás és túrázás a schNeebergeN

 ötschergrabeN az osztrák graND caNyoN

 túrázást szerető és azt jól bíró utasokNak való

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

ÖTSCHERGRABEN TÚRAÚTJA

GALAMBÓC VÁRA A DUNA-PARTON

PÉTERVÁRAD ERŐDJE



29Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/1993

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 820 RSD + fak.

Részvételi díj: 69.500,-Ft
időPont:  2016. május 04 – 07.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: félpanzió 
szállás:  3 éj ***- **** szálláshelyeken 

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)   

egyágyas feláR: 14.500,-Ft

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

Természet Városlátogatás

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

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

2. NAP:  SIRMIONE – BARDOLINO –TOSCOLANO – 
MADERNO – NOVARA (275km)

Reggelit követően a Garda-tó felé indulunk. Első megállónk 
Sirmione lesz. A Garda-tó gyöngyszemeként tartják számon 
ezt a csodaszép tóparti várost, mely nyáron a nyaralni, pihenni 
vágyók kedvelt célállomása. Az óváros szűk utcáival, apró üzle-
teivel és nyüzsgésével belevésődik az ember emlékezetébe. 
Ezeken az utcákon végighaladva érjük el a Rocca Scaligeri 
várat – mely a város leghíresebb látványossága –, majd sza-
badprogram. Következő állomásunk Bardolino lesz. A szőlő-
művelésről híres városban a Bazilikát és San Zeno-templomot 
látogatjuk meg, majd a város virágos sétányán közvetlenül a 

tóparton élvezzük a feledhetetlen hangulatot. Torri del Benaco 
citrusligetein áthaladva érjük el a kikötőt és komp hajóval 
megyünk át a Garda-tavon Toscolano-Maderno városába. 
Élmény ez a hajózás, mert közben látjuk a csodaszép tóparti 
városokat és a mediterrán vegetációt. Innen már csak szállá-
sunknál állunk meg (2 éj). 

3. NAP:  COMO – SVÁJC – MELIDE  – LUGANO – VARESE 
(220 km) 

Ma a tórendszer másik két tagjával ismerkedünk meg. A Comói-tó 
lesz első állomásunk. A selyemvárosként ismert Comóba teszünk 
látogatást. A város legfőbb látványossága a dóm, melynek góti-
kus homlokzata és a XVII. századból származó kupolája lenyű-
göző látványt nyújt. Továbbutazunk Svájcba. Melideben Svájc 
nevezetességeit kicsinyítve bemutató kiállítást keressük fel. 
A Swissminiatur felnőttek számára is érdekes látvány. Innen a 
Luganói-tó partjához utazunk. Itt a tó névadó mediterrán városát 
tekintjük meg. Lugano, a magnóliáktól és hortenziáktól illa-
tozó város kellemes színfoltja kirándulásunknak. Városi sétánk 
és szabad programunk után visszatérünk Olaszországba. Varese 
városában tartunk rövid megállást. A város közelében lévő hegy a 
Világörökségek listájára is felkerült. A 72 m magas harangtornya 
és a San Vittore templom különösen érdekes. Esti órákban érünk 
vissza olaszországi szállásunkra. 

4. NAP:  ISOLA BELLA – ISOLA 
PESCATORI – MILÁNÓ (280 km) 

Reggelit követően fakultatív hajókirándulás keretében a Borro-
meo család 2 szigetét tekintjük meg, melyek a Lago Maggiore 
tóban találhatóak. Bavenoből indulunk és először az Isola 
Pescatori szigetet keressük fel. Ezt ma is halászszigetként isme-
rik. Festői kis sziget, mely megmaradt a múltat idéző hangulat-
ban. Továbbhaladva az Isola Bella sziget már teljesen más látványt 
nyújt. Felkeressük a csodálatos, teraszos kertjéről ismert kastélyu-
kat, melynek több terme látogatható. Ablakaiból varázslatos kilá-
tás nyílik a tóra és a sziget gondozott parkjaira. A kertben szobrok 
és virágok váltják egymást felejthetetlen élményt nyújtva. 
Fakultatív hajókirándulás a Lago Maggioren, kastély-
belépővel: 40 €. Aki nem akar részt venni a hajókiránduláson, 
ezt az időt a tóparton töltheti. Milánóba utazunk, ahol a belváros-
ban gyalogosan teszünk rövid sétát. Meglátogatjuk a város főbb 
látványosságait: a Dómtól a II. Victor Emanuel-sétányon haladva 
jutunk el a Scala épületéhez. Az esti órákban érjük el szállásunkat. 

5. NAP:  VILLA PISANI – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (927 km)
Reggel egy érdekes kastélyt és parkját tekintjük meg. A Villa 
Pisani kastélyban több uralkodó is vendé-
geskedett. Látványos és gondozott a parkja 
is. Ezt követően Szlovénia érintésével haza-
indulunk. Az esti budapesti érkezés után 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.  

AZ ELB VÖL  ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK

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

Részvételi díj: 98.000,- Ft
időPont: 2016. május 14 – 18.

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

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

fakultatív vacsoRa: 23.000,- Ft
egyágyas feláR: 28.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (szállodában fizetendő): 3 €

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

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

Részvételi díj: 72.000,- Ft
időPont:  2016. május  04 – 07.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: félpanzió
szállás:  3 éjszaka *** szálloda  

2 ágyas tusolós WC-s szobáiban           

egyágyas feláR: 19.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó: 4,5 €

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

5 NAPOS UTAK

PROKO BEPILLANTÓ: 

  garDa-tó, coMói-tó, lugaNói-tó és a lago Maggiore

  az olasz Divat közPoNtjai: MilaNo és viceNza 
  elragaDó itáliai kisvárosok

  varázslatos szigetek: isola bella és Pescatori

ISOLA BELLA SZIGETE

MILÁNÓI DÓM

RÁLÁTÁS A LAGO MAGGIORE-RA

Nehézségi mutató



Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/199330

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

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

2. NAP: FIRENZE – VINCI (120 km) 
Reggeli után bemegyünk Firenzébe. Ez a város Olaszország 
művészeti fellegvára. A Medici és a Borgia család alapozta meg 
– többek közt Leonardo segítségével –, hogy mind építészeti, 
mind képzőművészeti szempontból Európa egyik leggazda-
gabb városa legyen. Városnézésünk során a régi hídtól (Ponte 
Vecchio) a katedrálison keresztül (Santa Maria Del Fiore) a főté-
ren álló városházáig rengeteg érdekességet tekintünk meg. 
Természetesen nem fog kimaradni a Santa Croce templom, 
ahol sok neves személy sírját láthatjuk majd, és az Uffizi képtár 
épülete az előtte látható szobrokkal sem. Ez csak egy csipetnyi 

a ránk váró sok élményből. Délután Leonardo szülővárosába, 
Vincibe megyünk, ahol található szülőháza. Miután ezt felke-
restük, megtekintjük a múzeumot, mely a hatalmas géniusznak 
állít emléket. Este elfoglaljuk szállásunkat. 

3. NAP: PISA – CINQUE TERRE (210 km) 
A mai napon felkeresendő látványosságok is méltán lettek 
világhírűek. Délelőtt Pisaba megyünk és felkeressük a Csodák-
terét. Ez a tér egy fallal körbevett fantasztikus látványosság, 
ahol nem csak a Ferdetorony ejt ámulatba bennünket, hanem 
a székesegyház és a keresztelő kápolna is. A Ferdetoronyba 
történő felmenetelt nem tudjuk garantálni, aki szeretne fel-
menni, annak ezt előre írásban irodánktól meg kell rendel-
nie, minimum indulás előtt egy hónappal, és azoknak cégünk 
megpróbál időpontot foglalni. A foglalás sikerességéről utasa-
inkat tájékoztatjuk. Pisát elhagyva a Ligur-tenger vidékére uta-
zunk. A Cinque Terre tulajdonképpen öt mesés kis falu és az őket 
körbeölelő sziklás tengerpart egysége. Ezek a sziklák és a ten-
ger közé ékelődött gyöngyszemek mindenki tetszését elnyerik. 
Látni fogjuk, hogy miért keresi fel évente több százezer ember 
a világörökségi listán is szereplő Cinque Terre fantasztikus vidé-
két. La Speziaból hajóval megyünk Vernazzaba. (Ha nagyon 
viharos a tenger, akkor vonattal utazunk a tengerpart mentén.) 
Útközben gyönyörködünk a hegyoldalakra épült mesés kis-
városokban. Miután kiszálltunk a hajóból, sétálunk a tenger-
parton, élvezzük a hangulatos falucskák egyedi hangulatát. 

A hegyoldalra épült piciny települések, a mediterrán növények 
és a sziklafalakat folyamatosan simogató hullámok elkápráztat-
nak bennünket. Vonattal utazunk vissza La Speziaba, buszunk-
hoz.  Folytatjuk utunkat szállásunkra. 

4. NAP: PARMA – MARANELLO – MODENA (230 km)
Délelőtt megtekintjük Parma városát. A város Stendhal híres 
regénye után lett ismert. Keresztelő kápolnája, dómja és a 
főtér (a Governatore) különösen látványos. A szabadidőnk alatt 
vásárolhatunk a híres parmezán sajtból és az egyedi pácolású 
pármai sonkából. Folytatjuk utunkat és egy különleges prog-
ramra megyünk. Világ egyik legdrágább és leghíresebb autói a 
Ferrarik melynek gyári múzeumát tekintjük meg Maranelloban. 
Ez a kiállítás több mint egy autómúzeum. Az élmény a laikusok 
számára is maradandó. Akik nem jönnek be a Ferrari-gyárba, 
azok a közeli kávézókban, pizzázókban tölthetik el addig az időt. 
Ezt követően Modenaba, a zene városába megyünk. Többek közt 
itt született és élt Pavarotti is. A katedrális és harangtornya, 
továbbá a városháza a Piazze Grande-n, a világörökség része. 
Látjuk a monumentális nagyhercegi palotát is. Ezt követően 
szállásunkra utazunk Közép-Olaszországba.

5. NAP:  FERRARA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (770 km) 
Reggeli után ellátogatunk a „Pó asszonyaként” emlegetett 
Ferrara városába, mely a reneszánsz idején kapta mai képét. 
Középpontjában az Este család tiszteletet parancsoló vára áll. 
Ezt övezi a harmonikus belvárosi utcakép. Belvárosi sétánk után 
hazaindulás. Szlovénia érintésével a Budapestre érkezés az esti 
órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 48 €

Részvételi díj: 105.000,- Ft
időPont:  2016. május 14 – 18. 

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

2 ágyas tusolós/WC szobáiban   

fakultatív vacsoRa: 24.000,- Ft
egyágyas feláR: 35.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (helyszínen fizetendő): 5 €

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

5 NAPOS UTAK

A CSODÁK TERE PISÁBAN Fotó: Ruzsicska Ágnes

CINQUE TERRE LÁTKÉP

PONTE VECCIO FIRENZÉBEN

Firenze
Pisa

Parma

Cinque Terre
M

od
en

a

LEONARDO SZÜL FÖLDJÉN

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PROKO BEPILLANTÓ: 

 iMPozáNs reNeszáNsz városok: fireNze, Pisa

 hajózás és séta a Mesés ciNque terre viDékeN

 olasz luxus a ferrari gyár MúzeuMábaN

 leoNarDo szülővárosa, viNci felkeresése
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Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 48 €

Részvételi díj: 105.000,- Ft
időPont:  2016. május 14 – 18. 

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

2 ágyas tusolós/WC szobáiban   

fakultatív vacsoRa: 24.000,- Ft
egyágyas feláR: 35.000,- Ft
idegenfoRgalmi adó (helyszínen fizetendő): 5 €

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

PILLANATKÉPEK ÉS NYARALÁS DALMÁCIÁBAN

Min. létszám: 35 fő • Belépő nincs, csak fakultatív

Részvételi díj: 88.000,-Ft
időPont: 2016. május 14 – 18.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás:  félpanzió
szállás:  4 éjszaka,  

2 ágyas tusolós/WC-s  
*** szállodai szobában

egyágyas feláR: 17.000,-Ft
gyeRmekkedvezmény (12 éves korig):  15.000,-Ft
üdülőhelyi díj:  2.000,-Ft

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

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

LETENYE – SIBENIK – PRIMOSTEN (650 km)
Reggel indulás autóbusszal Horvátország felé. Letenyénél 
hagyjuk el Magyarországot, és az utósztrádán haladunk 
déli irányba. Útközben látjuk a Dinári-hegység vonulatait is, 
miközben elérjük az Adriai-tengerpartot. Délután megállunk 
Sibenikben. Gyalogos séta az Óvárosban. Már ekkor feltűnik 
számunkra a mediterrán hangulat és a pálmákkal övezett bel-
város szépsége. Két reneszánsz épület a város fő látványossága. 
Az UNESCO Világörökségi listáján is szereplő Szt. Jakab szé-
kesegyház és az árkádos városháza. Szabadprogramunk után 
hagyjuk el Sibeniket, és továbbutazva az esti órákban érke-
zünk Primostenbe, a Hotel Zora*** szállodába (4 éj). Szálláshely 
elfoglalása, mely 50 m-re van a tengerparttól és 500 m a város-
központtól. Légkondíciónált comfort szobák, TV-vel és hajszárí-
tóval. Étkezés: büfé reggeli és vacsora. 

2. NAP: PIHENÉS
Egész napos szabadprogram, pihenés. A szálloda fűtött vizű 
medencéje zárható kupolával rendelkezik, ezért a tavaszi idő-
szakban is lehet benne fürdeni. Jó idő esetén a tengerpartra is 
kimerészkedhetnek a napozni vágyók. A fürdőzés és napozáson 
kívül van fittnessterem, szauna és masszázs lehetőség (térítés 
ellenében). Jó idő esetén használható a teniszpálya is. Tehát 
minden adott a szabadidő kellemes eltöltésére.

3. NAP: TROGÍR – SPLIT (120 km)
Ezen a napon vagy tovább pihennek a szállodában és a tenger-
parton, vagy eljönnek velünk egy fakultatív kirándulásra. 
Először a „kis Velenceként” is emlegetett Trogirba utazunk, 
mely a középkori mediterrán kultúra valóságos emlékkönyve. 
Óvárosa rendkívül gazdag múltról tanúskodik, és az UNESCO 
világörökség részéhez tartozik. A városfal kalandos történelmi 
múltról árulkodik. A főtéren található román-gótikus stílusú 
Szent Lőrinc-székesegyház belső díszítése Horvátországban az 
egyik legszebb. Továbbutazva a déli órákban érkezünk Splitbe, 

mely a horvát tengerpart legnagyobb 
városa. A történelmi belváros szűk utcáin, 
és széles sétányain pezseg az élet. Az egyik 
legjelentősebb látnivaló a világviszonylat-
ban is egyedinek számító fehér márvány-
ból készült, római kori Diocletianus-palota 
(UNESCO világörökség). Természetesen lesz 
szabadprogramunk is a városban, amikor 
lehetőségünk lesz emléktárgy vásárlására 
is. Városnézésünk után a délutáni órákban indulunk vissza szál-
lásunkra. Fakultatív kirándulás Trogír – Split (2 belépő-
vel): 25  €. Jelentkezés a helyszínen.

4. NAP: PIHENÉS
Egész napos szabadprogram, pihenés. Jó idő és megfelelő lét-
szám esetén idegenvezetőnk hajókirándulást szervez. Jelentkezés 
a helyszínen. 

5. NAP:  PRIMOSTEN – VARASDIN – LETENYE – 
BUDAPEST (680 km)

Reggel hazaindulás. Útközben megállunk az egykori hor-
vát fővárosban, Varasdon. A település a Dráva-völgy barokk 
gyöngyszemeként lett ismert. Sétálunk a hangulatos városköz-
pontban érintve a várat, a főteret, a csodaszép templomokat és 
a barokk palotákat.  Az esti órákban érünk Budapestre. Ezt köve-
tően mindenkit a felszállási helyére szállítunk. 

5 NAPOS UTAK

PROKO BEPILLANTÓ: 

 Nyaralás és kiráNDulások iDegeNvezetővel

 teNgerParti szálloDa leNyűgöző körNyezetbeN

 világörökségi DalMát városok MegisMerése

 félPaNzió és gyerMekkeDvezMéNy

CSODÁS FEKVÉSŰ SZÁLLÁSUNK: HOTEL ZORA PRIMOSTENBEN

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

TROGIR Fotó: Tóth Viktória
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7 NAPOS UTAK

PROKO BEPILLANTÓ: 

 gyöNyörköDés vízesésekbeN és szurDokbaN 
 svájci csokoláDé és sajtkóstolás, vásárlás

 csóNakázás a graNDiózus rajNai-vízeséshez

 alPesi PaNoráMa hegyektetőkről

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

TIROL (670 km)
Reggeli indulás, folyamatos utazás hegyeshalmi határátlépéssel 
Tirolba. Útközben az Alpok több ezer méteres hegyei közt hala-
dunk, és gyönyörködünk a tájban. Megállunk egy tipikus osztrák 
faluban, ahol megcsodálhatjuk a virágokkal díszített festett falú 
házakat. Este érkezés az Innsbrucknál lévő szállásra, vacsora.

2. NAP: LUZERN – PILATUS (350 km)
Reggeli után továbbutazunk Svájcba. A déli órákban érkezünk 
Svájc talán legszebb városába, Luzernbe. A tóparton kezdjük 
sétánkat, ahol egyből feltűnik a város jelképe, a híres fedett 
fahíd, a Kapellebrücke (Kápolna-híd). Gyalogos városnézé-
sünk során látjuk a város számos festett falú házát. Az egyik 
szebb, mint a másik. Az ember nem győzi fényképezni a lát-
ványosságokat. Városnézésünk után, a szabadprogram alatt, 
lesz idő ajándéktárgy vásárlására is. Ezt követően a közelben 
lévő Pilatus hegy lábához megyünk. Innen a fogaskerekű közel 
2000 m magasra visz fel, ahonnan mesés látvány tárul elénk a 
Vierwaldstätti-tóra és környékére. Leérkezésünk után buszunk-
kal a szállásunkra megyünk.

3. NAP:  AARE-SZURDOK – INTERLAKEN – 
TRÜMMELBACH (210 km)

Reggel egy mesés szurdokban kezdjük a napunkat. Az Aare 
folyó által kivájt kanyonban tehetünk kb. 1 órás sétát. A mere-
dek, közel 100 m magas sziklafalak közt, egy keskeny úton 
sétálni különleges élmény. Interlaken városa az Eiger, Mönch 
és a Jungfrau 4000 m-es hegycsúcsainak lábainál fekszik, kiváló 
fotótéma jó idő esetén. Itt szabadprogram, emléktárgy vásár-
lási lehetőséggel. Mesés és monumentális vízesések megte-
kintése és egy felvonózás szerepel délutáni programunkban. 
Lauterbrunnenbe lefényképezhetjük a híres Fátyolvízesést, 
ezt követően egy kabinos felvonóval felmegyünk majd 
2000 m magasra, ahonnan – jó idő esetén - mesés rálátás lesz 
4000 m-es csúcsokra. Továbbutazva Svájc legkülönlegesebb 
zuhataga szerepel programunkban. A Trümmelbach vízesés, a 
világon egyedülállóként egy hegy belsejében található. A hegy 
gyomrát a közeli több ezer méteres hegyek vízgyűjtőterületéről 
induló gleccserfolyó vájta ki. Este érünk az 1100 m felett lévő 
szálláshelyünkre Nyugat-Svájcba. Vacsora.

4. NAP: GRUYERES – BROC – BERN (220 km)
A nap során először Gruyeres városát keressük fel. Ez a mese-
beli városka a svájci sajtgyártás központja. Nemcsak kemény 
sajtjairól híres, hanem sokan jönnek ide üdülni is a város bájos 
szépsége miatt. Sétánk után természetesen a különleges sajt-
ból is vásárolhatunk. Ezt követően a másik svájci nevezetes-
séget, a híres Nestlé csokoládégyárat keressük fel kóstolási és 
vásárlási lehetőséggel. A gyárlátogatás után délután az ország 
fővárosát, Bernt tekintjük meg. A medveároktól (ahol macikat 
is láthatunk) indulva a világörökség listáján is szereplő belváros 
árkádjai alatt sétálunk, miközben az utca különleges díszkút-
jait is lefényképezhetjük. A város szívében a városháza érinté-
sével érjük el a 100 m magas toronnyal rendelkező Münstert, a 
református templomot. Az utca végét, a ma is működő több száz 
éves óratorony zárja le. Ennek közelében található a svájci parla-
ment hatalmas épülettömbje. Szállás, mint előző nap. Vacsora.

5. NAP: SCHAFFHAUSEN –RAJNAI VÍZESÉS (340 km)
A napot egy kis sétával kezdjük. A szálláshelyünk egy szép 
völgyben fekszik. Csodás, ahogy a települést körbeölelik a 
zöldellő hegyoldalak és a közeli 3000 m magas hegycsúcs.  
Séta közben  gyönyörködünk a hangulatos régi házakban 
is. A déli órákban továbbindulunk az óragyártásáról is híres 
Schaffhausenbe. Szép díszkútjait, kellemes hangulatú belváro-
sát nézzük meg. Lesz egy kis szabadprogram, amikor emléktár-
gyakat tudnak vásárolni. A várostól mindössze 3 km-re található 
Európa legbővizűbb vízesése, a Rheinfall (Rajnai vízesés), ahol 
átlagosan 800.000 liter víz ömlik le másodpercenként! Ennek 
megtekintése fantasztikus élmény, ami még fokozható csóna-
kázással a zuhatag közelében. Programunk után németországi 
szállásunkra utazunk.

6. NAP:  STEIN AM RHEIN – SANKT GALLEN – INNSBRUCK 
(270 km)

Reggeli után a Bodeni-tóhoz indulunk. A környék gyöngyszeme 
Stein am Rhein. Sétálunk a mesés városka főutcáján, gyönyör-
ködhetünk a csodálatos festett falú és favázas házakban, majd 
lefényképezhetjük, ahogyan kilép a Rajna a Bodeni-tóból. 
Ezt követően indulunk Sankt Gallenbe. Meglátogatjuk Európa 
egyik legjelentősebb Benedek-rendi apátságát, mely 1983 
óta a világörökség része. Temploma és 160 000 kötetes könyv-
tára méltán érdemli ki csodálatunkat. Délután a belvárosban is 
teszünk rövid sétát. Ezt követően elhagyjuk Svájcot és visszauta-
zunk Ausztriába. Vacsora.

7. NAP:  TIROL – STEYR – HEGYESHALOM – BUDAPEST 
(730 km)

A sok természeti szépség után jöjjön egy történelmi hangu-
latú kisváros. Steyrt keressük fel, melynek pazar épületei, ódon 
sikátorai méltán koronázzák meg eddigi élményekben gazdag 
utunkat. Délután továbbindulunk. Budapestre érkezés az esti 
órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére 
szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 110 CHF

Részvételi díj: 158.000,- Ft
időPont: 2016. május 12 – 18.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora 4 alkalom) 
szállás:  6 éjszaka ***-****  szállodákban  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

fakultatív vacsoRa (4 alkalom): 16.000,- Ft
egyágyas feláR: 55.000,- Ft

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

Természet Városlátogatás

Bern Luzern

Sankt Gallen

Aare-szurdok

Scha�hausen

Nehézségi mutató

SVÁJC CSOKOLÁDÉVAL ÉS SAJTTAL

RAJNA LÁTVÁNYOS ZUHATAGA

BERN FŐUTCÁJA AZ ÓRATORONNYAL

SVÁJC 4000 MÉTERES CSÚCSAI
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Amsterdam

Hága
Keukenhof

Delft

Antwerpen
Brügge

Gent

Brüsszel

Luxembourg

7 NAPOS UTAK

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 56 € +fak.

Részvételi díj: 143.500,- Ft
időPont: 2016. április 16 – 22.;  május 01 – 07.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás:  kibővített reggeli   

(4 nap fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka ***-**** szállodákban  

2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban 

fakultatív vacsoRa (4 nap): 26.000,- Ft
egyágyas feláR: 52.000,- Ft

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

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. 
Fakultatív vacsora.

2. NAP:  NÉMETO. – 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). Mindkét nap fakultatív vacsora.

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 ant-
werpeni városnézést tartunk. Megtekintjük a ma már csak híres, 
de régen hírhedt dokk-kikötőt, a Shelde folyót, a főteret, a Grote 
Markot, valamint a hét hajós fantasztikus gótikus katedrálist 
Rubens oltárképekkel. Ezt követően Gentbe utazunk. Városnézés 
során felkeressük a gótikus Szt. Bravo katedrálist, melyben talál-
ható a korszakalkotó „Bárány imádása” szárnyas oltár. A közelé-
ben lévő óratornyot és városházát is lefényképezhetjük. Nagyon 
szép a szobrokkal díszített városháza. Séta Graslei és Korenlei 
hangulatos épületei közt, majd folytatjuk utunkat Brügge-be, 
melyet sokan Belgium legszebb városának tartják. Sétánk során 
láthatjuk a különleges homlokzatú Hansa házakat. A városháza 
épülete és a harangtorony a központ ékessége. A várost behá-
lózzák a kis csatornák. Szabadprogram alatt lehet vásárolni a 
híres brügge-i csipkéből, a belga csokoládéból, vagy a több mint 
száz fajta belga sörből. Ezt követően, aki gondolja, felkeresheti 
a közelben lévő templomot, melyben egy Michelangelo szo-
bor is látható. Visszaúton Brüsszelben megállunk a világkiállí-
tásra készült híres Atomiumnál. Antwerpen – Gent – Brügge 
kirándulás (belépővel): 20 €. Szállás, mint előző nap. 

4. NAP:  DELFT – HÁGA – KEUKENHOF – AMSTERDAM
Reggel Hollandiába átérve ismerkedés Delfttel, a porcelánok 
városával, mely az egyik legszebb és legtipikusabb holland kisvá-
ros. A városkát nem csak több száz hídja és csatornái miatt érde-
mes felkeresni. Folytatjuk utunkat a 10 km-re lévő Hága városába. 
Hága nem az ország fővárosa, mégis itt ülésezik a parlament. 

Az okáról beszél idegenvezetőnk. Séta a belvárosban és a parla-
ment környékén. Ezt követően megtekintjük a Nemzetközi Bíróság 
épületét és a „Béke lángját”. Hágánál van az egyik legszebben 
kiépített tengerparti szakasza Hollandiának. Természetesen ide 
is elmegyünk, sőt aki akar, begázolhat az Atlanti-óceán hűs hab-
jai közé is. Délután a Keukenhof virágpark megtekintése szerepel 
programunkban. Ez egy mesés virágkiállítás, ahol 30 hektáron 
több millió (!) tulipánban, jácintban, íriszben gyönyörködhetünk. 
Fantasztikus élmény. Szállás Amsterdamnál. Este séta a főváros-
ban, felfedezzük Amsterdam fényeit és árnyait. 

5. NAP: AMSTERDAM – BELGIUM (220 km)
Reggel felkeresünk egy virágárverést. Szemünk láttára érkezik 
több száz konténernyi virág és cserél gazdát. 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, rengeteg hajózható csatorna, több száz híd, 
Begijn-udvar. Fakultatív hajókirándulás is lehetséges a városban. 
Szabadprogram után egy fapapucsműhelyt és egy sajtüzemet 
keresünk fel, ahol kedvező vásárlási lehetőségek is lesznek az 
itt készített termékekből. (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 jár-
juk 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 szobrot, 
a Szt. Gudule székesegyházat, stb. Városnézésünk után hagyjuk 
el a fővárost. Németországba érve megállunk az egyik legősibb 
német városban, Trierben. Nézelődés a csodaszép épületek-
kel, műemlékkel rendelkező városban. Ezekből több az UNESCO 
Világörökség listáján is szerepel. Szép színfoltja a kirándulásnak 
Trier, ez a gyöngyszem. Továbbutazás, szállás. Fakultatív vacsora.

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

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 110 CHF

Részvételi díj: 158.000,- Ft
időPont: 2016. május 12 – 18.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora 4 alkalom) 
szállás:  6 éjszaka ***-****  szállodákban  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

fakultatív vacsoRa (4 alkalom): 16.000,- Ft
egyágyas feláR: 55.000,- Ft

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

Természet Városlátogatás

KEUKENHOF TULIPÁNPARKJA

AMSTERDAM 

TULIPÁNVIRÁGZÁSKOR HOLLANDIÁBAN

PROKO BEPILLANTÓ:

 keukeNhof virágParkja

 virágárverés MegtekiNtése

 4 belga, 3 hollaND város

 luxeMburg a törPeállaM
Nehézségi mutató
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PÁRIZS ÉS KASTÉLYOK TAVASSZAL
PROKO BEPILLANTÓ: 

 versailles és 2 loire-MeNti kastély

 Párizsi körPaNoráMa az eiffel-toroNyból

 orleaNs és reiMs gótikus kateDrálisai

 Párizs látváNyosságai és hajózás a szajNáN

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

BUDAPEST – HEGYESHALOM – 
ENNS – NÉMETO. (920 km)

Reggeli indulás után Ausztriában egy ara-
nyos kisvárost, Ennst keressük fel. A város 
már a római időkben is fontos telepü-
lés volt. Gyalogos séta a belvárosban és 
a főtéren. Fő látványosságok: városto-
rony, városháza, barokk stílusú szép házak. Folytatjuk utunkat 
Németországba, szállás. 

2. NAP: NÉMETORSZÁG – PÁRIZS (620 km) 
Délutáni órákban érkezés Párizsba és először egy buszos 
városnézés keretében ismerkedünk a fővárossal: Bastille tér, 
Városháza, Concorde tér, Latin negyed, Luxembourg-kert, 
Opera, Champs-Élysées, Diadalív, Trocadero tér. Ezt követően 
vacsora,  majd este felmegyünk a Montmartra. Gyalog sétá-
lunk a művészek negyedében, ahol a világ leghíresebb festői 
is megfordultak. A Sacre Coeur belső díszítésénél még megka-
póbb a templom lépcsőjéről elénk táruló fantasztikus látvány 
a kivilágított városra. Montmartre-ról leérkezve látjuk a híres 
(hírhedt) Pigalle-t és a Moulin Rouge-t is. Fakultatív vacsora, 
majd szállásunkra megyünk (4 éj).

3. NAP: PÁRIZS – VERSAILLES (50 km)
Ezen a napon a belvárosban folytatjuk városnézésünket. A dél-
előtti programunkban 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 szé-
pen kivilágított belvárosban.

4. NAP: PÁRIZS 
Délelőtti programunk: Tüleriák-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 sétálunk 
Európa legismertebb főutcáján, a Champs-Élysées-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  (500 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 tekin-
tünk meg. Először a Chenonceaux kastélyt keressük fel, ami 
azért is különleges, mert ez a legnagyobb vízi kastély az ország-
ban. Következő kastélyunk az Amboise reneszánsz kastély, 
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. Fakultatív kastélytúra kirándu-
lás (2 belépővel, helyszíni jelentkezéssel): 35 €.

6. NAP: PÁRIZS – REIMS – NÉMETORSZÁG (650 km) 
A délelőttöt még Párizsban töltjük. A Latin negyed, a 
Sorbonne és a Pantheon – melyekről különlegességeket mesél 

idegenvezetőnk –, szerepel programunkban. Lesz egy kis idő 
ajándékvásárlásra is. A déli órákban buszunk elindul és Párizst 
elhagyva a szintén Világörökségek listáján szereplő fantasztikus 
gótikus katedrálishoz Reimsbe utazunk. Össze lehet hasonlítani 
a két gótikus katedrálist a Notre Dame-ot és a reimsi katedrálist. 
Mindenki eldöntheti, hogy neki melyik tetszik jobban. Szállás 
már Németországban.

7. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST (880 km)
Utazás Németországon és Ausztrián keresztül kisebb megállá-
sokkal, hegyeshalmi határátlépéssel. Hazaérkezés az esti órák-
ban. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő 
Belépők ára: kb. 131 € + fak.

Részvételi díj: 142.000,- Ft
időPont: 2016. május 01 – 07.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás:  kontinentális reggeli  

(fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka *** szállodákban  

tusoló/WC-s szobában

fakultatív vacsoRa: 34.000,- Ft
egyágyas feláR: 50.000,- Ft

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

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

7 NAPOS UTAK

VERSAILLES-I KASTÉLY PARKJA

CHENONCEAUX KASTÉLY PARKJA

PÁRIZS, LOUVRE BEJÁRATA

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

Részvételi díj: 142.000,- Ft
időPont:  2016. április 16 – 22.;  május 12 – 18.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás:  kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka, 2 ágyas tusolós/WC-s ***-

**** szállodai szobákban

fakultatív vacsoRa: 31.000,- Ft
egyágyas feláR: 55.000,- Ft
Róma és soRRento tuRistaadó (helyszínen): kb. 15 €

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

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

SZLOVÉNIA – TRIESZT (670 km)
Reggel indulás. Szlovénián keresztül utazva, mely során 
gyönyör ködünk 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. Felkeressük a Róma mel-
letti Tivolit. Először Hadrianus villáját tekintjük meg. A csá-
szár, aki a görög művészet nagy tisztelője volt, egy szobrokkal 

ékesített meseszép parkot hozott létre. Ezt – mely bekerült a 
Világörökségek listájába is –, tekintjük meg. A délután máso-
dik felében a szökőkútjairól ismert Villa d’Este parkon sétálunk 
végig. Érdekes kialakítású vízesései, szobrokkal díszített kút-
jai mindenki tetszését elnyerik. Programjaink után este érkezés 
Rómába, szállás a metró közelében. 

3. NAP: RÓMA
Reggel kezdjük városnézésünket. Először a több mint 1 milli-
árd hívőt irányító római katolikus egyház központját, a Vatikánt 
tekintjük meg. A Vatikáni Múzeummal kezdünk. Itt megcsodál-
juk többek közt Michelangelo eredetien szép alkotását a Sixtus-
kápolnát, valamint Raffaelo káprázatos freskóit. Ezt követően a 
világ legnagyobb templomát, a Szt. Péter székesegyházat néz-
zük meg, ahol a lenyűgöző méretek mellett gyönyörködhetünk a 
fantasztikus Pieta szoborban is. Délután a Santa Maria Maggiore 
templomban V. sz-i mozaikfreskók vívják ki bámulatunkat. 
A Szt. Pál katedrális imponáló méreteivel és szépségével, valamint 
az összes hivatalos pápa arcképével felejthetetlen élményt nyújt. 
Kora esti órákban a híres Spanyol lépcső és a vízi hangverseny lát-

szatát keltő Trevi-kúttal zárjuk a napi programunkat. A nap folya-
mán közlekedés metróval és gyalog (mivel a rendelet szerint 
turistabuszok csak a szállásig járhatnak.) Szállás Rómában.

4. NAP: RÓMA – NÁPOLY – SORRENTOI-FÉLSZIGET (270 km)
Az „Örök Város“ megismerésének folytatása. Az ókori Róma meg-
tekintése, ahol a megmaradt romokból 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 kiválóan lehet fényképezni is) tekintünk le a 
Forum Romanumra. Látható a „Szent Út”, ahol a császárok vonul-
tak végig egy győztes csata után. Az újkor egyik monumentális 
alkotásában, a II. Viktor Emanuel emlékmű monumentalitásá-
ban is gyönyörködhetünk. Délután utazás a Sorrentói-félszigetre, 
útközben Nápolyban megállás, rövid séta a központban. Láthatjuk 
Olaszország második legnagyobb kikötőjét. Nápoly városa ellent-
mondásaival is különleges élményt nyújt. Szálláshelyünkre, 
a Sorrentói-félszigetre érkezés az esti órákban.

5. NAP: SORRENTO – CAPRI (HAJÓ)
Pihenés, ill. fakultatív kirándulás Capri-szigetére, a Tirrén-
tenger legszebb gyöngyszemére. Több mint fél órás hajózás-
sal jutunk át a szigetre. Felejthetetlen látványt nyújt a meredek 
sziklafalak és a csodálatosan kék tenger harmóniája. A kikötő-
ből siklóval jutunk fel a központba. Itt a városka nevezetességeit 
tekintjük meg a közös séta során. A szabadidőben jó idő esetén 
rövid fürdőzésre is lesz lehetőség. Fakultatív Capri kirán-
dulás (Sorr. – Capri – Sorr. hajó- és felvonójeggyel): 
70 €. Este séta Sorrento városában, aki szeretne, ekkor vásá-
rolni 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 hazauta-
zunk. Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt követően minden-
kit a felszállási helyére szállítunk.Min. létszám: 35 fő 

Belépők ára: kb. 131 € + fak.

Részvételi díj: 142.000,- Ft
időPont: 2016. május 01 – 07.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás:  kontinentális reggeli  

(fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka *** szállodákban  

tusoló/WC-s szobában

fakultatív vacsoRa: 34.000,- Ft
egyágyas feláR: 50.000,- Ft

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

7 NAPOS UTAK

CHENONCEAUX KASTÉLY PARKJA

PROKO BEPILLANTÓ: 

 séta tivoli érDekes vízesései és MűeMlékei között

 róMa ókori és újkori Nevezetességei

 hajókiráNDulás a Mesés caPri szigetére

 a vezuv lávája által beborított PoMPei roMjai Nehézségi mutató

TriesztPadova

Róma Tivoli

Nápoly
Sorrento

Capri
Pompei

Természet Városlátogatás

PRIMAVERA ALL’ITALIANA

SZIKLÁK A SORRENTOI-FÉLSZIGETNÉL

TIVOLI, VILLA D’ESTE PARK Fotó: Győri-Szabó Ilona

RÓMA, CONSTANTINUS DIADALÍVE Fotó: Szabó Lajos

VATIKÁN SZENT PÉTER BAZILIKÁVAL



Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/199336

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

CESKY KRUMLOV (440 km)
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül Dél-Csehországba. 
Egy igazi gyöngyszemet keresünk fel a Moldva folyó men-
tén. Cesky Krumlov történelmi negyedét az UNESCO 1992-ben 
a világörökség részének nyilvánította. A krumlovi vár a prágai 
Hradzsin után Csehország második legnagyobb vára. Öt udvar-
ból és negyven épületből áll és hozzá tartozik egy hét hektá-
ros kastélypark is. A város egyik jelképe a kör alakú vártorony. 
Egyedülálló látványosság a jó állapotban fennmaradt barokk 
színház, amelyhez hasonlóból csak néhány van a világon. 
Szállás Dél-Csehországban.

2. NAP: HLUBOKA – PRÁGA (150 km)
Reggelit követően Hlubokába utazunk. Egy kisebb sziklaszirt 
tetején álló XVI. századi kastély először barokk, majd ezt köve-
tően angol gótikus stílusban épült. (Gyalogos hegyi sétával érjük 
el a díszparkját és a bejáratot). A kastély 140 gazdagon beren-
dezett szobával és 11 toronnyal büszkélkedik. Látogatásunkat 
követően irány Prága, melynek történelmi központja szerepel 
a világörökségek listáján. A délutánt a cseh főváros megisme-
résének szenteljük. Sétánkat a várnegyedben kezdjük: Hradzsin, 
Szt. Vitus Katedrális, mely a gótikus építészet egyik kiemelkedő 
épülete. A dombról leérve, és a látványos Károly-hídon átha-
ladva az óvárosban gyönyörködünk: a különleges Orloj órájában 
és a belváros szépen renovált épületeiben. Szállás Prágában.

3. NAP: PRÁGA – DREZDA (155 km)
Reggeli után Szászország fővárosába, Drezdába utazunk. 
A várost az Elba folyó szeli ketté. Sétánk során a II. Világháború 
alatt sokat szenvedett, majd utána gyönyörűen újjáépített város 
épületeit csodálhatjuk meg. Látjuk a híres Semper-operát, a 
Miasszonyunk-templomát, az egykori szász választófejedelmi 
palotát, ahol a csodás kincseket felsorakoztató Grünes Gewölbe 
– kincstára is található, a régi és az új piacteret, a Brühl-teraszt, 

melyet Európa erkélyeként is emlegetnek. Drezda Elba-parti 
területe is világörökség volt, de elvették tőle a címet. Miért? 
Erről is beszél idegenvezetőnk. Délután a szabadprogram alatt, 
aki akar, megtekintheti a Zwinger egyik kiállítását és parkját. 
Az esti órákban szálláshelyünkre utazunk. 

4. NAP: MEISSEN – BERLIN (230 km)
A híres meisseni porcelángyár megtekintésével kezdjük a napun-
kat. A gyárat 1710-ben alapította Erős Ágost választófejedelem, 
azóta világhírre tett szert. Látogatásunk során megtekintjük a 
porcelánkészítés legfontosabb fázisait, majd bepillantást nyer-
hetünk a gyár gazdag porcelántörténeti kiállításába, ezt köve-
tően vásárlási lehetőségünk is lesz. Programunk után a „régi-új” 
német fővárosba, Berlinbe utazunk. Az ultramodern stílusban 
újjáépült, a „harmadik évezred fővárosának is nevezett” metro-
poliszban az autóbuszos és gyalogos városnézés során megis-
merjük a legfontosabb látványosságokat: kormányzati negyed 
a Bundestaggal (ez volt a Reichstag), Brandenburgi-kapu, 
Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, az Alexanderplatz és kör-
nyéke a TV-toronnyal. Sétákat teszünk a „régi Berlin” negyedei-
ben is, mint pl.: a Nikolai-viertelben, vagy éppen a Csendőr-téren. 
De látjuk még a Vörös-városháza, a hatalmas berlini Dóm épüle-
teit 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, melyeket gyalogo-
san és buszunkból is megszemlélünk. Szállás Berlinben.

5. NAP: BERLIN – POTSDAM – LIPCSE (150 km)
Reggeli után szabadprogram Berlin központjában. Aki akar, 
azokkal az idegenvezető elmegy az UNESCO Világörökség 
Listáján 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. A kastély-
megtekintésünkhöz helyi idegenvezető igénybevétele szük-
séges, kötelező. Potsdami nézelődésünk után továbbutazunk 
Lipcsébe. Este elfoglaljuk szállásunkat.

6. NAP: LIPCSE – PRÁGA (130 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 felleg-
várainak is nevezett épületeket, a Gewandhaust és az Operaház 
épületét (kívülről). Ezt követően sétálunk a hangulatos bel-
városi utcákon. Koradélután hagyjuk el a várost és felkeres-
sük a Népek csatájának helyszínét. Napóleon első vereségének 
helyszínén, ott ahol több mint 120.000 ember halt meg, most 
egy hatalmas emlékmű magasodik. Aki szeretne, felmehet 
az emlékmű tetején kialakított teraszra, ahonnan csodás pano-
ráma tárul elénk a környékre és Lipcsére. A kilátóterasz lift-
tel és lépcsök igénybevételével közelíthető meg. Ezt követően 
továbbutazunk. Szállásunk Prágában lesz.

7. NAP: PRÁGA – KROMĚŘIŽ – BUDAPEST (620 km)
Reggeli után ismét egy különlegességet keresünk fel, egy 
kevésbé ismert városban, Kroměřížben (régi nevén: Kremsier) 
teszünk rövid sétát. Történelmi központja a főtér és a mellette 
álló Püspöki palota területe, a palotakerttel és a közelben talál-
ható reneszánsz-barokk virágoskerttel, melyet 1998-ban az 
UNESCO a világörökség részévé nyilvánított (külső fotózás). 
A város Közép-Morvaország kulturális cent-
ruma és 1997-ben Csehország legszebb tör-
ténelmi városává választották. Hazautazás, 
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt köve-
tően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 500 CZK; 43 € 

Részvételi díj: 115.000,- Ft
időPont:  2016. április 16 – 22.;  május 12 – 18.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  6 éjszaka ***-**** hotelekben  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)    

fakultatív vacsoRa (6 alkalom): 27.500,- Ft
egyágyas feláR: 37.000,- Ft

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

BERLIN – BRANDENBURGI KAPU

GOETHE SZOBRA LIPCSÉBEN

DREZDA – ZWINGER

7 NAPOS UTAK

Budapest

Cesky 
Krumlov

DrezdaLipcse

Berlin

KromerizPrága

Nehézségi mutató

KRISTÁLYOK ÉS PORCELÁNOK VARÁZSÁBAN
Prágától – Berlinig

PROKO BEPILLANTÓ: 

 cseh kristály és MeisseNi PorceláNgyár

 két főváros és 6 világörökség MegtekiNtése

 cseh és NéMet kastélyok: hluboka, saNssouci

 Dél-csehországtól – berliNig

Természet Városlátogatás
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NAGY ERDÉLYI KÖRUTAZÁS
PROKO BEPILLANTÓ: 

 erDély 18 törtéNelMi telePülése

 haNgulatos, zeNés vacsoraest a csáNgókNál

 Mátyás király szülőháza, és a Drakula kastély

 erDély csoDái: torDai hasaDék, gyilkos-tó

Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 180 RON + fak.

Részvételi díj: 118.000,- Ft
időPont: 2016. május 01 – 07. 

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás:  6 nap reggeli, +  5 nap vacsora és a 3. 

nap fakultatív műsoros vacsora
szállás:  6 éjszaka *** - **** szálloda 2 ágyas 

tusoló/WC-s szobáiban

egyágyas feláR: 36.000,- Ft

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

Budapest

Marosvásárhely

Arad

Nagyvárad

Kolozsvár

Gyulafehérvár
Csíkszereda

Sinaia
Tölcsvár

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

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 szé-
kesegyháznál 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 sétáló-
utca. Itt rövid szabadprogram. Továbbutazva a csodaszép 575 m 
magas Király-hágón átkelve érjük el a történelmi Erdély terüle-
tét. 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 is. Szállásunk egy belvárosi **** 
szállodában, vacsora.

2. NAP:  KOLOZSVÁR – SEGESVÁR – SZÉKELYUDVARHELY – 
CSÍKSZEREDA (280 km)

Reggeli után a Házsongárdi temetőt tekintjük meg Kolozsváron 
és amennyiben a határátlépés lassúsága miatt valami kima-
radna az előző napi kolozsvári városnézésből, azt itt reg-
gel pótoljuk, majd továbbutazás Segesvárra, ahol városnézés: 
Óváros, majd rátekintés a fájdalmas csatamezőre. Ezt köve-
tően Fehéregyházán a Petőfi Emlékmúzeumot keressük fel. 
Megtekintjük a csata tragikus napjának történéseit bemutató 
kiállítást és emlékparkot. Ezt követően Szejkefürdőre utazunk. 

A várostól 5 km-re található Orbán Balázs végső nyughelye. 
A  dombtetőn lévő síremlékhez 14 székelykapu alatt jutunk 
fel. Székelyudvarhelyen buszos városnézés közben megállunk 
a nemrég kialakított emlékparknál, ahol a magyar történe-
lem és irodalom jeles alakjainak szobrait tekintjük meg. Szállás 
Csíkszeredán, a város szívében található elegáns Hunguest 
Hotel Fenyő szállodában (3 éj). (Szauna, fitness terem…)

3. NAP:  SZENT ANNA-TÓ – CSÍKSOMLYÓ – GYIMESBÜKK  
(250 km)

Reggeli után utazás a Szt. Anna-tóhoz. A közel 1000 m-es 
magasságban fekvő krátertó páratlan élményt nyújt. Érkezés 
után egy órás séta a Mohos-láp varázslatos világában, majd 
séta a tó körül. Délután Csíkszeredán keresztül Csíksomlyóra 
utazunk, ahol a búcsújáró kegytemplomot látogatjuk meg. 
Ezt követően fakultatív program keretében Gyimesbükkre, a gyi-
mesi csángókhoz kirándulunk, ami a régi Magyarország legke-
letibb pontjánál található. Itt a Rákóczi-várat is megtekintjük, 
majd hangulatos csángó esttel zárul programunk. A műsoros 
vacsoraest során 3 fogásos menüt szolgálnak fel aperitiffel és 
szabad italfogyasztással (sör, bor, üdítő). Fakultatív kirán-
dulás csángók földjére, műsoros vacsoraesttel (hely-
színi jelentkezés): 28 €.

4. NAP:  SINAIA – DRAKULA KASTÉLY – BRASSÓ – 
CSÍKSZEREDA (290 km)

Reggeli után mindenki eldöntheti, hogy élvezi a Hunguest Hotel 
Fenyő wellness szolgáltatásait, vagy eljön velünk egy fakul-
tatív kirándulásra. Alcsik térségén keresztül utazunk Sinaia 
városába. A Prahova völgyének legjelentősebb üdülőhelye e 
város, melynek legértékesebb látnivalója az 1873-ban épült 
kastélyegyüttes. A Peles kastély 160 szobája az érdeklődők szá-
mára nem-mindennapi élményt nyújt. A gyűjteményes kiállítás 
megtekintése során láthatunk ritka, értékes szobrokat, bútoro-
kat, faliszőnyegeket, kerámiákat, ötvösmunkákat és fegyvere-
ket. A kastély parkjában is sétálunk. Utunk következő állomása 
Tölcsvár. Ezen a sziklatömbön már a XIV. sz-ban kővár állott. 
A legenda szerint ez volt Drakula gróf legkedveltebb várkastélya 
az 1400-as évek közepén.  A közelében található skanzen a hely-
béliek régi házait, hagyományos életkörülményeit mutatja be.  
A visszaút során rövid séta Brassó belvárosában, amikor is lát-
hatjuk a Fekete templom épületét és a körötte található műem-
léképületeket. Fakultatív Sinaia, Törcsvár kirándulás: 
7.500,- Ft. Vacsorára érünk vissza szállásunkra. 

5. NAP:  GYILKOS-TÓ – BÉKÁS-SZOROS – PARAJD – 
KOROND – 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 válogatha-
tunk, melyekből vásárolhatunk is. Szováta Erdély leghíresebb 
fürdőhelye. Rövid séta a Medve-tó partján, ezt követően szállás.

6. NAP:  MAROSVÁSÁRHELY – TORDA – NAGYENYED – 
GYULAFEHÉRVÁR (150 km)

Reggeli után városnézés Marosvásárhelyen: Rózsák tere, orto-
dox katedrális, kultúrpalota. Tordánál felkeressük a kilátódom-
bot, ahonnan jól láthatjuk a hasadékot. Ezt követően érkezünk 
Torockóra, mely rejtőzködő kis zuga Erdélynek. A Székelykő alatt 
található település évszázadok történelméről mesél, melyet a 
helyi múzeumban részletesebben is megismerhetünk. A mai 
napon az utolsó megállónk Nagyenyeden a vár melletti Bethlen 
Kollégiumnál lesz Vacsora, szállás.

7. NAP:  GYULAFEHÉRVÁR – VAJDAHUNYAD – ARAD – 
BUDAPEST (600 km)

Reggel Gyulafehérváron kezdjük a városnézést. A bazi-
lika, a fejedelmek háza, valamint a püspöki palota szerepel 
programunkban. Vajdahunyad vára a Hunyadiak ősi fészke. 
Idegenvezetőnk segítségével betekintést nyerünk a hely törté-
nelmébe. A Maros völgyében utazva Déva vára alatt elhaladva 
érkezünk Aradra. A Tűzoltó téren megtekintjük az 1849. októ-
ber 6-án kivégzett vértanuk emlékhelyén felállított szoborkom-
pozíciót. Ezt követően határátkelés. Este érkezünk Budapestre. 
Természetesen most is mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

SZÉKELYKAPUK SZEJKEFÜRDŐN

TOROCKÓI LÁTKÉP

SINAIA KASTÉLY
Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 500 CZK; 43 € 

Részvételi díj: 115.000,- Ft
időPont:  2016. április 16 – 22.;  május 12 – 18.

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
szállás:  6 éjszaka ***-**** hotelekben  

(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)    

fakultatív vacsoRa (6 alkalom): 27.500,- Ft
egyágyas feláR: 37.000,- Ft

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

DREZDA – ZWINGER

7 NAPOS UTAK
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MADEIRAI VAKÁCIÓ ÉS LISSZABON
PROKO BEPILLANTÓ: 

 kiráNDulás és PiheNés az „örök tavasz” zigetéN

 DelfiN és bálNales az atlaNti-óceáNbaN

 vulkáNikus csúcsok és lélegzetelállító völgyek

 lisszaboN világörökségeiNek felfeDezése

PROGRAM:
1. NAP: MAGYARORSZÁG – FUNCHAL 
A repülőgép menetrendjének megfelelően, várhatóan kora-
reggel indulás a Liszt Ferenc reptérről. A csoporttal Budapestről 
indul az idegenvezető, aki végig velük van. Átszállás után 
érkezünk a Madeirara a déli órákban. Transzfer a szállodába. 
Szállásunk Funchal belvárosától kb. 2 km-re lesz. Lehet választani 
a Dorisol *** és a Raga **** szállodák közül. A Dorisol *** szál-
loda szobái balkonnal, telefonnal, kábel TV-vel, minibárral, a für-
dőszobák hajszárítóval felszereltek és medencével is rendelkezik. 
A Raga **** szálloda szobái légkondicionáltak, balkonnal, tele-
fonnal, kábel TV-vel, minibárral felszereltek, itt is van medence. 

Felár ellenében tengerre néző szoba is rendelhető. Egész napos 
pihenés a szállodában, fürdési lehetőséggel. A hotelektől rövid 
sétával elérhető a tengerpart a Lido (kb.  500  m). Madeira 
az Atlanti-óceánban, Afrika partjaival egyvonalban található. 
Az óceán mérséklő hatása miatt a hőmérséklet  még szeptem-
berben is általában 25 °C körüli, de nyáron sem nagyon emelke-
dik 30 °C fölé, ezért a „virágok szigeteként” is szokták emlegetni.

2. NAP:  FUNCHAL VÁROSNÉZÉS – DÉLUTÁN FÜRDÉS, 
PIHENÉS A TENGERPARTON (20 km)

Reggeli után lehet pihenni, fürdeni, vagy megtekinthetik 
velünk Funchalt, a fővárost egy fakultatív program keretében. 
(A részvételi díj tartalmaz minden belépőt). Autóbusszal transz-
fer a belvárosába, gyalogos városnézésünket a II. János Pál pápa 
által is meglátogatott katedrálissal kezdjük, majd a meseszép 
Botanikus kertben sétálunk, ahol megcsodálhatjuk a sziget 
fantasztikus flóragyűjteményét. Programunk folytatásaként 
Madeira különlegességeit, a hímzéseket és a madeirai borokat 

tekintjük meg, ill. kóstoljuk meg, majd a helyi piacon, a Marcado 
dos Lavradores-nél állunk meg. Itt számtalan virágot, egzoti-
kus gyümölcsöt, zöldséget, halat, szuveníreket vásárolhatunk 
a helyi kereskedőktől. A fakultatív program befejezéseként a 
kora délutáni órákban transzfer vissza a szállodába. Fakultatív 
kirándulás; Funchal városnézés (fél napos, jelentke-
zés a helyszínen): 25 €. Természetesen, akinek van kedve, 
azok maradhatnak a városban, nekik önállóan kell visszamen-
niük a szállodába (pl. taxival).  Ha bent maradnak a városban, 
akkor libegővel felmehetnek a központ fölé magasodó hegyre, 
a Montéra, ahol egy kápolnában megtalálható az utolsó magyar 
király IV. Károly síremléke is. Innen mesés a kilátás a városra és 
az óceánra. A kalandvágyók egy speciális helyi szánkóval jöhet-
nek lefelé a hegyről.

3. NAP:  PIHENÉS VAGY NYUGAT – MADEIRA, PORTO 
MONIZ (FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS) (124 km)

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

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

5. NAP: FÜRDÉS VAGY É-K MADEIRAI KIRÁNDULÁS (140 km)
Egész napos pihenés a szállodában és a tengerparton, vagy 
kirándulás Madeira É-K-i részére. Kirándulásunk első megál-
lója Camachanál lesz, ahol egy vesszőfonó műhely érdekessé-
geit nézzük meg. A vesszőfonás a sziget hagyományos iparága. 
Folytatjuk utunkat a sziget egyik legmagasabb pontjára, a Pico 
de Areirora (1818 m). Szép időben mesés kilátás nyílik a közeli 
hegyekre, völgyekre. Gyümölcs- és zöldségültetvények mentén 
haladunk tovább északra. Hegyoldalak mentén érjük el Faialat, 
ahol ebédelünk. Folytatjuk utunkat Santanaban. Itt tradicioná-
lis építésű házacskákat tekintünk meg. Ezt követően érkezünk 
el túránk csúcspontjára, a sziget É-K csücskére. Leírhatatlan 
a látvány. Meredek sziklaszirtek, holdbéli táj, alattunk a 
morajló-hömpölygő óceán. Élményekkel gazdagon érkezünk 
vissza kb. 17 órakor a szállodánkhoz. Fakultatív É-K madeirai 
kirándulás (ebéddel, jelentkezés a helyszínen): 45 €.

6. NAP: PIHENÉS
Egész nap fürdés vagy pihenés. 

7. NAP: FUNCHAL – LISSZABON
Reggel transzfer a reptérre és Lisszabonba utazunk. Megérke-
zésünk után autóbuszos és gyalogos városnézés a főváros-
ban: Belém-torony, a Tejo folyóban álló több száz éves torony. 
A Felfedezők Emlékművénél a leghíresebb portugál felfede-
zők szobrait láthatjuk. Következő állomásunknál, a Szt. Jeromos 
kolostornál indulás előtt sok tengerész mondta el utolsó imá-
ját, és kért segítséget a tengeri útjához. A belvárosba érve meg-
tekintjük a főteret, a Praca do Comerciot. Szabadprogram után 
sétálunk az Alfama negyed szűk utcáin és szép rálátásunk lesz a 
Tejo-partra valamint a belvárosra. Megtekintjük Szt. Antal szülő-
helyére emelt templomot és a Katedrálist (Sé). Sokan nem 
tudják, hogy Szt. Antal nem Paduában, hanem Lisszabonban 
született. Délután kimegyünk a Világkiállításra épített tengeri 
akváriumhoz. Cápák mellett sok különlegesebbnél – különlege-
sebb halat láthatunk itt. Akik igényelték, azoknak vacsora, majd 
este transzfer a reptérre és hazaindulás. Éjszaka a repülőn.

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

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és 
transzfer (2. old.).

Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 27 € + fak.

Részvételi díj: Hotel Dorisol ***:  177.000,- Ft
 Hotel Raga ****:   
 szigetre néző szoba: 198.000,- Ft

 tengerre néző szoba:  212.000,- Ft
időPont:  2016. május 30 – június  06.

utazás:  repülővel
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka *** vagy **** szálloda 2-ágyas, 

tusolós, WC-s szobáiban (1 éj repülőn)

RePtéRi illeték kB.:   60.000,- Ft 
              + tRanszfeR (4 alkalom):   16.000,- Ft
egyágyas feláR: Hotel Dorisol ***:  39.000,- Ft
 Hotel Raga **** : 55.000,- Ft 
vacsoRa (7 alk.): Hotel Dorisol ***:  38.000,- Ft
 Hotel Raga **** : 44.000,- Ft

REPÜLŐS UTAK

Funchal

Santana

Ribeira Brava

Porto Moniz Lisszabon

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

PORTO MUNIZ VULKANIKUS MEDENCÉI

BELÉM-TORONY LISSZABONBAN

GYÜMÖLCSÖK A FUNCHALI PIACON
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Granada

Malaga
Gibraltár

Sevilla

Cadiz

Ronda

Cordoba
PROKO BEPILLANTÓ: 

 koluMbusz sírja sevilla Mesés kateDrálisábaN

 legeNDás MajMok gibraltár sziklájáN

 a világoN egyeDülálló Mecset-kateDrális córDobábaN

 a Mór éPítészet csoDája az alhaMbra erőDPalota

PROGRAM: 
1. NAP: BUDAPEST – MALAGA
Menetrend szerint – várhatóan a délutáni órákban – utazás 
Budapestről Malagába. A reptérről transzfer a szállodába, késői 
vacsora.

2. NAP: RONDA – GIBRALTÁR – CADIZ 
Reggeli után Rondába megyünk. A név megtévesztő, mert egy 
bájos, sziklára épült kisvárost ismerünk meg ebben az andalúz 
gyöngyszemben. Fő látnivalók: az Új Híd, a bikaviadal Aréna és a 
Mór király háza. Fentről mesés a rálátás a környékre. Folytatjuk 

utunkat, és a sziklára épült városállamhoz, Gibraltárhoz 
megyünk. Gyalog megyünk át a határon, ahol ellenőrzik okmá-
nyunkat. Átérve helyi kisbuszokkal kapaszkodunk fel a sziklára, 
útközben mesés látvány tárul elénk a környező tájat tekintve. 
Mielőtt felérnénk, megállunk és megtekintünk egy cseppkő-
barlangot. Felérve csodás kilátásban gyönyörködhetünk a szikla 
tetején lévő teraszról.  Sétálunk, majd szabadprogram a bel-
városban. Helyi busszal érkezünk le a szikláról és visszajövünk 
a határon Spanyolországba. Ezt követően szállásunkra utazunk.

3. NAP: CADIZ –  SEVILLA (130 km)
Reggeli után folytatjuk utunkat Cadizba. A város elhelyezkedése 
különleges, mert egy földnyelven található, mely benyúlik az 
Atlanti-óceánba. Városnézésünk fő látványosságai a két kated-
rális (régi és új), a városháza és a színház. Délutáni órákban 
továbbutazunk Sevillába. Megérkezésünk után először a fel-
becsülhetetlen értékekkel rendelkező katedrálist nézzük meg, 
ahol Kolumbusz síremléke is található. Belső díszítése miatt 
mondják, hogy Spanyolország legszebb katedrálisa a sevillai. 
Ezt követően gyalogos sétánk során felkeressük az Alcázart, 
amelyet a keresztény uralkodó építtetett mór stílusban. A bel-
városban ezen kívül számtalan szép patio és díszes épület talál-
ható. A nap befejezéseként busszal felkeressük a Maria Lujza 
Parkot melynek központjában látványos mozaikképekben gyö-
nyörködhetünk. Továbbhaladva a Gadalquivil folyóparton lát-
hatjuk a híres Aranytornyot. Szállás Sevillában. 

4. NAP: SEVILLA –  CORDOBA – GRANADA  (140 km)
Reggeli után továbbutazunk Cordobába. A városban a mór 
építészet egyik legszebb alkotása található, ez a Mezquita. 
Programunkat ennek megtekintésével kezdjük. Ez a világ leg-
különlegesebb mecsetje, amelyben 850 oszlop és egy keresz-
tény templom (!) található. Ezt követően óvárosi sétánk során 
felkeressük a Virágok utcáját, Európa legrégebbi fürdőjét és a 
római kori hidat. A zsidó negyed felé haladva sok bájos belső 
kertet (patiot) láthatunk. Ezeknek komoly szerepük volt abban, 
hogy a forróságot árasztó kövek közt nyáron egy kicsit jobb leve-
gőt biztosítsanak az ott lakók számára. Délután továbbutazás 
Granadába, szállás.

5. NAP: GRANADA – MALAGA – BUDAPEST 
Reggelit követően az Alhambrába látogatunk el, mely a világ 
talán legszebb mór kastélya. Ez volt az a kis „sziget” melyet az 
arabok legtovább birtokoltak Európában. Gyönyörű a parkja, 

látványosak a belső díszítések. Ezt köve-
tően lemegyünk a városba, ahol a Katolikus 
Királyok temetkezési kápolnáját és Európa 
egyetlen fennmaradt karavánszeráját 
tekintjük meg. Szabadidőben vásárlási 
lehetőség az arab világot idéző selyemba-
zárban. Délután továbbutazunk Malagába. 
Rövid séta a Costa del Sol fővárosában. Fő 
látványosságok: Katedrális, Plaza Merced, 
ahol található Picasso szülőháza és a Larios főutca. Kora esti 
órákban transzfer a reptérre és hazarepülünk Budapestre. 
Érkezés éjfél körül a Liszt Ferenc Repülőtérre.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és 
transzfer (2. old.).

Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 27 € + fak.

Részvételi díj: Hotel Dorisol ***:  177.000,- Ft
 Hotel Raga ****:   
 szigetre néző szoba: 198.000,- Ft

 tengerre néző szoba:  212.000,- Ft
időPont:  2016. május 30 – június  06.

utazás:  repülővel
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  6 éjszaka *** vagy **** szálloda 2-ágyas, 

tusolós, WC-s szobáiban (1 éj repülőn)

RePtéRi illeték kB.:   60.000,- Ft 
              + tRanszfeR (4 alkalom):   16.000,- Ft
egyágyas feláR: Hotel Dorisol ***:  39.000,- Ft
 Hotel Raga **** : 55.000,- Ft 
vacsoRa (7 alk.): Hotel Dorisol ***:  38.000,- Ft
 Hotel Raga **** : 44.000,- Ft

REPÜLŐS UTAK

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 63 €

Részvételi díj: 222.000,- Ft  
időPont: 2016. május  24 – 28. 

utazás:  légkondicionált autóbusszal 
ellátás:  félpanzió
szállás:  4 éjszaka ***-**** szállodákban 

(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)

egyágyas feláR: 38.500,- Ft
RePtéRi illeték kB.:   55.000,- Ft  
              + tRanszfeR (4 alkalom):   12.000,- Ft 

MÓR EMLÉKEK ANDALÚZIÁBAN

CORDOBA LÁTKÉPE A TIZENHATLYUKÚ HÍDDAL Fotó: Mártonfalviné Bálint Sára

GIRALDA-TORONY SEVILLÁBAN

MÁRIA LUJZA PARK – SEVILLA

ALHAMBRA – GRANADA
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A LOVAGOK SZIGETE – MÁLTA

PROKO BEPILLANTÓ: 

 NaPozás és fürDés MeDiterráN körNyezetbeN

 a Díszes szt. jáNos kateDrális vallettábaN

 a Máltai lovagreND NagyMesteri Palotája

 leNyűgöző PaNoráMa a DiNgli sziklákról

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

2. NAP: SLIEMA – VALLETTA 
Ezen a napon egy egész napos fakultatív kirándulásra invi-
táljuk utasainkat a fővárosba és környékére. Valletta méltán 
szerepel a világörökségek listáján, a legszebb nevezetessé-
geket tekintjük meg: a felső Barakka kert, ahonnan fantasz-
tikus a panoráma, továbbsétálva a Szt. János katedrálisban 

gyönyörködhetünk Caravaggio festményében. Következő lát-
ványosság a Nagymesterek Palotája és a hangulatos belváros. 
A délután folyamán három kisvárost nézzük meg: Cospicua, 
Vittoriosa, Sengela. Ezek tulajdonképpen különböző sajátos-
ságokkal rendelkező kerületek, egyedi hangulatukat mi is 
tapasztalni fogjuk. A kora esti órákban visszatérünk szálláshe-
lyünkre. Fakultatív Valletta egész napos városnézés 
(helyszínen fizethető): 35 €.

3. NAP: SLIEMA
Egész napos pihenés, szabadprogram. 

4. NAP: SLIEMA – MDINA – RABAT – MOSTA – SLIEMA
Ezen a napon mindenki eldöntheti, hogy önállóan pihen a szál-
lodában és környékén, vagy eljön velünk megtekinteni a szi-
get leglátványosabb 3 városát. Mdinában állunk meg először. 

A „csendes városban” – ahogy a helyiek hívják az egykori fővárost 
– láthatjuk a Szt. Pál katedrálist, a várfalról pedig szép látvány 
tárul elénk. Folytatjuk utunkat Rabatba. Itt a Szt. Pál katakombá-
kat keressük fel. Átszeltük a szigetet, ezt a Dingli sziklákról elénk 
táruló mesés kilátásról is érzékelni fogjuk. Következő állomásunk 
Mosta, itt megtekintjük a hatalmas kupolával rendelkező dómot. 
Visszaúton Ta’Qaliban lesz szabadprogramunk, ahol lesz lehető-
ség a helyi kézművesek termékeiből ajándékot vásárolni. Késő 
délutáni órákban érkezünk vissza szállásunkra, majd szabad-
program. Fakultatív Mdina – Rabat – Dingli-sziklák – 
Mosta kirándulás (egész napos): 40 €.

5. NAP: SLIEMA
Egész napos pihenés, szabadprogram. 

6. NAP: SLIEMA – VALLETTA – BUDAPEST
Reggeli után menetrend függvényében, vár-
hatóan a délelőtti órákban transzfer a repülő-
térre, majd haza utazás Budapestre.
Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer (2. old.).

Min. létszám: 15 fő • Belépők ára: kb. 27 € + fak.

Részvételi díj: Hotel Plevna ***: 139.500,- Ft 
 Hotel Victoria ****: 199.800,- Ft 
időPont:  2016. május 12 – 17.

utazás:  repülővel, a helyszínen autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  5 éjszaka *** vagy **** szállodában  

(igény szerint) 

RePtéRi illeték kB.:   48.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: Hotel Plevna ***: 24.500,- Ft
 Hotel Victoria ****: 82.000,- Ft 
vacsoRa (5 alk.): Hotel Plevna ***: 18.500,- Ft
 Hotel Victoria ****: 26.000,- Ft

Nehézségi mutató

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

REPÜLŐS UTAK

Természet Városlátogatás

Sliema

Valetta

Dingli

Rabat

Mosta

DINGLI-SZIKLÁK A FÖLDKÖZI-TENGERBEN

VALLETTA KIKÖTŐ
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A HÍVÓKÁRTYA SEGÍTSÉGÉVEL:
•  külföldi nyaralásról is hazatelefonálhat, és máris elmesélheti élményeit
•  olcsón telefonálhat akár az interneten keresztül is
•  rendkívül kedvező áron telefonálhat külföldre

A feltüntetett percdíjak a NeoPhone behívószám hívásdíján felül2 értendők és tartalmazzák az áfát.

1  Nem minden hívásirány és/vagy hívókörzet értendő bele a felsorolt országokba. Részletek a www.neophone.hu oldalon található árlistában.
2  A behívószám hívásdíja annak a hívásnak a díja, amellyel a NeoPhone szolgáltatás rendszerébe bekapcsolódik. A hívás díja a behívószám típusától (kék, zöld, helyi), valamint a hívó hálózattól (vezetékes, mobil) függ. Felhívjuk fi gyelmét, hogy a NeoPhone hívókártyán 

keresztüli telefonáláskor minden esetben az Ön által tárcsázott behívószám típusától függően, a meghirdetett percdíjakon felül az alábbi pluszköltségekkel kell számolnia a beszélgetés teljes időtartama alatt. Ha vezetékes telefonszámról vagy fülkéből tárcsázza 
a NeoPhone Zöld behívószámot (06-80), akkor NeoPhone kártyája egyenlegéről percenként +10 Ft, ha mobiltelefonról, akkor percenként +45 Ft kerül levonásra. A telefonszolgáltatója felé a behívás díjtalan. Ha vezetékes vagy mobil telefonról, valamint fülkéből hívja 
a helyi hívószámot, akkor a behívás díját a telefonszolgáltatója felé kell megfi zetnie, melynek mértéke telefonszolgáltatóktól függően eltérő. 1 Euro = 300 Ft – Tájékoztató adat, amely az árfolyam függvényében változhat.

A NeoPhone Hívókártya az Invitel Távközlési Zrt. terméke.

Olaszország, Nagy-Britannia, 
Oroszország, Ausztria,
Franciaország, Románia, Kanada

Eurocent/perc
1,97

Ft/perc
Eurocent/pe5,90

USA, Németország

Eurocent/perc
1,5

Ft/perc
Eurocent/p4,50

Ausztrália, Svájc 

Eurocent/perc
2,63

Ft/perc
Eurocent/perc7,90

Kiemelt országok (vezetékes hálózat)1

www.neophone.hu

Nemzetközi 
hívások,
hazai áron

Viszonteladó partnereink :

Töltse fel kártyája egyenlegét az alábbi helyeken:
OTP bankautomaták • OTPdirekt internetes szolgáltatás • Relay és Inmedio hírlapárusok • NeoPhone matricával ellátott viszonteladók

INV_1728-1_205x297_sajto_Neophone.indd   1 9/16/15   11:32 AM

Min. létszám: 15 fő • Belépők ára: kb. 27 € + fak.

Részvételi díj: Hotel Plevna ***: 139.500,- Ft 
 Hotel Victoria ****: 199.800,- Ft 
időPont:  2016. május 12 – 17.

utazás:  repülővel, a helyszínen autóbusszal
ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
szállás:  5 éjszaka *** vagy **** szállodában  

(igény szerint) 

RePtéRi illeték kB.:   48.000,- Ft  
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: Hotel Plevna ***: 24.500,- Ft
 Hotel Victoria ****: 82.000,- Ft 
vacsoRa (5 alk.): Hotel Plevna ***: 18.500,- Ft
 Hotel Victoria ****: 26.000,- Ft



Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/199342

CIPRUS, A SZERELEM SZIGETE
PROKO BEPILLANTÓ: 

 a világ utolsó Megosztott fővárosa: Nicosia

 keresztéNy kateDrálisok tövébeN iszláM Mecsetek 
 Mitológiai séta: aPhroDité szikla és DioNüszösz villa

 MeDiterráN PiheNés és teNgerParti fürDőzés

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

2. 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 romváros, 
Kurion következik. Itt található egy, a mai napig működő görög-
római színház és számos közfürdő is. Továbbutazva megnéz-
zük Aphrodité szikláját egy tengerparti megállóval Petra tou 
Romiouban. A monda szerint itt lépett ki a habokból az istennő 
és amerre járt, lába nyomán csodás növények, fák keltek ki a föld-
ből. A nap utolsó megállója Paphos lesz. Az UNESCO Világörökség 
részét képezi az archeológiai park, megnézzük Szent Pál oszlopát 
és a Dionüszosz villában mesés padlómozaikokat is láthatunk. 
Délután visszatérünk a szállásra, este vacsora.  

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

4. NAP:  PIHENÉS VAGY TRODOSZ-HEGYSÉG – 
KYKKOS MONOSTOR  

Reggeli után aki szeretne, azzal egész napos fakultatív kirán-
dulásra megyünk. Autóbuszunkkal oda- és visszaúton a szi-
get legnagyobb hegyvonulatát, a Trodosz-hegységet érintjük. 
Nicosia mellett elhaladva a demarkációs vonal mentén köze-
lítjük meg a hegyet. Megállunk egy tipikus ciprusi hegyi falu-
ban, Kakopetriában. A falu szélén áll a XI. századi Ayios Nikolaos 
templom, melynek freskói a Világörökség részét képezik. Ez is 
nagyon szép, de az út legfontosabb állomása a Kykkos monos-
tor híres aranymozaikos falfreskóinak megtekintése. Lesz rövid 
szabadidőnk is hazafelé egy hangulatos kis hegyi faluban, 

Presteronaban. Fakultatív kirándulás (Troodos-Kykkos): 
45 €. Esti órákban érkezünk vissza a szállásra, vacsora. Aki nem 
akar jönni a fakultatív kirándulásra, az egésznap pihenhet a 
szállodában, vagy  jó idő esetén fürödhet is.

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

6. NAP: NICOSIA – LARNACA
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 siká-
toraiban. Ezt követően szabadprogram, 
vásárlási lehetőség. Ezután átsétálunk 
Nicosia északi, a törökök által megszállt 
részére (útlevél szükséges) megtekinteni 
a csodálatos Szent Szófia katedrálist (ma 
Selimiye mecset) és a Büyük Han karaván-
szerájt. Török-Ciprust elhagyjuk és visz-
szajövünk a görög területre. Larnacaba megyünk, ahol tartunk 
egy rövid városnézést, mely során megnézzük az Óvárost és a 
Szt. Lazarus templomot. Ezt követően transzfer a reptérre és 
várhatóan az esti órákban hazautazunk Budapestre. 
Ferihegy közelében ingyenes parkolás és 
transzfer (2. old.).

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

Részvételi díj: 182.000,- Ft 
időPont:  2016. május 14 – 19.  

utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: félpanzió
szállás:  5 éjszaka **** szállodában  

2 ágyas tus/WC-s szobákban               

RePtéRi illeték kB.: 32.000,- Ft 
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 48.000,- Ft

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Mi zöldben utazunk! Utazzon Ön is zöldebben velünk!

              Amit mi teszünk a környezetért:
  Adminisztrációnkat elektronikussá alakítottuk
  Újrahasznosított papírral dolgozunk
  Autóbuszaink EURO III – IV-es motorúak
  Támogatjuk a természetvédelmi területeket
  A megmaradt prospektusokat újrahasznosítjuk

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

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

PETRA TOU ROMIOU

NICOSIA, BÜYÜK HAN

KYKKOS MONOSTOR MOZAIKJAI

REPÜLŐS UTAK
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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. 2013 évi  V. törvény 6:254.§-a, 
a 213/96  és az utazási szerződésekről szóló 281/2008 Kormányrendelet és 
a 90/314 EGK irányelvek  és a jelen Utazási szerződés mérvadóak és annak 
utólagos kiegészítései (lásd fogalmak, hasznos tudnivalók) és módosításai.
2. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas vagy 
képviselője) az utat megrendelte, a díjelőleget befizette, jelentkezését a PT 
elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és a 40% előleg iga-
zoltan a PT-hez megérkezett. Ha a PT a jelentkezést csak feltételesen fogadta 
el, akkor a szerződés csak a végleges, írásos visszaigazolás után jön létre. A PT-t 
nem terhel szerződéskötési kötelezettség, minden megrendelővel kapcsolat-
ban. Az utassal (megrendelővel) kötendő szerződést bármikor, indoklás nél-
kül elutasíthatja. Az utas jogosult az utazási jogát az indulás előtti 20. napig 
másnak engedményezni, ha az új utas is elfogadja az utazási szerződést és 
megfizeti az esetleges többletköltségeket (pl. új repülőjegy kiállítás, esetle-
ges felárak). Az engedményezés csak a PT jóváhagyásával, írásbeli visszaiga-
zolásával és az esetleges többletköltségek megfizetésével válik érvényessé. 
Az utazási iroda szerződéses partnerének, megrendelőnek – kétség esetén 
– a foglalást intéző személy tekintendő akkor is, ha név szerint más utasok 
számára intézte a foglalást. Esetleges jogosulatlan megbízás esetén minden 
felmerülő kárért az eljáró személy felelős. Az utas, illetve képviselője az uta-
zási szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy ő és azok a személyek, 
akik nevében megrendelte a szolgáltatást mindannyian természetes személy-
ként (utasként), saját részükre vagy nem utasként veszik igénybe az utazási 
szolgáltatást. Ezt követően a természetes személyt jogi személyre nem lehet 
módosítani. Jogi személy esetén is a PT árajánlatát követő, írásos megrendelés 
(e-mail esetén is) megérkezésével egyidejűleg jön létre az utazási szerződés. 
Jogi személy esetén megrendeléskor végfelhasználói nyilatkozatot kell tenni a 
PT felé. Szerződés létrejöhet utazásközvetítő útján is. Ebben az esetben a köz-
vetítő köteles adatait, nyilvántartási számát, a PT-lel kötött ügynöki szerződé-
sét kérésre az utasnak bemutatni. Amennyiben nincs érvényes szerződés a PT 
és a közvetítő iroda között, de az utas mégis befizette az előleget, akkor annak 
minden felelőssége az utast terheli. Ilyen esetben a szerződés nem jön létre 
az utas és a PT között. Szerződéskötés a www.prokotravel.hu oldalon keresz-
tül is megtörténhet. Ez a foglalási forma jogilag ugyanolyan értékű megren-
delés, mintha személyesen irodánkban bonyolította volna a megrendelést. 
A foglalás során el kell fogadni az Utazási Szerződést és ennek részét képező 
katalógusban leírt hasznos információkat. A lemondási feltételek ugyanúgy 
érvényesek, mint bármely egyéb foglalásnál.
3. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a rész-
vételi díjat a hasznos és fontos tudnivalókat a PT programfüzete és a fenti szer-
ződéshez csatolt mellékletek tartalmazzák. Fontos információk olvashatóak a 
PT weboldalán is. Ezek ismeretének hiánya nem képez reklamációalapot. 
4. A részvételi díj, mely 1 főre értendő, tartalmazza az utazás programjá-
nak leírásában szereplő szolgáltatások árát: szállás (1 főnek 2 ágyas elhe-
lyezés esetén), ellátás, utazás, programok, idegenvezetés, útlemondási 
biztosítás, továbbá az utazási iroda szervezési díját, valamint a január 
1-jei állapot szerinti általános forgalmi adót. Nem tartalmazza a fakultatív 
programok, reptéri-, kikötői illetékek, vízumok, helyi idegenforgalmi adót, 
belépők árait – kivéve ahol ez külön feltüntetésre került –, továbbá az utas 
betegség- baleset- és poggyászbiztosítását.
5. Jelentkezéskor – ha speciális utazási feltétel másként nem rendelkezik – 
a részvételi díj 40%-a a befizetendő előleg. Az iroda hozzájárulásával speci-
ális esetekben kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. Repülős 
útnál az útlevélben szereplő teljes nevet kell megadni, a PT ezt nem köteles 
ellenőrizni.  Pontatlan, hiányos névmegadás esetén bekövetkező repülőjegy 
módosítási költség, ill. a légitársaság által az utaztatás megtagadásá-
nak felelőssége az utast terheli. A részvételi díj hátralékának fizetési idő-
pontja legkésőbb az utazás kezdete előtti 30. nap. Ez lehet ennél korábbi, 
ha a szerződés melléklete vagy a külföldi közreműködő, vagy a repülőtár-
saság által meghatározott időpont ehhez képest még korábbi határidőt 
tartalmaz. A hátralék befizetési kötelezettségről a megrendelőnek külön 
értesítést nem küld az iroda. Ha a befizetési határidőt az utas nem teljesíti, 
a PT a szerződést érvénytelennek és a megrendelést lemondottnak tekint-
heti még akkor is, ha azt már visszaigazolta. Ez vonatkozik közvetítő útján 
történő szerződéskötésre is.  Amennyiben a jelentkezés az út indulása előtt 
30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő. 
6. Árváltozások; ÁFA változás, valutaárfolyam-változás, valamint szállítási 
költségek változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak megkez-
dése előtti 20. napig felemelheti. Erről köteles az utast írásban tájékoz-
tatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utas a megrendeléstől 
elállhat, de erről az irodát haladéktalanul értesítenie kell. Az áraknál meg-
jelölt reptéri illetékek tájékoztató jellegűek, pontos összegét a teljes rész-
vételi díj befizetésekor közli az utazási iroda. Ha az összeg változik, az nem 
szerződésszegés és ezért az utas nem állhat el a szerződéstől. Előfordulhat, 
hogy a reptéri, vagy a kilépési illetéket, vagy a helyi adót az utasnak a hely-
színen kell fizetnie. Az utas költségmentesen elállhat a szerződéstől, ha az 
utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatta. Az utasnak ilyen 
esetben a befizetett összeget vissza kell kapnia, és ezen felül az adott időre 
eső jegybanki alapkamatra is igényt tarthat.
7. A fakultatív programok befizetés lehetséges jelentkezéskor, vagy a tel-
jes részvételi díj kiegyenlítésekor, kivéve a külföldi valutában megje-
lölt programokat, melyekre a jelentkezés, befizetés a helyszínen történik. 
Ilyen esetben a programokat a külföldi partnerünk szervezi a PT közremű-
ködésével. Ha az utas az utazás során a részvételi jegyében nem szereplő 
szolgáltatást akar igénybe venni, annak árát köteles a helyszínen az iroda 
képviselőjének az adott ország pénznemében befizetni. Ez vonatkozik a 
kinti fakultatív jelentkezésekre, belépőjegyekre is. Amennyiben az utas az 
utazás során valamely megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elha-
tározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból, vagy betegség miatt 

nem vesz (nem tud) igénybe (venni), úgy az utas más szolgáltatást vagy 
vissza térítést nem követelhet. Csoportos útjainkhoz irodánk megbízás 
után a vízumügyintézést vállalja, azonban az utasok vízumukat önállóan 
is intézhetik. Amennyiben nem a PT intézi a vízumot, az esetleges eluta-
sítás esetén történő útlemondás csak a stornó feltételeknek megfelelően 
lehetséges. Csoportos ügyintézésünk után történő vízumügyintézést iro-
dánk nem, vagy csak felár ellenében vállalja.
8. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, deviza- 
jogszabályokat betartani. Nem magyar állampolgárok – ezt már jelentke-
zéskor közölni kell a PT irodával – utazása esetén az utas köteles tájékozódni 
a rá vonatkozó utazási- és vízum szabályokról, ehhez kérésre a PT segítséget 
nyújt. Ennek elmulasztásából, be nem tartásából eredő minden felelősség, 
kár az utast terheli. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését köve-
tően a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, vagy bármely 
okból az utat megszakítja (pl. betegség), a befizetett részvételi díj visszaté-
rítésére nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az utas 
nem jelenik meg az út indulásakor. Várakozási idő az utasra: 15 perc. Az utas 
köteles elfogadni és betartani a csoportos utazásokon elvárható általános 
etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt nem tartja be, és az utastár-
sakra vonatkozóan is bántóan megsérti, akkor a csoportvezető az utas uta-
zását megszakíthatja (Pl. részegség, agresszív magatartás…). Ebben az 
esetben hazautazásáról az utas maga kell, hogy gondoskodjon, kártérítési 
igénnyel az iroda felé nem fordulhat, de a PT és partner szolgáltatói az utas-
tól az általa okozott kár megtérítését követelhetik. 
9. A PT az utazáshoz szükséges legkisebb (programfüzet szerinti) létszám 
hiányában az utazás megkezdése előtti 20. napig a szerződéstől írásban 
elállhat, továbbá ha az utazás vis major (előre nem látható külső körülmé-
nyek) miatt elmarad, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tarto-
zik, de a befizetett összeget az adott időszakra eső jegybanki alapkamattal 
megemelve haladéktalanul köteles visszafizetni. Egyéb esetben köteles az 
utas kárát is megtéríteni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a program-
ban csak minimális módosításra került sor, vagy ha az utas azonos. vagy 
magasabb értékű szolgáltatást kapott. Ha a fakultatív program elegendő 
jelentkező (min. 20 fő) hiányában elmarad, a befizetett összeget hazaér-
kezés után irodánk visszatéríti, de emiatt kártérítés nem jár. Amennyiben a 
fakultatív programra indulás előtt Magyarországon már lehet jelentkezni, 
és ezt az utas elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. idegen-
vezető) azt nem köteles elfogadni.  
10. Az utazási irodát nem terheli felelősség, ha a programmódosítás 
3. személy magatartására, vele kapcsolatos intézkedésre vezethető visz-
sza (pl. betegség esetén történő kórházi intézkedés és emiatti csúszás, 
programváltozás). Szintén nem tartozik kártalanítási felelősséggel, ha 
repülőjárat késése (menetrend módosulása, vagy sztrájk), vagy autóbusz 
műszaki problémája, vagy forgalmi akadályok miatt programváltoztatásra 
kényszerül. Ebben az esetben az iroda köteles az utasok számára lehető 
legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. A fentiekből következik, 
hogy ha a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti szolgáltatásait, 
akkor a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így az esetleges kártérí-
tési igényt is oda kell benyújtani. A PT nem felel a közlekedési eszközök 
késéséből ill. törléséből bekövetkező károkért, programelmaradásokért. 
Ezen esetekre az irányadóak: a Montreáli egyezmény (kihirdetve: 2005. 
VII. törvénnyel), valamint a 260-261/2004 –es EK rendelet és a 25/1999 
Korm. rendelet rendelkezései. A légitársaságok speciális szabályzatairól 
(pl. csomagszállítási szabályok) az utas köteles önállóan is tájékozódni. 
Nem terheli felelősség a PT-t, ha rossz időjárási viszonyok miatt valame-
lyik program elmarad, részben módosul, vagy a napok, valamint az azon 
belüli programok felcserélésre kerülnek. Ilyen esetben az utas kártalanítási 
összegre nem tarthat igényt. Szintén nem nyújtható be kártérítési igényt a 
busz ülésrendjével kapcsolatban. Az utas tudomásul veszi, hogy a légitár-
saságok szabályzatai a PT kötött szerződés részeivé válnak.
11. Az utazás megkezdése előtt kb. 7 nappal az utazási iroda vouchert és 
részletes tájékoztatót bocsát az utasok rendelkezésére, mely tartalmazza a 
programot, az országra jellemző szokásokat (étkezés, öltözködés, közleke-
dés), éghajlati viszonyokat, egészségügyi előírásokat, az idegenvezető nevét, 
találkozás helyszínét, időpontját, és az iroda non stop kontakt telefonszámát. 
Egzotikus utaknál a PT weboldalán olvasható az adott területre, országra 
vonatkozó védőoltások. A  felek elfogadják, hogy a védőoltások hiányá-
ból (még akkor is ha az nem lett feltüntetve a javasoltak közt), bekövetkező 
betegségért az utazási iroda nem tartozik felelőséggel és kártalanítással. 
Amennyiben az utas úgy érzi, nem kapott elegendő információt az úttal kap-
csolatban, bármilyen vonatkozásban, akkor feltétlenül vegye fel irodánkkal a 
kapcsolatot. Ennek elmulasztása esetén utólagosan tájékoztatás és informá-
ció hiányossága miatti reklamációt, panaszt nem tudunk elfogadni. 
12. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondást (szerződés-
től történő elállást) írásban kell megtennie. Lemondás esetén a megren-
delt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi költség (bánatpénz) 
fizetendő: 60 napon túl 5.000,-Ft/foglalás ügyintézési költség.
Ha a lemondás és az indulás közötti idő: 60 – 35. nap közti: 10% 
  34 – 21. nap közti: 40% 
 20 – 11. nap közti: 75%
10 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén 100%. Határidőbe a 
lemondás napja beleszámít, de az indulás napja nem. A lemondás napjának 
az számít, amikor a lemondás igazoltan, írásban, irodánkba beérkezett. Azon 
csomagtúrák esetében, ahol a repülőjegyek ára külön kerül feltűntetésre a 
repülőjegy lemondási feltételei eltérhetnek a földi szolgáltatások lemondási 
feltételeitől, esetenként annál szigorúbbak is lehetnek. Ugyanez vonatkozik 
az elkészített vízumokra is. Repülővel történő utazás esetén, ha a légitársasá-
gok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már megrendelésre kerültek, 
és annak összegét a légitársaság nem adja vissza, ennek visszatérítését az utas 
sem követelheti az utazási irodától. Az utas hozzájárul, hogy a bánatpénzt a PT 
az előlegből (részvételi díjból) levonhatja. Továbbá speciális útlemondási szer-
ződés is köthető, ha azt mindkét fél aláírásával elfogadja. 
13. Az utas az általa okozott kárért (pl. autóbuszban, szállodában…) köz-
vetlenül felelős a szolgáltatóval, más természetes személlyel, ill. hatósággal 
szemben. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas maga gondoskodik 
kivéve, ha csomagjeggyel igazoltan azt tőle megőrzésre átvettük. Az autó-
buszban letett, ill. otthagyott tárgyakért irodánk nem vállal felelősséget. 

14. A PT az utazási irodák és a szállodák közötti IH&RA/UFTAA nemzet-
közi szerződés szerint felel a szálláshely szolgáltatásokért. A PT azt szava-
tolja, hogy a szálláshely az adott országban olyan kategória besorolású, 
mint amit meghirdetett. Nem vállal felelősséget azért, hogy az adott szál-
láshely minősége (ugyanabban, vagy másik országban) más, azonos beso-
rolású szálláshely színvonalának megfelel-e. A körutak során a PT nem 
köteles előre jelezni, hogy az azonos kategóriájú szálláshelyek közül melyik 
hotel, panzió, vagy motel. Amennyiben az út során min. egy szálláshely 
más kategóriájú (csillag besorolású), azt azonban köteles a programfüzet-
ben feltüntetni. Kivételes esetekben a PT fenntartja jogát a változtatásokra, 
pl. szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a prog-
ramok azonos, vagy magasabb értékű programokkal történő módosítására. 
15. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas visszatérítési kérelmét a haza-
érkezéstől számított 7 napon belül ajánlott levélben nyújthatja be elsődlege-
sen a PT-hez. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgáljuk ki, és bíráljuk 
el jogosságát, ha azt igazoltan a helyszínen már bejelentette az idegenveze-
tőnek, vagy a szállodának, és a részvételi jegyen jelzett ügyeleti- vagy iro-
dai telefonszámon. Az előzetes bejelentésen kívül  a panaszlevélhez csatolni 
kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy szolgáltató, vagy 
több utas által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek 1 példá-
nyát (214-es tv. 12§/5). Amennyiben az utas kárigényét késve, vagy nem a 
megfelelő feltételekkel jelenti be (pl. nincs helyszíni jegyzőkönyv, vagy iga-
zolt telefonos vagy e-mail-es, az út ideje alatt történt bejelentés), akkor az 
utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól (Ptk.306/4). Az utast –  
az utazásszervező hibás teljesítése esetén is – együttműködési és káreny-
hítési kötelezettség terheli. A felek elfogadják, hogy a kártérítés összege 
(vagyoni és nem vagyoni jellegű) semmilyen esetben sem haladhatja meg az 
utazási irodához befizetett összeg kétszeresét, illetve a törvényben megha-
tározott mértéket. A benyújtott kárigény megválaszolási határideje: 30 nap.
16. Társasútjainknál a biztosítást (baleset-, betegség-, poggyász-) külön, 
önállóan kell megkötni. Irodánkban megbízható biztosítótársaság biztosí-
tásaiból választhat. Amennyiben az utas nem köt biztosítást, akkor beteg-
ségéből, balesetéből stb. fakadó összes felelősség és költség őt terheli.
17. Programfüzetünkben szereplő PT társasutak útlemondási (storno) bizto-
sítással készültek. Azoknál az utaknál azonban ahol a repülőjegyek árai külön 
lettek feltüntetve speciális storno feltételek érvényesek. Az útlemondási biz-
tosítás nem vonatkozik ilyen esetben a repülőjegyekre, a reptéri és a kikötői 
illetékekre. Ezek visszatérítése a légi-, hajótársaságok szabályzatai alapján 
történik. A repülőjegyre és az illetékre foglaláskor a PT-nél speciális „menet-
jegy biztosítás” köthető. Amennyiben az utas, vagy gyermeke, szülője, házas-
társa hatósági, orvosi, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó 
betegsége, elhalálozása miatt nem vesz részt az utazáson, akkor a biztosító 
az alap részvételi díjat a probléma kivizsgálása és jogossága után, az önrész 
(kb. 20%) levonása után visszatéríti. Lemondásokkor a 20% önrész a részvé-
teli díjon felül megrendelt szolgáltatásokra is érvényes. A storno feltétel csak 
az utazás megkezdése előtti napig érvényes. Az utazásképtelenség időpontja 
minden esetben a betegségre okot adó körülmény vagy esemény, melynek 
bekövetkeztét követő 2 napon belül a biztosított köteles az utazását a PT-nél 
lemondani illetve azt haladéktalanul a biztosítónál is bejelenteni. A jogosult-
ság elbírálása a biztosító társaság hatásköre. A részletes szabályzat megtekint-
hető irodáinkban, illetve weboldalunkon. 
18. További hasznos információk, tudnivalók az úttal kapcsolatban (pl. belépő 
árak részletezve) a www.prokotravel.hu weboldalon és a programfüzet beve-
zető részénél olvashatóak. Az utas és útitársai tudomásul veszik és elfogad-
ják, hogy ezek a szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik. 
Amennyiben ezekkel kapcsolatban az utasnak bármilyen kérdése, problé-
mája lenne, akkor azt haladéktalanul, szerződéskötés előtt, írásban jelzi azt 
a PT felé.  Minden egyéb prospektus, tájékoztató, melyet nem a PT adott ki, 
vagy a PT régebbi kiadványai, az új szerződés szempontjából érvénytelenek, 
ezek ajánlatai, adatai, javaslatai semmi jellegű kötelezettséget nem rónak 
a PT-re és szerződéses partnerére. Amennyiben ezen U. Sz. egy vagy több 
pontja jogszabályváltozások miatt módosult, vagy sért bármilyen egyéb ren-
delkezést, ez nem befolyásolja ezen szerződés többi pontját.  
19. A PT katalógusban 2 oldalon (12. és 13. old.) a partner irodák ajánla-
tai találhatóak. Ezeknél az utazást, szolgáltatást a partner iroda szervezi 
(nevét lásd adott lap alján) és az ő utazási szerződése érvényes. Ezt jelent-
kezés előtt irodáinkban áttanulmányozhatja. Ezeknél az utaknál a PT csak 
az utas felé történő megfelelő tájékoztatás átadásában elkövetett hibákért 
felel, minden további felelősség az adott utat szervező irodát terheli.
20. Jogviták esetén és a Szeged Városi Bíróság (6720 Szeged, Széchenyi tér 
4.) a kizárólagosan illetékes. Előzetesen panasszal élhet az utas a Békéltető 
Testületeknél Pl. Csongrád megyei Békéltető Testületnél (6721 Szeged, 
Párizsi krt. 8-12.).
21. Nyilatkozni kell, hogy a szolgáltatást: 
a) magán személyként,  vagy nem ÁFA-adóalanyi minőségében, (utas)
b) ÁFA-adóalanyi minőségében saját nevében és javára veszi igénybe. (utas)
c)  ÁFA-adóalanyi minőségében saját nevében és más javára veszi igénybe. 

(nem utas)

Prónay Gyula
ügyvezető igazgató, PROKO TRAVEL 

Kijelentem, hogy a PROKO TRAVEL utazási szerződését a hozzá tartózó 
kiegészítésekkel együtt ismerem és elfogadom, az útlemondási biztosí-
tási szabályzatot megismertem, az azzal kapcsolatos tájékoztatást meg-
kaptam, és aláírásommal magam és utastársaim nevében kötelezőnek 
elfogadom. Tudomásul veszem és elfogadom, hogy e-mailben történő 
jelentkezés esetén a szerződés elfogadásának bejelölése ugyanolyan ér-
tékű szerződés elfogadást jelent, mintha közvetlen aláírással történt vol-
na. Továbbá ezúton nyilatkozom, a szolgáltatást a fent leírtak alapján:

 utasként     nem utasként  veszem igénybe (bejelölés szükséges).

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

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

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

Részvételi díj: 182.000,- Ft 
időPont:  2016. május 14 – 19.  

utazás:  repülővel, a helyszínen  
légkondicionált autóbusszal 

ellátás: félpanzió
szállás:  5 éjszaka **** szállodában  

2 ágyas tus/WC-s szobákban               

RePtéRi illeték kB.: 32.000,- Ft 
              + tRanszfeR:   12.000,- Ft
egyágyas feláR: 48.000,- Ft

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