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Tisztelt Útitársunk! 
„Ön is megérdemel egy kis pihenést”

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával és áttanulmányozza a Proko 
Travel utazási katalógusát! 

Immáron 21 éve szervezünk kulturális körutazásokat, melyek során csoportosan, 
felkészült idegenvezetők részletes tájékoztatása mellett keresünk fel látnivalókban 
gazdag városokat és csodás tájakat. Mi, a Proko Travelnél hiszünk abban, hogy a 
pihenés tartalmas kikapcsolódásként a legértékesebb. Ezért úgy állítjuk össze prog-
ramjainkat, hogy Önöknek minél több élményben legyen része, és a legismertebb 
turistacélpontok mellett rejtett szépségekhez, és varázslatos tájakra is eljussanak. 
Számunkra az Önök tartalmas pihenése kiemelt érték, ezért nem adunk alább a 
magas minőségi színvonalból – kivétel nélkül 3*-os és 4*-os szállodában szállunk 
meg, valamint kizárólag a szakma élvonalába tartozó idegenvezetőkkel és komfortos 
autóbuszokkal dolgozunk. A magas minőségi színvonalhoz való ragaszkodás miatt 
áraink nem a legolcsóbbak az utazási piacon, de törekszünk arra, hogy ezt a szín-
vonalat a legkedvezőbb áron nyújtsuk Önöknek. Ez a biztosítéka annak, hogy aho-
gyan immáron közel 100.000 utas, Ön is elégedetten szálljon le hazaérkezés után 
autóbuszainkról vagy a repülőről. 

Idén is számos új utat talál katalógusunkban, továbbá több programunkat meg-
újítottuk. A népszerű európai desztinációk mellett  az ázsiai és amerikai ajánla-
tok száma is bővült, mi több a 79. oldal után partnerajánlatokkal is bővítettük 
kínálatunkat, így törzsutasaink számára is sok újdonságot tartogat programfüze-
tünk. Partnerutak (79–82. old.) esetén a törzsutas kedvezmény és az előfoglalási 
kedvezmény: 3%, maximum 5.000,- Ft és március 16-ig érvényesíthető.

A könnyebb eligazodás érdekében a programok felső sarkaiban ezt jeleztük is 
„új” és „megújítva” szalagokkal. Ugyanígy jelöltük a legnépszerűbb útjainkat 
(„top ajánlat”), és azokat az ajánlatokat, melyek egyedülállónak számítanak a 
piacon („Proko specialitás”), továbbá „Prémium” jelzővel illettük azokat a prog-
ramokat, melyek során végig csak 4*-os szállodában szállunk meg. 

Reméljük, sikerül megfelelő ajánlatot találniuk, és egy kellemes hangulatú 
PROKO TRAVEL úton találkozunk Önökkel, ahol be tudjuk bizonyítani, hogy 
méltók voltunk a bizalmukra!

Tisztelettel a segítőkész PROKO TRAVEL csapat nevében

Prónay Gyula, ügyvezető igazgató

Ülnek (balról jobbra): Prónay-Hörömpő Lilla, Dr. Szászné Frankó Gabriella, Prónay Ildikó, 

Prónay Gyula, Juhász Anita, Nagyné Hegedűs Hajnalka  •  Állnak 1. sor: Fleisz Tünde, 

Kámán József, Kárpáti Mónika, Dr. Prónay Szabolcs, Prónay Bence, Kovács Lilla, 

Huszár Sándor, Varga Virág  •  Állnak 2. sor: Nagy Renáta, Szabó Dezső, Farkas Diána,  

Joó-Molnár Eszter, Komlós Zoltán, Karancsi Dóra, Csorba Klára

A PROKO TRAVEL Utazási Iroda (Eng. sz.: R-0857/1993 Engedélyt kiadta: Engedélyezési Hivatal 1124 Budapest, Németvölgyi út 37–39. Tel.: 06-1-458-5800) utazta-
tási biztosítását és az utakhoz tartozó útlemondási biztosítást a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepénél kötötte: 1143 Budapest Stefánia út 51. 
(Tel.: 06-1-460-1500). A programfüzetben található esetleges nyomdai hibákért elnézést kérünk, de érte felelősséget nem vállalunk! 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.

Foglalja le Proko Travel útját több mint 
500 utazási irodában országszerte

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

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

PROKO TRAVEL
Ügyeleti telefon: 30/2290-457
• KÖZPONT: 

6720 Szeged, Kígyó u. 3.
www.prokotravel.hu    www.korutazas.hu

Tel.: 62/543-385-től 62/543-388-ig; Fax: 62/484-225   
30/229-0457; 70/394-8502;   info@prokotravel.hu 
F.I.T.: juhasza@prokotravel.hu 
Partnerirodáknak: megrendeles@prokotravel.hu 

FIÓKIRODÁK:
• 5600 Békéscsaba Andrássy u. 29–33.

Tel./fax: 66/324-201, Tel.: 66/442-655 
30/742-6956  bekescsaba@prokotravel.hu

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

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

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

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

Utazzon kedvezményesen!

5%  El foglási  
kedvezmény

• Március 16-ig 
•  Csak a június 12. után induló 

utakra vonatkozik
• A kedvezmény max. 10.000,- Ft

7%  Törzsutas  
kedvezmény

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

•  A kedvezmény maximum 
12.000,- Ft

2.000 Ft
  60 év felettiek 

kedvezménye
•  A többi kedvezménnyel 

összevonható

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

•  A kedvezmények csak az alap részvételi díjra vonatkoznak.

•  Nem vonható össze a törzsutas- és az el foglalási kedvezmény
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TARTALOMJEGYZÉK ÚT MEGNEVEZÉSE
JÁRMŰ

OLD.

TISZTELT UTITÁRSUNK 2

HASZNOS TUDNIVALÓK 4–5

UTAZÁSI NAPTÁR 6–7

MIÉRT VÁLASSSZA A PROKO TRAVELT? 8

SPANYOLORSZÁG  
ÉS PORTUGÁLIA

Madeirai vakáció és Lisszabon x 9

Fedezzük fel Portugáliát! x 10

Ahol a földrész véget ér x 11

Az óceán mentén x x 12

„Viva España” x 13

Spanyolországi szieszta x 14

Nagy spanyol körutazás x 15

Nyaralás a spanyol tengerparton x 16

Városnézés és sangriázás Madridban x 16

Mór emlékek Andalúziában x 17

BRIT-SZIGETEK

Nyugat-európai körutazás 
spanyolországi nyaralással x 18

Az ír sziget meghódítása x 19

A rettenthetetlenek földjén x 20

Shakespeare és Robin Hood 
szülőföldjén x x 21

BENELUX ÁLLAMOK Tulipánok országa Hollandia x 22

FRANCIAORSZÁG,  
OLASZORSZÁG

A festői Normandia – Bretagne x x 23

Párizs ínyenceknek x x 24

Kastélyok a Loire-völgyében és 
Párizs műremekei x x 25

Virágok és műemlékek x 26

A varázslatos Elba – Korzika – 
Szardínia x 27

Olaszország gyöngyszemei x 28

Napsütötte Itália x 29

Leonardo szülőföldjén x 30

Operaelőadás Veronában x 31

A reneszánsz kultúra nyomában x 32

Városnézés és pizzázás Rómában x 32

Nyaralás a virágok riviéráján x 33

Az elbűvölő észak-olasz tóvidék x 34

Toscana és a csodás Közép-Itália x 35

Az Adria két partján x 36

Alpesi őrjárat x 37

AZ ALPOK ORSZÁGAI:
SVÁJC, AUSZTRIA

Svájc és Olaszország bűvöletében x 38

Csúcs napok x 39

Nagy svájci körút x 40

Jungfraujoch és a Rajna-vízesés x 41

Vonaton, vízen, levegőben Svájcban x 42

Alpok kincsei x 43

TARTALOMJEGYZÉK ÚT MEGNEVEZÉSE
JÁRMŰ

OLD.

AZ ALPOK ORSZÁGAI:
AUSZTRIA

Az Osztrák-Alpok virágoskertje x 44

Barangolás Tirolban x 45

A szomszéd hegye mindig zöldebb x 46

Dolomitok színes hegyóriásai x 46

Salzkammergut, Ausztria 
ékszerdoboza x 47

Több, mint Bécs x 48

NÉMETORSZÁG,  
CSEHORSZÁG

Sörfesztivál Münchenben x 48

Barokk paloták és kastélyok x 49

Bajorországi csodák x 50

Kristályok és porcelánok varázsában x 51

Császárvárosok és gyógyvizek 
nyomában x 52

Cseh világörökségek és a száztornyú 
Prága x 53

ÉSZAK-EURÓPA,  
OROSZORSZÁG, 
LENGYELORSZÁG

Kalandozás Dél-Lengyelországban x 54

Izland, a tűz, jég és gejzírek földje x 55

Fjordok közt a Skandináv-félszigeten x x 56

Éjféli napsütés x x 57

Fehér éjszakák x 58

Baltikum, Szentpétervár x x 59

Kijev-Moszkva-Szentpétervár x 60

SZOMSZÉDOLÁS  
ÉSZAKRA

Magyar emlékek Kárpátalján x 61

Kirándulás, túrázás Szlovákiában x 61

SZOMSZÉDOLÁS  
KELETRE ÉS DÉLRE

Nagy erdélyi körutazás x 62

Belgrádtól a Vaskapuig x 63

Szlovénia legszebb tájain x 64

Kiruccanás az Isztriai-félszigetre x 65

Plitvicei-tavak és monarchiai emlékek x 65

Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak x 66

Csillámló tenger és kulturális 
örökségek a Balkánon x 67

Ahol még Ön sem járt – Albánia x 68

A sasok földjétől a Meteorákig x 69

BALKÁN  
DÉLI RÉSZÉN

Nyaralás Zeusz földjén x 70

Trójától Athénig x 71

Ékkövek a Kaukázus lábainál x 72

EGZOTIKUS  
ORSZÁGOK

A mesés Indokína x 73

Keresztül Dél-Amerikán x 74

Azték és maya kincsek nyomában x 75

Nyugat-Kanada nemzeti parkjai és 
Vancouver x 76

Szervezett egyéni körutazások /F.I.T. 77

HIRDETÉS 78

PARTNER  
AJÁNLATOK

Románián át a Duna-deltáig x 79

Isztambul – két kontinens városa x 80

Isztambul repülővel x 81

Nápoly repülővel x 81

Izrael x 82

UTAZÁSI SZERZŐDÉS 83
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Utazás előtt

On-line foglalás: A www.prokotravel.hu oldalon lehet 
foglalni illetve tájékozódni az utazásról és a foglalásról. Ez 
a foglalási forma jogilag ugyanolyan értékű megrende-
lés, mintha személyesen irodánkban bonyolította volna a 
megrendelést. A foglalás során el kell fogadni az Utazási 
Szerződést és az itt leírt hasznos információkat. A lemondási 
feltételek ugyanúgy érvényesek, mint bármely egyéb fogla-
lásnál. Amennyiben visszaigazolásunkat követő 8 napon belül 
nem fizeti be az előleget bankszámlánkra vagy csekken, akkor 
a megrendelést cégünk tárgytalannak tekinti. 

Kedvezmények: Egy útra csak egy kedvezmény vehető 
igény be, kivéve a gyermek, a 60 év feletti kedvezmény (mely 
csak Proko Travel útra vehető igénybe), valamint a busz utolsó 
sorának árengedménye (lásd lentebb). Az  esetleges „last 
minute” kedvezményeket – az elmúlt 10 évben ilyen nem volt – 
a korábban jelentkezők nem vehetik igénybe. Kedvezményekről 
bővebben a 2. oldalon tájékozódhat. 

Gyermekkedvezmény: 2 felnőttel egy szobában történő 
elhelyezés esetén érvényes abban az esetben, ha a jelzett kor-
határt az út indulásáig a gyermek még nem töltötte be. 5 éven 
aluli gyermek körutazáson csak a Proko Travel irodával történt 
előzetes egyeztetés után vehet részt.

Részvételi jegy: Az indulás előtt kb. 7 nappal kézhez kapott 
részvételi jegy tartalmazza a buszon lévő ülőhelyet, az úttal 
kapcsolatos hasznos tudnivalókat, tanácsokat (pl. java-
solt költőpénz, időjárási viszonyok, egészségügyi előírások, 

öltözködés, csomagolás, találkozás pontos helye, időpontja, 
idegenvezető neve stb.). A részvételi jegyet a gyorsabb ügyin-
tézés miatt amennyiben lehetséges, e-mailben küldjük. Ezért 
jelentkezéskor kérjük az e-mail cím, valamint a mobil telefon-
szám megadását is. Buszos utaknál az indulás reggel törté-
nik, repülős utaknál pedig a menetrend függvényében, de a 
részvételi jegy mindig tartalmazni fogja a pontos találkozási 
helyet, időpontot. Erről már előzetesen – akár jelentkezéskor 
– lehet érdeklődni irodánknál.

Úti okmányok, útlevél, vízum: Indulás előtt ellenőrizze útle-
vele érvényességét! Több országban a hazaérkezéstől számítva 
min. 6 hónapig érvényesnek kell lennie az útlevélnek. EU orszá-
gokba érvényes, új típusú személyigazolvánnyal is lehet utazni. 
Gépjárművezetői engedély nem fogadható el személyazonosító 
okmánynak utazásaink során. Figyeljen arra, hogy ha irodánk 
intézi vízumát, akkor indulás előtt már kb. 4 héttel szükségünk 
lesz útlevelére. Ilyen esetben min. 2 egymás utáni üres oldal 
szükséges a vízumokhoz. Oroszországi utazás esetén már jelent-
kezéskor szükségünk van az útlevél fénymásolatára. Külföldi 
állampolgárságú utasainknak az esetleges vízumigényüket, 
beutazási feltételeiket egyénileg kell intézniük, melyben mun-
katársaink kérésre segítséget tudnak nyújtani. 

Védőoltások: Az általunk szervezett Európán kívüli utazások-
hoz kötelező védőoltást nem írnak elő a hatóságok, azonban a 
Hepatitis „A” és a Hepatitis „B” védőoltás javasolt. Tapasztalataink 
szerint malária gyógyszerre és hastífusz, sárgaláz elleni oltásra 
nincs szükség, de utazás előtt min. 2 hónappal egyeztessen 
háziorvosával, hogy az Ön egészségi állapota igényel-e fokozot-
tabb védelmet, esetleg védőoltásokat, gyógyszerek szedését. 
További segítséget 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.  Weboldalunkon 
bővebb információk olvashatóak a védőoltásokról.

Biztosítás: Az út árában az utasbiztosítás nem szerepel, de 
megkötése az Ön érdekében kötelező! Amennyiben nem köt 

biztosítást, akkor a betegségből, balesetből stb. adódó összes 
felelősség és költség Önt terheli. Biztosítását megkötheti part-
nerirodáinknál, weboldalunkon, vagy a PROKO TRAVEL irodák-
ban. Ez utóbbi esetben a kötvényt az autóbuszon kapja meg 
az idegenvezetőnktől. Amennyiben OEP kártyás vagy bank-
kártyás biztosítása van, az csak korlátozottan nyújt ingye-
nes szolgáltatásokat. A részletekről kérdezze szolgáltatóját! 
Ilyen esetben feltétlenül hozzon magával igazolást és kontakt 
telefon számot.

Útlemondási biztosítás: A Proko Travel társas útjainál az ár 
útlemondási biztosítást is tartalmaz, ennek feltételeit, szer-
ződését minden irodánkban, illetve weboldalunkon megte-
kinthetik. Cégünk az útlemondási biztosítást a QBE Insurance 
(Europe) Limited Magyarországi Fióktelepénél kötötte. 1143 
Budapest Stefánia út 51. (Tel: 06-1 460-1400). Lemondás ese-
tén az önrész az utast terheli. Kérjük, részletesen olvassa el 
utazási szerződésünk ide vonatkozó részét is.

Időjárás, időzóna: Az utazás során várható időjárásról, java-
solt öltözetről és az esetleges időeltolódásokról (időzónákról) 
a részvételi jegyen részletes tájékoztatást fognak kapni. Amit 
előzetesen tudni kell, azt a program leírása tartalmazza (pl. 
tengerszint feletti nagyobb magasságok), de ha bármilyen 
kérdés merülne fel Önben kérjük, keresse tanácsért irodánkat.

Cégeknek, társaságoknak bármilyen szervezett út ese-
tén csak úgy tudunk az új ÁFA törvény előírásainak megfelelő 
számlát kiállítani, ha a céges számlaigényükkel kapcsolat-
ban már megrendeléskor, jelentkezéskor írásban nyilatkoz-
nak, hogy cégük végfelhasználó (a költségeket nem hárítja 
tovább) és az ÁFA törvény XV. fejezet 206 § további rendel-
kezései szerint jár el. Ebben az esetben a részvételi díjat nem 
terheli +27% ÁFA! Amennyiben ezt az igényt elfelejtették az 
előleg befizetéséig közölni, akkor az ezzel kapcsolatos mulasz-
tás minden felelőssége a megrendelőé, és cégünk az ÁFA tör-
vény általános szabályai szerint jár el. Utólagos módosítás 
nem lehetséges!

Autóbusz

Autóbuszos utazás: Autóbuszaink többsége Mercedes, ese-
tenként Setra, MAN, Bova, Volvo, Temsa típusú, (átlagban 
2–8 évesek), többségében 49+2 fősek. Mind légkondicionáló-
val, italhűtővel, videóval, kávéautomatával, kényelmes, dönt-
hető, kiemelhető ülésekkel felszereltek, többségük WC-vel is 
rendelkezik (ennek használata nem tiltott, de higiéniai okok 
és az utastársak kulturált utazásának biztosítása miatt csak 
korlátozottan javasolt). Gépkocsivezetőink nagy külföldi veze-
tési tapasztalattal rendelkeznek. Menetközben biztonsági 
okokból csak ülve szabad utazni. Az új EU közlekedési törvény 
értelmében, ahol biztonsági öv van a buszon, ott a használata 
utazás közben végig kötelező. Kérjük, ezt külön figyelmezte-
tés nélkül is alkalmazni szíveskedjenek. Amennyiben valaki 
ezt nem tartja be, akkor az ezzel kapcsolatos sérülések, bün-
tetések felelőssége közvetlenül Őt terheli. Kérjük, a kulturált 
utazás és az üléskárpit védelme érdekében a buszon az étke-
zéseket a legszükségesebb szintre csökkentsék. A Proko Travel 
fenntartja jogát, hogy kevesebb létszám esetén kisebb (28-32 
fős) légkondicionált busszal bonyolítsa le az utat. Ez a módo-
sítás nem ok a lemondásra, ezzel kapcsolatosan reklamációt 
nem áll módunkban elfogadni. Ilyen esetben is igyekszünk a 
megadott üléshelyet tartani, de esetlegesen kisebb módosu-
lás elképzelhető. A buszon történő kávé, üdítő stb. árusítás a 
busztársaság kompetenciája és felelőssége. 

Ülőhely foglalás: Jelentkezéskor ingyen lehet ülőhelyet 
kérni az autóbuszon. A visszaigazoláson kérésre ezt feltüntet-
jük. Ezt a helyet kivételes esetekben – autóbusztípus módosí-
tás, családok együttes ültetése vagy a busz optimális töltése 
céljából – irodánk megváltoztathatja. Ezzel kapcsolatban szí-
ves megértésüket kérjük! 

Az ülésrend független a felszállás helyétől és a program során 
állandó. Autóbuszainkon a jobb oldalon, a középső feljáró utáni 
első sorban (mely általában a buszon a jobb oldal 6. vagy 7. sora) 
a lábnál egy védő paraván van, ezért itt a láb korlátozottan nyújt-
ható ki (magas embereknek kevésbé javasolt hely). Jelentkezéskor 
– általában – még nem ismert az autóbusz típusa, ezért nem tud-
juk előre, hogy melyik sor lesz a hátsó feljáró utáni első sor.
A legutolsó sorban (ez általában a jobboldal 11. sor és a balol-
dal 13. sor) az ülések magasabban vannak elhelyezve, és csak 
korlátozottan dönthetőek. Amennyiben már csak az utolsó sor-
ban van ülőhely, és az utas azt elfogadja, irodánk ebben az 
esetben – ha utasunk igényli –, személyenként 5.000,-Ft ked-
vezményt ad. Ez a többi kedvezményt nem érinti. Ülésrenddel 
kapcsolatos reklamációt csak indulás előtt és írásban fogadunk 
el, az utolsó sor kedvezmény is csak ekkor érvényesíthető.

Csomagok: Az autóbuszban és a csomagtartóban hagyott 
tárgyakért nem vállalunk felelősséget. Utasaink kényelme 
érdekében az utastérbe csak kisméretű kézipoggyászt lehet 
felvinni, és azt a kalaptartóban vagy a saját lábuk előtt szí-
veskedjenek elhelyezni. A közlekedő folyosót minden esetben 
szabadon kell hagyni. Kérjük, az útra személyenként 25 kg-nál 
több csomagot ne hozzanak!

Repülő

Repülőgépes utazások: Hosszabb buszos utazásainkhoz – 
ahol azt jelezzük – van lehetőség repülőgépes csatlakozásra, 
ezáltal rövidítve az utazást. Repülős utasok részvételi díja a 
programban leírtak szerinti, rövidebb időtartamra értendő. 
(Amennyiben kérdése, kétsége merülne fel ezekkel kapcso-
latban, esetleg nem egyértelmű Önnek bármelyik része az 
ajánlatunknak, akkor még jelentkezés előtt keresse munka-
társainkat.)  A repülőút kísérő nélkül – esetenként átszállás-
sal – történik, kivéve a kizárólag repülős ajánlatokat, amikor a 
csoporttal már Budapestről indul az idegenvezető. 

Jelentkezéskor az útlevélben szereplő pontos, teljes nevet kell 
leadni, mert így történik a jegykiállítás.
Amennyiben hiányos vagy pontatlan névmegadás történt és 
ebből következően a légitársaság nem engedélyezi az utazást, 
vagy többletköltséget számol fel, akkor annak minden fele-
lőssége, költsége az utast terheli. A repülőre személyenként 
egy csomag adható fel és egy kézipoggyász vihető fel a fedél-
zetre. Az éppen aktuális súlyhatárokról a részvételi jegyen tájé-
koztatjuk utasainkat. A járatok menetrendjében történhet 
változás. Amennyiben a légitársaság lényegesen megváltoz-
tatja Budapestről menetrendjét, akkor irodánk vállalja azt, hogy 
– plusz költség felszámítása nélkül – Bécsből repteti utasainkat 
a találkozás helyszínére. Külföldön a reptér – szálloda – reptér 
transzfert irodánk szervezi, kivéve ott, ahol a programleírásban 
erről másként tájékoztatjuk Önöket. Amennyiben a transzfert 
nem kívánja igénybe venni, erre van lehetősége.
A programfüzetben jelzett reptéri illeték árak csak tájékoz-
tató jellegűek, ezekben – különösen az Európán kívüli utak 
esetében – jelentős változás is előfordulhat. Ezért a jelentke-
zés előtt feltétlenül érdeklődjön az illetékek várható összegéről. 
Interkontinentális járatokon a repülőjegyek összege is változ-
hat. Ezért az iroda fenntartja a jogát, hogy előleg befizetés előtt 
módosítsa a katalógusban jelzett repülőjegy összegét. Ennek 
ismeretében dönthet az utas, hogy jelentkezik-e az útra. A tel-
jes részvételi díj befizetését követően irodánk nem változtathatja 
meg sem a repülőjegy, sem a reptéri illeték összegét. A légitársa-
ságok esetleges menetrendváltozásáért (késéséért) irodánk fele-
lősséget nem tud vállalni, és azért nem tud kártalanítást fizetni 
akkor sem, ha ez esetleg érinti a meghirdetett út programját is. 
Minden útnál igyekszünk a legoptimálisabb menetrendet kivá-
lasztani, de az esetek többségében Budapestről csak 1–1 járat 
közlekedik naponta a célhelyszíneinkre, így előfordulhat, hogy 
az indulási, ill. érkezési napok nem jelentenek teljes napot. Ezzel 
kapcsolatos reklamációt nem tudunk elfogadni. A csak repülős 
utaknál a programokhoz a légkondicionált autóbuszt a külföldi 
partnerünk biztosítja. Ezeknél az utaknál az autóbuszon előzetes 
helyfoglalást nem tudunk biztosítani, de a helyszínen ülőhelyet a 
jelentkezés sorrendjében lehet választani.

HASZNOS TUDNIVALÓK
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Út programjához  
kapcsolódó információk

Városnézések: Egész napos városnézés: min. 6 órás, a fél-
napos városnézés min. 3 órás programot jelent. Figyelmesen 
olvassa el a tájékoztatót, mert az utak többsége a dús prog-
ramok miatt fárasztó! Csak egészségesen vállalja az utazást! 
Ha bizonytalan abban, hogy az Ön számára megfelelő-e az út, 
kérje ki munkatársaink véleményét. Népszerű turisztikai látvá-
nyosságoknál bejutáskor várakozás előfordulhat. Ezt irodánk 
befolyásolni nem tudja, de idegenvezetőink mindent elkövet-
nek ennek lerövidítése érdekében. Amennyiben az időjárási 
viszonyok (vagy egyéb körülmények) kedvezőtlenül alakulná-
nak és lehetőség van rá, hogy csorbítás nélkül a napok prog-
ramját felcseréljük, akkor az idegenvezető ezt a csoport 
érdekében megteheti. 

Nehézségi mutató (cipő jelek): Minden utunknál egy jel-
zést talál. Ebben jelezni kívánjuk, hogy az adott út fizikailag 
mennyire megterhelő. Minél magasabb értéket mutat a skála, 
annál megerőltetőbb, fárasztóbb az út. A cipők csak szimbo-
lizálják a nehézségi fokokat pl. ahol tűsarkú cipő a jelzés, az 
nem azt jelenti, hogy ebben kell lenni az úton, hanem azt, 
hogy mindenki számára könnyen teljesíthető az út.

Természetesen mindenkinek módjában áll az út során egyes, 
számára fizikailag nagyon megerőltető programot kihagynia, 
vagy lecsökkentenie.

Idegenvezetés: Különösen nagy figyelmet fordítunk az ide-
genvezetésre. Idegenvezetőink 1 max. 2 desztinációt (terüle-
tet) vezetnek, de oda sok csoportot kísérnek, ezért különösen 
jól ismerik az adott régiót Esetenként múzeumokban, temp-
lomokban, műemlékekben, ill. annak közvetlen közelében 
a vezetés nem engedélyezett. Ekkor az ismertetés a buszon 
vagy a látnivaló megtekintése előtt, esetleg egy a látnivaló-
ról készült magyar nyelvű leírás alapján történik. Kérésre uta-
sainknak előzetes tájékoztatást tudunk adni az idegenvezető 
személyét illetően, de erre garanciát cégünk nem tud vál-
lalni, mert rendkívüli esetben ez változhat. Több helyszínen 
a műemlékek csak helyi idegenvezető kíséretében tekinthe-
tők meg. Ilyen esetben a kötelezően igénybe vett helyi vezető 
költségét – a belépő jegyen felül – utasainknak még meg 
kell fizetniük. Ez vonatkozik arra az esetre is, ha a helyszínen 
audio guide használata előírás, és érte bérleti díjat szednek. 

Belépőjegyek: A részvételi díjban általában nem szerepel-
nek kivéve, ahol ezt külön jelezzük. A belépők olyan progra-
mokra vonatkoznak, melyeket az idegenvezető a csoporttal 
a tervezett program során megtekint, ezeken a programokon 
azonban nem kötelező részt venni. A belépőjegyek, továbbá 

a hajó, felvonó és egyéb jegyek a helyszínen az adott ország 
valutájában fizetendők.
A belépőjegyek várható összköltségei minden út program-
jának végén olvasható., Részletezve weboldalunkon is meg-
találhatóak. Programfüzetünk megjelenése után a belépők 
áraiban történhet módosulás. 

Fakultatív programok: Az utazás alapprogramján felüli 
szervezett program lehetőségek, melyeket az utazás leírásá-
nál jelzünk, részletesen pedig weboldaunkon tájékozódhat 
róluk. Fakultatív programoknál minden esetben jelezzük a 
programfüzetben, amennyiben az ár tartalmazza a belépőt is. 
Egyes fakultatív programon történő részvételt csak akkor tud-
juk biztosítani, ha azt utasunk jelentkezéskor megrendelte, 
befizette. Bővebb felvilágosítás irodáinkban. 

Audio guide: Az audio guide egy zárt láncú kommuniká-
ciós eszköz, melyet városnézéseknél szoktunk használni. 
Az idegen vezetőnél van a rendszer mikrofonja, és amit abba 
mond, azt az utasoknál lévő vevőkészülék segítségével hallani 
lehet az utas fülében lévő fülhallgatóban. A készüléket nem 
minden utunknál használjuk. A fülhallgatók egyszer haszná-
latosak (egy-egy útra). Utasaink a készülékek fizikai károsodá-
sáért illetve elvesztéséért anyagilag felelnek.

Borravaló: Európán kívüli utazások során elvárt a borravaló. 
Erre személyenként, naponta kb. 2–3 USD összeget kell számolni.

Szállás, ellátás

Szállás: Útjainkon az elhelyezés csak 3*-os és 4*-os szállás-
helyeken lesz, véleményünk szerint a 2*-os szállodák – hiába 
olcsóak – gyenge színvonaluk miatt nem illenek kulturális 
körutazáshoz. A programok és a lehetőségek figyelembevé-
telével választottuk ki ezeket a szállásokat, ezért a szállodák 
nem mindig belvárosiak, előfordulhat városközeli elhelyezés 
is. Házaspárok, párok minden esetben 2 ágyas, ha családdal 
utaznak, akkor igény esetén, 2 + pótágyas elhelyezést kap-
nak – feltéve, hogy az adott szállodában van 3 ágyas szoba. 
A 3 ágyas szobák általában nem nagyobbak, mint a 2 ágya-
sak és a 3. ágy esetenként pótágy, (ami előfordulhat, hogy 
összecsukható szivacsos kempingágy). A szállodák többsége 
pótágy esetén sem ad kedvezményt, ezért javaslatunk, hogy 
3 ágyas elhelyezést csak kisebb gyerek utazása esetén kér-
jék. A 2 ágyas elhelyezés franciaágyas elhelyezést is jelent-
het (főként Ausztria, Németország, Franciaország). A szobák 
beosztását (pl. hányadik emelet) a szálloda (panzió) határozza 
meg, ebbe beleszólása irodánknak nincs. A szállodákban szo-
bánként van mosdó, zuhanyzó és vele egy helyiségben a WC, 
azonban általában nincs légkondicionáló, illetve hűtőszek-
rény, ehelyett többnyire minibár található bennük, melyből a 
fogyasztás külön fizetendő. Körutak tranzitszállásainál előfor-
dulhat, hogy utasaink több azonos kategóriájú, közeli szállás-
helyeken lesznek elszállásolva adott éjszakára. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adott ország szállásbesorolása 
eltérhet a magyar előírástól. Mi mindig az adott ország beso-
rolását vesszük figyelembe. A szállodai szobában őrizetlenül 
hagyott értéktárgyakért sem a Proko Travel, sem partnere nem 
tud felelősséget vállalni. Kérjük, használják a szállodai széfe-
ket, melyekről érdeklődhet idegenvezetőinknél. Népszerűbb 
turisztikai célpontok esetén éjszaka is előfordulhat nagyobb 
forgalom és zaj, a zavartalan pihenés érdekében javasolt a fül-
dugó használata. 2011-től több európai városban is bevezették 
a turista adót, amit a szálláshelyen kell utasainknak euróban 
kifizetniük. Várható összege 2–3 € vagy CHF /fő/ éj.  

Társítás: Aki egyedül jelentkezik az útra és társítást kér, 
annak irodánk segítséget nyújt. Ha sikerül a társítás, akkor is 
csak 2 ágyas elhelyezés lesz, nem helyezünk 3 társítást kérőt 
egy szobába. Társítás után az út során a társsal kapcsolat-
ban reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Külön szobát 
csak akkor tudunk kérni, ha a szállodában van erre lehető-
ség, és a helyszínen mindkét fél azonnal kifizeti az egyágyas 
felárat. Amennyiben nem sikerül az út indulásáig a társítás, 
akkor irodánk 20.000, Ft-ig átvállalja az egyágyas felár költ-
ségét. Amennyiben az egyágyas felár költsége ennél maga-
sabb, akkor utasunknak csak az e fölötti részt kell megfizetnie. 
Ez a kedvezmény nem vonatkozik azokra, akik eleve egyágyas 
elhelyezést kértek, illetve aki indulás előtt 30 napon belül 
jelentkezik, és nem tudjuk társítani.

Egyágyas szoba: Általában kisebb szobák, fekvésüket 
tekintve is kedvezőtlenebbek. Itt a felárral nem a minőséget, 
hanem az egyedüli elhelyezést fizetik meg. Hajókabinokban 
nem lehetséges.

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

Étkezések: Amelyik út nem félpanziós és a leírásnál jeleztük 
a fakultatív vacsora lehetőségét, ott Magyarországon indulás 
előtt kell igényelni és befizetni a vacsorát. Ha csak reggelis 
az ellátás, akkor a program befejezése után idegen vezetőnk a 
lehetőségek függvényében segít vacsorát intézni, ezt a hely-
színen lehet megrendelni. A vacsorák általában a szállodá-
ban vannak, de előfordulhat más étteremben történő étkezés 
is. A szabadszedéses étkezések során (pl. regge linél) kérem, 
ne csomagoljanak, a reggeli ára az ott elfogyasztott ételre 
vonatkozik.

Kontinentális reggeli: Vaj, jam, péksütemény, kávé, tea.
Bővített reggeli: Felvágottal vagy sajttal bővített reggeli.
Büféétkezés: Svédasztalos jellegű, részben vagy teljesen 
szabad szedésű étkezés. 
Vacsora: Az adott ország étkezési szokásainak megfelelően 
összeállított, általában 3 fogásos menü italfogyasztás nélkül. 

Kiegészítés: Az Utazási szerződés és a hasznos tudni-
valók a programfüzet zárásakor hatályos jogszabályok 
szerint készültek. Ehhez képest bekövetkező válto-
zásokat a www.prokotravel.hu weboldalon tesszük 
közzé. Kérjük, kísérjék figyelemmel!
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PROKO TRAVEL UTAZÁSI NAPTÁR 2014
IDŐPONT ÚT NEVE OLDAL
ÁPRILIS
Ápr. 28 – Máj. 04. Tulipánok országa Hollandia 22
Ápr. 28 – Máj. 04. Párizs ínyenceknek 24
Ápr. 28 – Máj. 04. Nagy erdélyi körutazás 62
Ápr. 28 – Máj. 04. Olaszország gyöngyszemei – tavasszal web
MÁJUS
Máj. 01 – 04. Több, mint Bécs 48
Máj. 01 – 04. Barokk paloták és kastélyok 49
Máj. 01 – 04. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Máj. 01 – 04. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
Máj. 01 – 04. Belgrádtól a Vaskapuig 63
Máj. 01 – 04. Szlovénia legszebb tájain 64
Máj. 08 – 14. Tulipánok országa Hollandia 22
JÚNIUS
Jún. 06 – 09. Több, mint Bécs 48
Jún. 06 – 09. Barokk paloták és kastélyok 49
Jún. 06 – 09. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Jún. 06 – 09. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
Jún. 06 – 09. Belgrádtól a Vaskapuig 63
Jún. 06 – 09. Szlovénia legszebb tájain 64
Jún. 14 – 19. Mór emlékek Andalúziában 17
Jún. 21 – 27. Napsütötte Itália 29
Jún. 21 – 27. Nyaralás a Virágok Riviéráján 33
Jún. 21 – 29. Fehér éjszakák 58
Jún. 21 – Júl. 01. Trójától Athénig 71
Jún. 22 – 29. Nagy svájci körút 40
Jún. 22 – Júl. 03. Spanyolországi szieszta 14
Jún. 22 – Júl. 03. Nyugat-Európai körutazás spanyolországi nyaralással 18
Jún. 24 – 29. „Viva España” 13
Jún. 24 – 27. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Jún. 24 – 27. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
Jún. 24 – Júl. 01. Nyaralás a spanyol tengerparton 16
Jún. 24 – Júl. 03. Baltikum, Szentpétervár 59
Jún. 27 – 30. Városnézés és sangriázás Madridban 16
Jún. 29 – Júl. 03. Az elbűvölő észak-olasz tóvidék 34
Jún. 29 – Júl. 03. Alpok kincsei 43
Jún. 29 – Júl. 04. Izland, a tűz, jég és gejzírek földje 55
Jún. 29 – Júl. 05. Nyaralás Zeusz földjén 70
JÚLIUS
Júl. 02 – 05. Kiruccanás az Isztriai-félszigetre 65
Júl. 02 – 06. Az Osztrák-Alpok virágoskertje 44
Júl. 02 – 09. Virágok és műemlékek 26
Júl. 02 – 09. Olaszország gyöngyszemei 28
Júl. 03 – 06. Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza 47
Júl. 03 – 06. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Júl. 03 – 06. Belgrádtól a Vaskapuig 63
Júl. 03 – 09. Nagy erdélyi körutazás 62
Júl. 07 – 11. Svájc és Olaszország bűvöletében 38
Júl. 07 – 13. Csillámló tenger és kulturális örökségek a Balkánon 67
Júl. 08 – 11. Több, mint Bécs 48
Júl. 08 – 11. Barokk paloták és kastélyok 49
Júl. 08 – 11. Magyar emlékek Kárpátalján 61
Júl. 09 – 13. Alpesi őrjárat 37
Júl. 10 – 13. A reneszánsz kultúra nyomában 32
Júl. 10 – 13. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Júl. 10 – 13. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
Júl. 10 – 18. Kijev – Moszkva – Szentpétervár 60
Júl. 10 – 18. Ahol még Ön sem járt – Albánia 68
Júl. 15 – 18. Barangolás Tirolban 45
Júl. 15 – 18. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Júl. 15 – 18. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 66
Júl. 15 – 21. Párizs ínyenceknek 24
Júl. 15 – 21. Toscana és a csodás Közép-Itália 35
Júl. 15 – 21. Kristályok és porcelánok varázsában 51
Júl. 16 – 21. Vonaton, vízen, levegőben Svájcban 42

IDŐPONT ÚT NEVE OLDAL
Júl. 16 – 27. Az óceán mentén 12
Júl. 16 – 30. Éjféli napsütés 57
Júl. 17 – 23. Az ír sziget meghódítása 19
Júl. 21 – Aug. 03. Ékkövek a Kaukázus lábainál 72
Júl. 24 – 27. Barokk paloták és kastélyok 49
Júl. 24 – 27. Belgrádtól a Vaskapuig 63
Júl. 24 – 28. Operaelőadás Veronában 31
Júl. 24 – 29. Csúcs napok 39
Júl. 24 – 30. Tulipánok országa Hollandia 22
Júl. 24 – 30. Kastélyok a Loire-völgyében és Párizs műremekei 25
Júl. 25 – 27. Plitvicei-tavak és monarchiai emlékek 65
Júl. 25 – 28. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Júl. 25 – 28. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
Júl. 25 – 29. Leonardo szülőföldjén 30
Júl. 25 – 29. Császárvárosok és gyógyvizek nyomában 52
Júl. 28 – Aug. 02. Fedezzük fel Portugáliát! 10
AUGUSZTUS
Aug. 01 – 05. Alpesi őrjárat 37
Aug. 01 – 05. Svájc és Olaszország bűvöletében 38
Aug. 01 – 05. Alpok kincsei 43
Aug. 01 – 09. A festői Normandia – Bretagne 23
Aug. 03 – 05. Plitvicei-tavak és monarchiai emlékek 65
Aug. 03 – 09. Toscana és a csodás Közép-Itália 35
Aug. 03 – 09. Nagy erdélyi körutazás 62
Aug. 03 – 09. Csillámló tenger és kulturális örökségek a Balkánon 67
Aug. 03 – 11. A sasok földjétől a Meteorákig 69
Aug. 03 – 11. Madeirai vakáció és Lisszabon 9
Aug. 03 – 11. Shakespeare és Robin Hood szülőföldjén 21
Aug. 03 – 11. Fjordok közt a Skandináv-félszigeten 56
Aug. 03 – 12. Baltikum, Szentpétervár 59
Aug. 08 – 11. A reneszánsz kultúra nyomában 32
Aug. 08 – 11. A szomszéd hegye mindig zöldebb 46
Aug. 08 – 11. Több, mint Bécs 48
Aug. 08 – 11. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Aug. 08 – 12. Az elbűvölő észak-olasz tóvidék 34
Aug. 08 – 12. Bajorországi csodák 50
Aug. 13 – 16. Barangolás Tirolban 45
Aug. 13 – 16. Barokk paloták és kastélyok 49
Aug. 13 – 16. Kirándulás, túrázás Szlovákiában 61
Aug. 13 – 16. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 66
Aug. 13 – 20. Virágok és műemlékek 26
Aug. 13 – 20. Olaszország gyöngyszemei 28
Aug. 15 – 20. Vonaton, vízen, levegőben Svájcban 42
Aug. 15 – 26. Az óceán mentén 12
Aug. 17 – 20. Dolomitok színes hegyóriásai 46
Aug. 17 – 20. Salzkammergut, Ausztria ékszerdoboza 47
Aug. 17 – 20. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Aug. 17 – 20. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
Aug. 17 – 20. Magyar emlékek Kárpátalján 61
Aug. 17 – 28. Spanyolországi szieszta 14
Aug. 17 – 28. Nyugat-Európai körutazás spanyolországi nyaralással 18
Aug. 19 – 24. „Viva España” 13
Aug. 19 – 26. Nyaralás a spanyol tengerparton 16
Aug. 19 – 29. Nyugat-Kanada Nemzeti Parkjai és Vancouver 76
Aug. 21 – 24. Városnézés és pizzázás Rómában 32
Aug. 22 – 25. Városnézés és sangriázás Madridban 16
Aug. 22 – 26. Leonardo szülőföldjén 30
Aug. 22 – 26. Operaelőadás Veronában 31
Aug. 22 – 28. Kristályok és porcelánok varázsában 51
Aug. 23 – 26. Belgrádtól a Vaskapuig 63
Aug. 23 – 26. Szlovénia legszebb tájain 64
Aug. 23 – 28. Jungfraujoch és a Rajna-vízesés 41
Aug. 25 – 28. A reneszánsz kultúra nyomában 32
Aug. 25 – 28. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Aug. 25 – 28. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
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Repülős útjainknál ingyenes parkolás 
A Proko Travel által szervezett repülős körutazásainknál utasaink számára ingyenes Ferihegy-közeli 
parkolást biztosítunk. A parkoló és a reptér közötti oda-vissza transzfert szintén ingyenesen nyújtjuk.

• Az ajánlat minden saját szervezésű utunkra vonatkozik, ahol  jelzést lát.
• Ezt a lehetőséget az adott útnál a programleírás végén mindenhol jelezzük.
• Az ingyenes parkolás nem vonatkozik a partneri ajánlatokra (79–82. oldal).
• A parkolás csak az indulás napjától az érkezés napjáig ingyenes.
•  Korai indulás illetve kései érkezés esetén a parkolás helyszínén lévő szállodában kedvezményes 

szálláslehetőséget is tudunk biztosítani.
• Részretekről tájékozódjon kollégáinktól illetve honlapunkon!

Jelentkezés az ingyenes transzferre
Amennyiben buszos útjainknál az ingyenes 
transzfert szeretnék igénybe venni, akkor azt 
jelentkezéskor kérjük, jelezzék, és már ekkor kér-
jük egy – az induláskor elérhető – mobil telefon-
szám megadását.
•  A jelentkezés során megadott felszállási helyet 

az indulást megelőző 15 napig ingyenesen 
módosíthatják. Ezt követően a módosítás költ-
sége: 5.000,- Ft/fő.

•  A felszállási helyen biztosítjuk a leszállást is. 
Budapesti felszállást vidéki leszállással nem 
lehet kombinálni.

•  Transzferek indulásakor a várakozás 15 perc. 
Az utas késéséből eredő károkért, utazásról 
történő lemaradásért, többletköltségekért iro-
dánk felelősséget nem tud vállalni.

Az ingyenes transzfer igénybevétele természetesen 
nem kötelező. Gondolja át, hogy Önnek elfogad-
ható-e a korai indulás és az, hogy a transzfer több 
városba is bemegy az utasokért és hazaúton esetle-
gesen várakozni kell a transzferre. Lehetőség van 
kedvezményes budapesti szállás igénybevételére, 
ha a korai transzfer Önnek nem megfelelő.
Az ingyenes vidéki autóbuszos transzfer lehető-
sége a repülős útjainkra nem vonatkozik.

Buszos útjainknál ingyenes vidéki transzfer és felszállás
Vidéki központú iroda lévén igyekszünk vidéki utasaink kényelméről is gondoskodni. Buszos útjaink 
Budapestről indulnak, de minden buszos utunknál ingyenes oda-vissza transzfert biztosítunk utasaink 
számára az alábbi városokból: Szeged, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Nyíregyháza, Debrecen, Miskolc, 
Füzesabony, Gyöngyös, Pécs, Szekszárd, Dunaújváros. További ingyenes felszállási helyek a határ-
átlépés függvényében (lásd programleírásnál): Budaörs, Tatabánya, Győr, Sopron, Székesfehérvár, Siófok, 

Nagykanizsa, Parassapuszta.
Hasznos információk az ingyenes transzfer igénybevéte-
lére vonatkozóan:
•  Buszos útjaink budapesti indulása reggeli órákra 

(6–7 óra), budapesti érkezése esti órákra (20–21 óra) 
esik. A vidéki városokból a transzfer ehhez igazodik, 
így – távolság függvényében – korai indulást és késői 
érkezést jelent.

•  Városonként egy jól megközelíthető felszállási helyet 
jelölünk ki.

•  A felszállások pontos helyéről és időpontjáról indulás előtt a részvételi jegyben részletesen tájékoztat-
juk utasainkat.

•  Előfordulhat, hogy másik busszal vagy kisbusszal (személygépkocsival) végezzük a transzfert, és utasa-
ink Budapesten szállnak át a saját autóbuszukba. Kivételes, egyedi esetben a transzfert távolsági busz-
szal vagy vonattal is lebonyolíthatjuk. 

•  A körutaknál a visszaút magyarországi útvonala nem mindig azonos a kiutazás útvonalával. Ezt az útle-
írásoknál    jellel jelezzük. 

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

IDŐPONT ÚT NEVE OLDAL
Aug. 26 – 31. A rettenthetetlenek földjén 20
Aug. 29 – Szept. 05. Ahol a földrész véget ér 11
Aug. 30 – Szept. 05. Tulipánok országa Hollandia 22
Aug. 30 – Szept. 05. Nagy erdélyi körutazás 62
Aug. 30 – Szept. 05. Csillámló tenger és kulturális örökségek a Balkánon 67
Aug. 31 – Szept. 05. Csúcs napok 39
Aug. 31 – Szept. 06. Párizs ínyenceknek 24
Aug. 31 – Szept. 06. Nyaralás a Virágok Riviéráján 33
Aug. 31 – Szept. 06. Toscana és a csodás Közép-Itália 35
Aug. 31 – Szept. 06. Nyaralás Zeusz földjén 70
SZEPTEMBER
Szept. 08 – 14. Napsütötte Itália 29
Szept. 08 – 14. Az Adria két partján 36
Szept. 08 – 15. Nagy svájci körút 40
Szept. 08 – 19. Spanyolországi szieszta 14
Szept. 08 – 19. Nyugat-Európai körutazás spanyolországi nyaralással 18
Szept. 10 – 15. „Viva España” 13
Szept. 10 – 17. Nyaralás a spanyol tengerparton 16
Szept. 11 – 14. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Szept. 11 – 14. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
Szept. 11 – 15. Alpok kincsei 43
Szept. 11 – 19. Ahol még Ön sem járt – Albánia 68
Szept. 11 – 21. Trójától Athénig 71
Szept. 12 – 14. Plitvicei-tavak és monarchiai emlékek 65
Szept. 12 – 15. Belgrádtól a Vaskapuig 63
Szept. 12 – 15. Kiruccanás az Isztriai-félszigetre 65
Szept. 12 – 19. Olaszország gyöngyszemei 28
Szept. 12 – 20. A varázslatos Elba – Korzika – Szardínia 27
Szept. 18 – 21. Barangolás Tirolban 45
Szept. 18 – 21. Több, mint Bécs 48
Szept. 18 – 21. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Szept. 18 – 21. Szlovénia legszebb tájain 64
Szept. 18 – 23. Vonaton, vízen, levegőben Svájcban 42

IDŐPONT ÚT NEVE OLDAL
Szept. 20 – 23. Sörfesztivál Münchenben 48
Szept. 20 – 23. Barokk paloták és kastélyok 49
Szept. 20 – 23. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
Szept. 21 – 29. Madeirai vakáció és Lisszabon 9
Szept. 22 – Okt. 01. Nagy spanyol körutazás 15
OKTÓBER
Okt. 05 – 10. Fedezzük fel Portugáliát! 10
Okt. 23 – 26. Több, mint Bécs 48
Okt. 23 – 26. Barokk paloták és kastélyok 49
Okt. 23 – 26. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Okt. 23 – 26. Kalandozás Dél-Lengyelországban 54
Okt. 23 – 26. Belgrádtól a Vaskapuig 63
Okt. 23 – 26. Szlovénia csodái és a Plitvicei-tavak 66
Okt. 28 – Nov. 09. Azték és maya kincsek nyomában 75
Okt. 29 – Nov. 12. A mesés Indokína 73
NOVEMBER
Nov. 06 – 09. Cseh világörökségek és a száztornyú Prága 53
Nov. 08 – 18. Keresztül Dél-Amerikán 74

PARTNER AJÁNLATOK IDŐRENDBEN:
Ápr. 18 – 21. Isztambul 81
Máj. 12 – 17. Isztambul – két kontinens városa 80
Jún. 09 – 12. Isztambul 81
Jún. 30 – Júl. 06. Izrael arcai 82
Júl. 17 – 25. Románián át a Duna-deltáig 79
Júl. 19 – 22. A Nápolyi-öböl legszebb gyöngyszemei 81
Aug. 17 – 21. Évezredek nyomában Izraelben 82
Szept. 15 – 21. Izrael arcai 82
Szept. 18 – 21. Isztambul 81
Szept. 27 – 30. A Nápolyi-öböl legszebb gyöngyszemei 81
Okt. 14 – 19. Isztambul – két kontinens városa 80
Nov. 02 – 06. Évezredek nyomában Izraelben 82
Nov. 24 – 30. Izrael arcai 82
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MIÉRT VÁLASSZA A PROKO TRAVELT?

21 év tapasztalatában bízhat 
A Proko Travelnél 21  éve szervezünk kulturális körutazásokat, ezzel az ország egyik legré-
gebbi körutazásokra specializálódott irodája vagyunk. Két évtized alatt több, mint 100 fajta 
körutazásunkon közel 100.000 utasunk vett részt.

A turizmus 
élvonalában utazhat 

A Proko Travel alapítása óta a leginnova-
tívabb hazai utazásszervezők közé tartozik:
Az országban elsők közt szerveztünk buszos 
körutazást Portugáliába, Albániába, a Balti 
országokba és Európa legésza kibb pont-
jára, a Nordkappra.
Hazánkban és Európában is az elsők 
között bővítettük autóbuszos körutazása-
inkat szervezett repülős csatlakozási lehe-
tőséggel.
Az országban elsők közt kezdtünk el a 
60 éven felüliek számára külön kedvez-
ményt adni, és tesszük ezt a mai napig.
Büszkék vagyunk arra, hogy ezen innová-
cióink közül jó néhány általánosan elter-
jedté vált a hazai körutazási szakmán belül.

A pénzéért  
minőséget kap  

A Proko Travelnél úgy gondoljuk, hogy 
egy kulturális körutazásnál nem a legol-
csóbb ajánlat a legkedvezőbb, hanem a leg-
jobb ár-érték arányú. Körutazásainknál 
minden elemében a magas minőségű 
szolgáltatásra törekszünk elérhető áron. 
Ezt bizonyítja, hogy kizárólag 3 és 4 csil-
lagos szállodákkal és fiatal, nyugati típusú 
autóbuszokkal dolgozunk, idegenvezető-
ink a szakma élvonalába tartozó, az adott 
területen járatos szakemberek, programja-
ink összeállítását pedig alapos, személyes 
útbejárás előzi meg. 

Több száz  
utazási iroda ajánlása  

Önnek is garancia 
A Proko Travel a legnagyobb fiókhálózattal 
rendel kező vidéki központú körutazásokra spe-
cializálódott utazási iroda hazánkban. A szegedi 
központ mellett öt városban (Budapest, Békés-
csaba, Makó, Kiskunhalas, Siófok), saját irodá-
inkban várjuk az utazás szerelmeseit, valamint 
több mint félezer partnerünk ajánlja útjain-
kat országszerte. Partnereink listáját megtalálja 
honlapunkon.

Fogyasztóbarát 
vállalkozás® 
Cégünk számára mindig is 
elsődleges volt az utas közpon-
túság és a korrektség. Ala pí tásunk óta kiemelt 
hangsúlyt fektetünk a panasz kezelésre, ezáltal 
a fogyasztói elégedettség növelésére. 2013-ban 
törekvéseinket a Nemzeti Fogyasz tóvédelmi 
Hatóság „Fogyasz tóbarát Vállalkozás” díjjal 
ismerte el, melyre nagyon büszkék vagyunk. 
A Proko Travel az első és eddig az egyetlen uta-
zási iroda, mely elnyerte ezt a díjat. Igyekszünk 
a további akban is úgy dolgozni, hogy méltók 
legyünk erre a címre.

A nyílt és közvetlen kommunikációban hiszünk 
Számunkra kiemelt fontossággal bír, hogy minél több információval segítsük utasainkat a döntés-
ben. Prospek tusunkban részletes programleírásokat, képeket, honlapunkon további fotókat, tér-
képet, videókat, ország leírásokat és utas véleményeket találhatnak. Hírlevelünkben és Facebook 
oldalunkon közvetlenül tájékoztatjuk Önöket legfrissebb ajánlatainkról, ügyvezető igazgatónk 
pedig egyedülálló betekintést nyújt az utazásszervezés világába többezres látogatottságú blogján 
keresztül (http://pronaygyula.blogspot.hu/).

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

Amit mi teszünk a környezetért:

• Adminisztrációnkat elektronikussá alakítottuk
• Újrahasznosított papírral dolgozunk
• Autóbuszaink EURO III–IV-es motorúak
• Kiemelten kezeljük a világörökségeket 
• A megmaradt prospektusokat újrahasznosítjuk

Amit Ön tehet a környezetért:

• Ügyintézését folytassa elektronikusan
• Útja során gyűjtse hulladékát
• Kevesebb csomag: kisebb környezet terhelés 
• Utazzon környezettudatos irodával
• Kérje elektronikusan részvételi jegyét

Támogatja a magyar 
gazdaságot 

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

Utazása során a biztonság a legfontosabb
Egy külföldi utazás számos bizonytalanságot rejt magában. Ezt szem előtt tartva a világ egyik legna-
gyobb utas biztosítójával működünk együtt, a QBE Atlasz Biztosítóval.
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PROGRAM:
1. NAP: MAGYARORSZÁG – FUNCHAL
A repülőgép menetrendjének megfelelően átszállással uta-
zás a portugál szigetre, Madeirára. Várhatóan késő este érke-
zünk a funchali repülőtérre. Transzfer a szállodába. Szállásunk 
Funchal belvárosától kb. 2 km-re található Dorisol hotelkomp-
lexumban lesz. A 3 csillagos hotelek (Mimosa, Estrelicia és 
Buganvilia) egymás mellett találhatók, az épületek átjárha-
tóak, a medencék és a szolgáltatások minden szállóvendég 
számára használhatóak a hotelekben. A késői érkezés miatt 
ezen a napon nincs vacsora.

2. NAP: FUNCHAL TENGERPART
Egész napos pihenés a szállodában fürdési lehetőséggel. A szál-
loda szobái balkonnal, telefonnal, kábel TV-vel, minibárral, a 
fürdőszobák hajszárítóval felszereltek. A hotel medencével is 
rendelkezik, rövid sétával pedig elérhető a tengerparti sétány 
(kb. 500 m), a Lido, számos fürdési lehetőségével. 

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

Reggeli után autóbusszal transzfer Funchal városába, gyalo-
gos városnézésünket a helyi piacon, Marcado dos Lavradores-
nél kezdjük. Itt számtalan virágot, gyümölcsöt, zöldséget, 
halat, szuveníreket árulnak a helyi kereskedők. Ezt követően a 
katedrálist, a kikötőt keressük fel. Látogatást teszünk a mese-
szép Botanikus kertbe, ahol megcsodálhatjuk a sziget leg-
szebb flóragyűjteményét. Programjaink befejezéseképpen 
Madeira különlegességeit, a hímzéseket és a madeirai borokat 
nézzük meg, ill. kóstoljuk meg. Ezt követően transzfer vissza 
a szállodába. Természetesen, akinek van kedve, azok marad-
hatnak a városban, nekik önállóan kell visszamenniük a szál-
lodába (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 szállító-
eszközzel le is jöhetnek a hegyről.

4. NAP:  PIHENÉS VAGY NYUGAT – MADEIRA,  
PORTO MONIZ  (FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS)

Reggelit követően vagy napoznak, pihennek, fürdenek, vagy 
elindulnak velünk egy egész napos fakultatív sziget túrára. 
Első állomásunk Camara de Lobos lesz, a híres halászfalu, 
majd a világ második legnagyobb sziklafalát, a Cabo Giraot 
nézzük meg. A  nemrég felújított csodálatos, egyben félel-
metes üvegpadlójú teraszról lenézve 580 méteres mélység 
tátong, és lábunk alatt dübörögve csapódnak a sziklához az 
óceán hullámai. A következő állomásunk Ribeira Brava lesz, 
mely megőrizte a helyi tradíciókat. A városkában számta-
lan utcai kávézó található. Utunkat folytatva Madeira első 
vízi erőművénél (Serra de Agua) elhaladva érkezünk a sziget 
legészaknyugatibb pontjához, Porto Moniz-hoz. Ebéd. A tele-
pülésen a lávakövek közt található természetes fürdők nyúj-
tanak lenyűgöző látványt. A „fürdőhelyeket” a dagály tölti 
fel kristálytiszta vízzel. Aki gondolja, rövid ideig ki is próbál-
hatja ezt az érdekes vulkáni medencét. Ezt követően utun-
kat 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.

5. NAP: PIHENÉS
Egész nap fürdés és pihenés. 

6. NAP: FÜRDÉS VAGY É-K MADEIRAI KIRÁNDULÁS
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 Santanaba. Itt tradicioná-
lis építésű házacskákat tekintünk meg. Ezt követően érkezünk 
el túránk csúcspontjára, a sziget É-K csücskére. Leírhatatlan a 
látvány. Meredek triász-kori szikla szirtek, alattunk a morajló-
hömpölygő óceán. Élményekkel gazdagon érkezünk vissza kb. 
17 órakor a szállodánkhoz.

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

8. NAP: FUNCHAL – LISSZABON
Reggel transzfer a reptérre és Lisszabon ba utazunk. Megérke-
zésünk után először autóbuszos, majd gyalogos városnézés 
Lisszabonban: Belém-torony, a Tejo folyóban álló több száz 
éves torony. A Felfedezők Emlékművénél a leghíresebb por-
tugál felfedezők szobrait láthatjuk. A Szt. Jeromos kolostor-
ban indulás előtt sok tengerész mondta el utolsó imáját, és 
kért segítséget a tengeri útjához. A belvárosba érve megte-
kintjük a főteret, a Praca do Comerciot, felsétálunk az Alfama 
szűk sikátoraihoz. Megtekintjük Szt. Antal szülőhelyére emelt 

templomot. (Szt. Antal nem Paduában, hanem Lisszabonban 
született.) Folytatjuk utunkat a Katedrális (Sé) megtekinté-
sével. Ezt követően szép rálátásunk lesz a városra és a Tejo-
partra. Belvárosi szabadprogramunk után kimegyünk a híres 
tengeri akváriumhoz. Cápák mellett nagyon sok különlege-
sebbnél különlegesebb halat láthatunk itt. Akik igényelték, 
azoknak vacsora, majd este transzfer a reptérre és hazaindu-
lás Budapestre. 

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

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

MADEIRAI VAKÁCIÓ ÉS  
LISSZABON

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Madeira Portugáliához tartozó mesés sziget az Atlanti-
óceánban, Afrika partjaival egyvonalban. A „virágok szi-
geteként” is szokták emlegetni. Itt pihenünk, és közben 
lehetőségünk lesz a vulkánikus sziget látványossága-
inak megtekintésére. Az óceán mérséklő hatása miatt 
a hőmérséklet  még szeptemberben is általában 25 °C 
körüli, de nyáron sem nagyon emelkedik 30 °C fölé. 
Visszaúton Lisszabonban lesz városnézésünk, mely 
során megtekintjük a főváros főbb látványosságait.

 Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 12 € + fakultatív

Szállás:  7 éjszaka *** szálloda 2-ágyas,  
tusolós, WC-s szobáiban (1 éj repülőn)

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)  
Utazás:  repülővel
Időpont:  2014. augusztus 03 – 11.; szeptember 21 – 29.

Részvételi díj:  199.500,- Ft 
  + reptéri illeték: kb.:  60.000,- Ft  

+ 4 repülőtéri transzfer:  16.000,- Ft
Egyágyas felár:  40.000,- Ft
Fakultatív: vacsora (7 alkalom):  36.000,- Ft
Fakultatív kirándulás (jelentkezés a helyszínen):
Nyugat-Madeira túra (ebéddel):  45 €
É-K madeirai túra (ebéddel):  43 €

Funchal

Santana

Ribeira Brava

Porto Moniz Lisszabon

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

LISSZABON

PORTO MONIZ

FUNCHAL

PROKO

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

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

Reggeli után először Guimaraest fedezzük fel. Ez a város volt 
Portugália első fővárosa a XII. sz.-ban. Főterei (kettő is van 
egymás mellett), utcái, városfalai és a vár a portugál törté-
nelem kezdetéhez repít vissza bennünket. Folytatjuk utun-
kat Bragaba. Itt megtekintjük a híres katedrálist, melyben az 
első portugál főherceg síremléke található. A sírfelirat sze-
rint magyar származású volt (!). 100 templom, elegáns palo-
ták, terek tanúskodnak Braga gazdagságáról és a történelem 
folyamán betöltött fontos szerepéről. Programunk folytatása 
során Coimbrát keressük fel. Az ország kulturális központ-
jába érkezünk, hiszen az egyetem az Ibériai-félszigeten a 
salamancai után a legjelentősebb. Itt lelünk Portugália leg-
szebb románkori katedrálisára is. Az ország első két királyá-
nak síremlékét a Szent Kereszt templom rejti. A városban 
gyönyörű kék-fehér csempéket, azulejokat is megcsodálha-
tunk. Szállás Fatimaban (2 éj).

3. NAP:  TOMAR– BATALHA – NAZARE – FATIMA (220 km) 
Ezen a napon mindenki eldöntheti, hogy marad a szállás-
helyen és önállóan keresi fel a környék érdekességeit, vagy 
tesz velünk egy kirándulást Közép-Portugália nevezetessé-
gei között. Először egy világörökség részeként számon tartott 

nevezetességet tekintünk meg, a tomari templomos lovag-
rendek várkastélyát. A gótika, a manuel és a platereszk stílus 
bámulatos összefonódását tükrözi az épület. Folytatva utun-
kat a világ egyik legszebb gótikus katedrálisát tekintjük meg 
Batalhaban. Lenyűgöző építészeti remekmű a templom és 
kerengője, de még ezt is felülmúlja a Befejezetlen kápolna. 
Nem véletlen a „Kőbe vésett csipke” becenév. Ez szintén az 
UNESCO Világörökség Listáján szereplő alkotás, csakúgy, 
mint Tomar, Porto, Guimaeres, Alcobaca, Sintra és a lissza-
boni Jeromos-templom a Belém-toronnyal. Délután az óceán-
partra látogatunk el. Nazare különleges hangulatú halászfalu, 
mely jelentős idegenforgalma ellenére is őrzi ártatlanságát. 
Szabadidő alatt, aki szeretné, az Atlanti-óceán vízének hőmér-
sékletét is tesztelheti. Ezt követően Fatimába érkezünk vissza. 
A városka Portugália egyik leglátogatottabb zarándokhelye. 
Azon a helyen, ahol kegytemplom épült a legenda szerint 
Szűz Mária három pásztorgyerek előtt többször is megjelent. 
A kegyhelynél mindenkinek lesz ideje áhítatra, elmélkedésre, 
nézelődésre. Vacsorára érünk vissza szálláshelyünkre.

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

Reggeli után folytatjuk felfedezésünket Portugáliában. 
Délelőtt megtekintjük az alcobacai Szűz Mária-Apátságot. 
A világ legszebb ciszterci temploma ez. Az apszis rejti Pedro 
király és szerelme, Inés de Castro gazdagon díszített síremlékét. 

Ezt követően az ország egyik leghangulatosabb kisváros-
ába, Óbidosba utazunk. A városkát középkori falak és bástyák 
övezik. Speciális atmoszférája miatt sok művész lakik ebben 
a városban. Óbidosi sétánk után Portugália nyugati hegyvidéke 
következik. Sintrába látogatunk, amely káprázatos környezet-
ben található, a nyári királyi rezidenciaként szolgáló palota a 
Grimm mesék világát idézi. Byron szerint ez a világ legszebb 
városa! Ezért is választotta lakhelyéül. Késő délután a Cabo da 
Roca-hoz utazunk, a kontinens legnyugatibb pontjához, ahon-
nan 147 m magasról pillanthatunk le a hullámzó óceánra. Itt 
vásárolható egy oklevél, amely igazolja, hogy Ön a földrész leg-
nyugatibb pontján járt. Az óceánpart mentén haladva Estorilt 
(Horthy Miklós töltötte itt utolsó éveit) és Cascaist érintjük. 
Vacsora, szállás Lisszabonban (2 éj).

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

6. NAP: LISSZABON – BUDAPEST
Reggeli után kimegy a csoport a ’98-as világkiállítás területén 
lévő Ócenáriumhoz. Ez a hatalmas akvárium Lisszabon egyik 
legnépszerűbb látványossága. A bőséges kulturális látnivaló-
kat követően jóleső kikapcsolódás a tengerek élővilágát meg-
szemlélni. Programunk után transzfer a reptérre, menetrend 
függvényében hazaindulás Budapestre. 

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

FEDEZZÜK FEL PORTUGÁLIÁT!

Természet Városlátogatás

 Min. létszám: 25 fő • Belépők ára: kb. 90 € + fakultatív

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

Ellátás: félpanzió  
Utazás:  repülővel,  

a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2014. július 28 – augusztus 2.; október 5 – 10. 

Részvételi díj:  242.000,- Ft
  + reptéri illeték: kb.:  55.000,- Ft  

+ transzfer:  12.000,- Ft
Egyágyas felár:  35.000,- Ft
Fakultatív kirándulás:
Tomar –  Batalha – Nazare – Fatima (2 belépővel):  45 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Portugália sok felfedezőt adott a világnak, pl. Vasco 
de Gamat, Magellant, Bartolomeu Diazt, Tengerész 
Henriket. Ők a világ felfedezéséért tettek sokat, mi 
pedig az Ő országukat fedezzük most fel. Lisszabon

Tomar

Fatima

Coimbra
Nazare

Braga

Porto

Nehézségi mutató

FATIMA

LISSZABON fotó: Tóth Józsefné
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MADRID
Menetrend függvényében repülés Budapestről Madridba. 
Megérkezés után transzfer a metro közeli szállodába (2 éj), 
vacsora.

2. NAP: MADRID – EL ESCORIAL – MADRID (60 km)
Reggeli után városnézés Madridban. Sétánkat a Plaza de 
Españan kezdjük, majd a Királyi Palota következik, amely az 
egykori Bourbon gazdagság és pompa emlékét őrzi. A palota 
mellett található a hatalmas Almudena katedrális, természe-
tesen ezt is megtekintjük. Továbbhaladva séta az óvárosban, 
Plaza Mayor a város legszebb tere, Puerta del Sol Madrid, sőt 
Spanyolország központja. Miért? Azt elmeséli idegenveze-
tőnk. Haladunk tovább a Parlamenthez és a Prado környékére. 
Délután fakultatív kirándulást szervezünk az El Escorialhoz, 
mely a világörökség része. A kb. 50 km-re lévő kolostorkastélyt 
II. Fülöp emeltette, amely ma is a királyi család temetkező-
helye. E monumentális épület szobáit járva elcsodálkozha-
tunk azon, hogy a világ leggazdagabb, de puritán uralkodója 
milyen különleges körülmények között élt. Visszaúton Madrid 
felé megállunk az Elesettek völgyében, ahová Franko tábor-
nok építtetett egy monumentális templomot, amit meg-
tekintünk.  Akik nem jönek erre a kirándulásra, azoknak 
szabadprogram Madridban.

3. NAP: ÁVILA – SALAMANCA – COIMBRA (510 km)
Reggel továbbindulunk Ávilaba. Séta a világ egyik legszebb 
városfalával körülölelt városkájában. Mintha megállt volna 
az idő: középkori házak, paloták, Spanyolország első gótikus 
katedrálisa, Szent Teréz templom… Következő megállónk 
Salamanca, amely csakúgy mint Avila, a világörökség részét 
képezi. Egyik ámulatból a másikba esünk Salamancaban: a 
katedrálisok (kettő épült egymás mellé), a világ 4. legrégebbi 
egyeteme, az ország egyik legszebb főtere. Továbbutazás 
Portugáliába. Coimbraban, városnézésünk során lovagkori 
hangulat fogad bennünket. Fő látványosságok a királyi sírokat 

rejtő Szt. Kereszt templom, az egyetemi udvar, a legszebb 
portugál román kori katedrális, óváros. Szállás. 

4. NAP:  FATIMA – BATALHA – ÓBIDOS – CABO DA ROCA 
(270 km)

Délelőtt a híres zarándokhelyet, Fatimát keressük fel, ahol Szűz 
Mária 3 pásztorgyerek előtt többször is megjelent. Ez után 
a lenyűgöző székesegyházról híres Batalha következik, az épü-
let a „Kőbe vésett csipke” becenevet viseli. Felejthetetlen az 
élmény. Következő látnivalónk Óbidos, amely a legszebb, leg-
tipikusabb portugál falu. Folytatjuk utunkat oda, „ahol a föld-
rész véget ér”, a kontinens legnyugatibb pontjához, a Cabo da 
Roca-hoz, ahonnan egy 147 m magas meredek sziklafalról 
csodálhatjuk meg a hullámzó óceánt. Itt névre szóló oklevelet 
lehet vásárolni, melyben igazolják, hogy Ön Európa legnyuga-
tibb pontján járt. Az esti órákban érkezés Lisszabonba (2 éj).

5. NAP: LISSZABON
Lisszabon egyedi hangulatú város, melynek egyik jelképe a 
Torre de Belém, a Tejo vizében álló több száz éves torony. 
A Felfedezők Emlékművén a leghíresebb portugál felfede-
zők szobrai találhatóak. Közelükben találjuk a város leg-
értékesebb épületét, a lenyűgöző Jeromos-templomot. 
A belvárosba érve sétálunk az Alfama negyed szűk sikátorai-
ban. A katedrálisban keresztelték meg Padovai Szent Antalt, 
aki a templom közelében született. A Szent György vár-
ból mesés rálátásunk lesz a városra. Délután a csoport egy 
újabb látványosságot, a világkiállításra készült csodálatos 
Akváriumot keresi fel.  

6. NAP: LISSZABON – ÉVORA – SEVILLA (410 km)
Lisszabont elhagyva Dél-Spanyolország felé vesszük az 
irányt. Egy újabb világörökség megtekintése a célunk; Évora. 
A Portugáliában megtekintett látványosságok közül Batalha, a 
Jeromos-templom és Évora is szerepel az UNESCO Világörökség 
Listán. Évora belvárosában fehér lakóházak, a katedrális, az 
ország legjelentősebb római kori emléke és a Diana templom 
fogad bennünket. A város különlegessége a Csontkápolna, amit 
– igény szerint – meg lehet tekinteni. Sevillába érkezve este 
séta a központban: Aranytorony, Guadalquivir-part, Spanyol tér. 
Szállás Sevillában.

7. NAP: SEVILLA – CÓRDOBA (150 km)
Délelőtt a városnézés folytatása Sevillában, a legszebb anda-
lúz városban, mely elkápráztat bennünket. Az Alcázar, 
amelyet keresztény uralkodó építtetett mór stílusban, a felbe-
csülhetetlen értékekkel rendelkező katedrális, ahol Kolumbusz 
síremléke is található a fő látványosság, de ezenkívül is 
számtalan szép patio és épület található a városban. Déli órák-
ban továbbutazás Córdobába. Itt megtekintjük a Mezquitat, 

a világ egyik legkülönlegesebb mecsetjét, amelyben 850 osz-
lop és egy keresztény templom (!)  található. Óvárosi sétánk 
során látható Virágok utcája, Európa legrégebbi fürdője, római 
kori híd, bájos belső kertek (patiok), mind-mind mesés lát-
ványt nyújtanak. Szállás Córdobában.

8. NAP:  CÓRDOBA – TOLEDO – MADRID – BP. (400 km)
Reggeli után elhagyjuk Córdobát és Toledóba buszozunk. 
A káprázatos fekvésű régi főváros rengeteg látnivalót nyújt: 
ősi városfalak, paloták, zsinagógák és templomok. A kated-
rális Spanyolország egyik legcsodálatosabb egyházi alkotása. 
Egy kilátóról letekinthetünk a mesés városra, zegzugos utcák, 
El Greco képek, megannyi maradandó élmény. Programunk 
után elhagyjuk a várost és a madridi reptérre megyünk. Este 
hazarepülés Budapestre. Érkezés az éjszakai órákban.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 7. old.)

Természet Városlátogatás

 Min. létszám: 25 fő • Belépők ára: kb. 97 € + fakultatív

Szállás:  7 éjszaka ***-**** szállodákban  
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)

Ellátás: félpanzió
Utazás:  repülővel,  

a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2014. augusztus 29 – szeptember 05.  

Részvételi díj:  275.000,- Ft 
  + reptéri illeték: kb.:  55.000,- Ft          

+ transzferek:  13.000,- Ft
Egyágyas felár:  55.000,- Ft 
Garantált fakultatív kirándulás (helyszíni jelentkezés):
El Escorial, Elesettek völgye kirándulás (2 belépővel): 35 €

AHOL A FÖLDRÉSZ VÉGET ÉR
Portugália és Spanyolország

Nehézségi mutató

MADRID

BATALHA
ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Számunkra Európa egyik legismeretlenebb országa 
Portugália, pedig csodálatos katedrálisai, fővárosa, 
tengerpartja sok szép élményt nyújt. Társas utunk 
során felkeressük Portugália és Spanyolország leg-
szebb városait, látnivalóit: Madrid, Coimbra, Fatima, 
Lisszabon, Sevilla, Córdoba, Toledo. 
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Lisszabon
Coimbra

Salamanca
Valladolid

Burgos
Lourdes

San Sebastian
Oviedo

Braga
Porto

Santiago de
Compostela

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

SOPRON – AUSZTRIA (845 km)
Reggeli indulás után folyamatos utazás. Érintjük az Alpok 
vonulatait, látjuk a meredek hegyoldalakat, a zöldellő dombo-
kat. Szállás Innsbrucknál. 

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

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

Utazás Franciaországon keresztül. Eleinte a Rhone völgyé-
ben haladunk déli irányban. A mediterrán szakasznál nyugat 
felé fordulunk. A repülővel utazók ezen a napon Toulouse-
nál csatlakoznak a csoporthoz. Várhatóan a buszos csoportra 
– forgalom függvényében – várakozni kell. Este érkezés 
spanyol országi szálláshelyünkre, vacsora. 

4. NAP: SAN SEBASTIAN – SANTANDER – OVIEDO (380 km)
Az egyik legszebb fekvésű spanyol városban, San Sebastianban 
városnézés. Igazi baszk települést ismerhetünk meg, ahová 
nyáron a spanyol kormány is kiköltözik. Fő látványossága a híres 

kagyló alakú tengeröböl. Az óvárosi részen egymást érik a temp-
lomok és a több száz éves épületek. Folytatjuk utunkat a másik 
szép tengerparti városba, Santanderbe. A katedrális, a város-
háza, a kikötő, a trópusi hangulatot idéző pálmafás tenger-
part, a legszebb spanyol városok egyikévé teszi. Este érkezünk 
Oviedoba, ennek belvárosában sétálunk és megismerjük a 
II. Alfonz teret a monumentális katedrálissal. Programunk során 
Asturias jellegzetes italát, a sidrát is megkóstolhatjuk. Szállás.

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

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

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

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

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

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

10. NAP: VALLADOLID – BURGOS – LOURDES (570 km) 
Délelőtt Burgost keressük fel, mely a Szent Jakab zarán-
dok út egyik fontos központja volt már a középkorban is. 
A  különleges fekvésű belváros mellett a lenyűgöző góti-
kus katedrálist is megtekintjük, mely Portóhoz, Batalha-
hoz, a Jeromos-templomhoz és Salamancához hasonlóan a 
világörökség listán szerepel. Sokan csak a katedrális megte-
kintéséért utaznak több ezer km-t. Továbbutazva este a híres 
szent városban, Lourdes-ban sétálunk. Komoly hatással van az 
emberekre a szenthely. Lenyűgöző fekvés, zarándokok soka-
sága, gyertyás körmenet. Aki úgy gondolja, részt is vehet 
rajta. Szállás Lourdes-nál.

11. NAP:  LOURDES – OLASZORSZÁG (920 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK: TOULOUSE – BP.

A nap során a francia és az olasz Riviéra mentén haladunk. 
Változatos és szép tájban gyönyörködhetünk. A repülős uta-
sok Toulouse-ból menetrendszerinti járattal, átszállással haza-
utaznak. A többiek folytatják útjukat Olaszországba. Szállás 
Közép-Olaszországban.

12. NAP: OLASZORSZÁG – SZLOVÉNIA – BP. (1170 km)
Kora reggeli indulással folyamatos utazás hazafelé. Szlovéniát 
elhagyva az M7-es autópályán megyünk Budapestre. 
Hazaérkezés a késő esti órákban. Ezt követően mindenkit a fel-
szállási helyére szállítunk.

Repülős utasainknak Ferihegy közelében ingyenes parkolás 
és transzfer. (Lásd 7. old.)

AZ ÓCEÁN MENTÉN
Portugália és Észak-Spanyolország

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

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

Szállás:  11 éjszaka ***-**** szállodákban  
(tusoló/WC-s szobákban)

Ellátás: félpanzió 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 

alapján, repülővel + autóbusszal
Időpont: 2014. július 16 – 27.; augusztus 15 – 26. 

Részvételi díj: (végig busszal):  312.000,- Ft 
                             (repülővel + busszal):  329.500,- Ft  
                              + reptéri illeték: kb.: 48.000,- Ft     

+ transzfer költség:  12.000,- Ft
 Egyágyas felár (buszos):  92.000,- Ft
 Egyágyas felár (repülős):  72.000,- Ft

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Az Ibériai-félsziget földközi-tengeri oldala sokkal 
ismertebb. Most az Atlanti-óceán felöli oldalon 
Észak-Spanyolországot és Portugáliát járjuk végig. 
Különleges tájak, sok szép város és a hullámzó 
óceán. Kell ennél több? Repülős csatlakozási lehe-
tőség átszállással: Bp. – Toulouse – Bp. útvonalon. 
Számukra a körút 9 napos. 

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

SANTIAGO DE COMPOSTELA fotó: Révészné Győri Éva

SAN SEBASTIAN fotó: Révészné Győri Éva
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 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 92 €

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

Szállás:  11 éjszaka ***-**** szállodákban  
(tusoló/WC-s szobákban)

Ellátás: félpanzió 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 

alapján, repülővel + autóbusszal
Időpont: 2014. július 16 – 27.; augusztus 15 – 26. 

Részvételi díj: (végig busszal):  312.000,- Ft 
                             (repülővel + busszal):  329.500,- Ft  
                              + reptéri illeték: kb.: 48.000,- Ft     

+ transzfer költség:  12.000,- Ft
 Egyágyas felár (buszos):  92.000,- Ft
 Egyágyas felár (repülős):  72.000,- Ft

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – BARCELONA – COSTA BRAVA
Repülőút Budapestről Barcelonába. Várhatóan a kora dél-
előtti órákban érkezünk a katalán főváros repülőterére.  
Megérkezés után transzfer a Costa Bravan lévő szállodába 
(3 éj). A szobákat a kora délutáni órákban tudjuk elfoglalni. 
Addig és azt követően is fürdés, pihenés a szálloda meden-
céjénél vagy a tengerparton. Vacsora után fakultatív spanyol 
zenés flamenco est. (Jelentkezés  a helyszínen.)

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

Fakultatív kirándulás Barcelonába. A fő látványosságok: 
Sagrada Família bazilika, Gaudí házak, Katalán tér, Gótikus 
negyed, Szent Eulália katedrális, Városháza tér, Királyi palota 
tér, Rambla – mely Barcelona ütőere, itt mindig hömpölyög a 
tömeg –, Kolumbusz-emlékoszlop, Spanyol tér a díszes szökő-
kútjával és a Montjuic-hegy az Olimpiai stadionnal. Lesz sza-
badprogram is napközben. Szállásunk, mint előző nap.

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

Egész napos pihenés, tengerparti fürdés, vagy fakultatív kirán-
dulás a miniállamba, Andorrába és Montserratba. Kora reggel 
indulunk, kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3000 m magas 
hegyekkel övezett Andorra la Vella-ba, a fővárosba. Útközben 
gyönyörködhetünk a Pireneusok csipkés hegyormaiban és 

a régi hegyi telepesek kőkunyhóiban. Andorrában megtekint-
jük a több mint 1000 éves település fontosabb középületeit, 
a főtemplomot és a parlamentet, mely Európában az egyik 
legrégebbi. Ezt követően lesz vásárlási lehetőség a vámmen-
tes államban. Visszaúton, délután Montserratot, a híres kegy-
templomot keressük fel. Egy több mint 1000 m magas hegyre 
kapaszkodunk fel. Csodás a kilátás a környékre, megtekintjük 
a katalánok leghíresebb zarándokhelyét. Vacsorára érkezünk 
vissza a szállodába. 

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

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

Madridi programunkat buszos városnézéssel kezdjük, majd kirán-
dulás az El Escorialhoz, amit II. Fülöp emeltetett és ma is a kirá-
lyi családtagok temetkezőhelye. A monumentális épület királyi 
palota és kolostor egyben, melyet helyi idegen vezető segítségé-
vel látogatunk meg. Elcsodálkozhatunk azon, hogy a világ leg-
gazdagabb uralkodója milyen puritán körülmények között élt. 
Az El Escorial közelében van az Elesettek völgye. A spanyol polgár-
háború után építette Franco tábornok ezt a monumentális temp-
lomot egy szikla belsejébe. Ezzel kapcsolatban több érdekességet 
mesél idegenvezetőnk. Programunk után, a kora délutáni órákban 
érkezünk vissza Madridba, a Cervantes emlékműnél leszállunk a 
buszról, és a Királyi Palota érintésével a Plaza Mayor és a Puerta del 
Sol megtekintése következik, immár gyalogosan. Szabadprogram 
után a Parlament és a Prado környéke a következő állomás, ahol 
megállapíthatjuk, hogy Madrid rendezett, tiszta és látni valókban 
gazdag város. Ezt követően lehetőség lesz megtekinteni a Prado 
Múzeum fantasztikus gyűjteményét. Szállás, mint előző nap.

6. NAP: MADRID – TOLEDO – MADRID (140 km)
Délelőtt kirándulás Toledóba. A káprázatos fekvésű régi fővá-
ros rengeteg látnivalót nyújt. Hangulatos óváros, keskeny 
utcácskák, városfal, paloták, templomok, El Greco képek. 
Katedrálisa az egyik legszebb Spanyolországban. Aki akar, a 
híres toledói acélból készült terméket is vásárolhat. Madridba 
visszaérkezés után közösen keressük fel az Almudena 
Székesegyházat és a Királyi Palotát. A bourbon gazdagság 
és pompa szép példája ez az épület. Ezt követően szabad-
program, majd késő délutáni órákban transzfer a reptérre. 
Hazarepülés. Budapestre a várható érkezés éjfél körül.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A cím – mely egy ismert spanyol zeneszám „Viva 
España” (Éljen Spanyolország) – is utal arra, hogy 
Spanyolország látnivalóiból keresünk fel egy csokorra 
valót. Madrid és Barcelona az ország két legnagyobb 
és legjelentősebb városa. Ezek mellett még sok érde-
kességet megtekintünk az út során. 

 Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 32 € + fakultatív

Szállás:  5 éjszaka ***-**** hotelekben  
2 ágyas tusolós WC-s szobákban

Ellátás: félpanzió
Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont és részvételi díj:
2014. június 24 – 29.:  168.000,- Ft   
           augusztus 19 – 24.:  179.500,- Ft
           szeptember 10 – 15.:  168.000,- Ft

 +  reptéri illeték kb.:  39.000,- Ft   
+ transzfer költség:  13.000,- Ft

Egyágyas felár:  39.000,- Ft
Üdülőhelyi díj:  1.500,- Ft
Fakultatív programok:
(Helyszínen, euroban fizethető programok)
Barcelona kirándulás:  30 €
Andorra – Montserrat kirándulás:  50 € 
Spanyol zenés est flamenco műsorral: kb.:  35 €
Toledo (3 belépővel):  35 €

Nehézségi mutató

El Escorial
Madrid

Toledo

Zaragoza

Barcelona

Természet Városlátogatás

„VIVA ESPAÑA”
ZARAGOZA

TOLEDO Fotópályázat I. helyezett: Király Ernő

MADRID fotó: Horváth Anita

SANTIAGO DE COMPOSTELA fotó: Révészné Győri Éva

TOP
AJÁNLAT
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 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 40 € + fakultatív

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

Szállás:  11 éjszaka  ***-**** szállodákban  
2 ágyas tusoló/WC-s szobában

Ellátás: reggeli (+ 7 nap vacsora 3–9. nap)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal 
Időpont és részvételi díj:
2014. június 22 – július 03.:  265.000,- Ft     
           augusztus 17 – 28.:  285.000,- Ft   
           szeptember 08 – 19.:  265.000,- Ft 

Egyágyas felár:  76.000,- Ft  
Üdülőhelyi díj:  2.000,- Ft
Fakultatív programok (garantált indulások):
Monaco és parfümgyár látogatás:  8.000,- Ft
Helyszínen euroban fizethető programok: 
Barcelona kirándulás:  30 €
Andorra – Montserrat kirándulás:  50 € 
Spanyol zenés est flamenco műsorral: kb.: 35 €
Toledo (3 belépővel):  35 €

EL ESCORIAL

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Európát átszelő körutazás részesei lehetnek. Útközben 
mindennap városnézés. Spanyolországban egész 
Madridig megyünk. A Costa Bravan egy kis nyara-
lás (tengerparti fürdési lehetőséggel) biztosított. 
Azoknak javasoljuk ezt az utat, akik szeretik a művé-
szeti értékeket, és egy úton több ország kultúráját is 
szeretnék megismerni.

El Escorial
Madrid

Toledo

Zaragoza

Barcelona
Lloret de Mar

Avignon
Nizza

Monaco

Genf Bern
Innsbruck

Verona

Budapest

Természet Városlátogatás
Nehézségi mutató

El Escorial
Madrid

Toledo

Zaragoza

Barcelona
Lloret de Mar

Avignon
Nizza

Monaco

Genf Bern
Innsbruck

Verona

Budapest

SPANYOLORSZÁGI SZIESZTA

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

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

2. NAP: RIVIÉRA – CÔTE D’AZUR – MONACO (460 km)
Reggeli után az olasz Riviérán keresztül – melyet a „Virágok 
Riviérájának” is neveznek – utazás a Côte d’Azur felé. 
Bepakolunk a szállodába, kb. 17 órakor indulunk a fakultatív 
kirándulásra Monacóba, a fény és pompa csodálatos városába. 
Útközben egy parfümgyárba is ellátogatunk. A kb. 4 órás ide-
genvezetéses programunk során látjuk a nagyhercegi palotát, a 
kikötőt, sőt a Casinoban is kipróbálhatják szerencséjüket a vállal-
kozó kedvűek. A városnézés után visszautazás a tranzitszállásra.  

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

4. NAP:  COSTA BRAVA – BARCELONA – COSTA BRAVA
Fakultatív kirándulás Barcelonába. A fő látványosságok: 
Sagrada Família bazilika, Gaudí házak, Katalán tér, Gótikus 
negyed, Szent Eulália katedrális, Városháza tér, Királyi palota 
tér, Rambla – mely Barcelona ütőere, itt mindig hömpö-
lyög a tömeg-, Kolumbusz-emlékoszlop, Spanyol tér a díszes 
szökő kútjával és a Montjuic-hegy az Olimpiai stadionnal. Lesz 
szabad program is napközben. Szállásunk, mint előző nap.

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

Egész napos pihenés, tengerparti fürdés, vagy fakultatív kirán-
dulás a miniállamba, Andorrába és Montserratba. Kora reggel 
indulunk, kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3000 m magas 
hegyekkel övezett Andorra la Vella-ba, a fővárosba. Útközben 
gyönyörködhetünk a Pireneusok csipkés hegyormaiban és a 
régi hegyi telepesek kőkunyhóiban. Andorrában megtekint-
jük a több mint 1000 éves település fontosabb középületeit, 
a főtemplomot és a parlamentet, mely Európában az egyik 

legrégebbi. Ezt követően lesz vásárlási lehetőség a vámmen-
tes államban. Visszaúton, délután Montserratot, a híres kegy-
templomot keressük fel. Egy több mint 1000 m magas hegyre 
kapaszkodunk fel. Csodás a kilátás a környékre, megtekintjük 
a katalánok leghíresebb zarándokhelyét. Vacsorára érkezünk 
vissza a szállodába. 

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

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

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

8. NAP: MADRID – TOLEDO – MADRID (140 km)
Délelőtt kirándulás Toledóba. A káprázatos fekvésű régi fővá-
ros rengeteg látnivalót nyújt. Hangulatos óváros, keskeny 
utcácskák, városfal, paloták, templomok, El Greco képek. 
Katedrálisa az egyik legszebb Spanyolországban. Aki akar, a 
híres toledói acélból készült terméket is vásárolhat. Madridba 
visszaérkezés után közösen keressük fel az Almudena 
Székesegyházat és a Királyi Palotát. A bourbon gazdagság 
és pompa szép példája ez az épület. Ezt követően szabad-
program. Szállás mint előző nap.

9. NAP: MADRID – COSTA BRAVA  
Reggeli után visszaindulás a Costa Brava-ra. Várható érkezés a 
délutáni órákban. Ezt követően szabadprogram séta lehetőség 
a tengerparti városban. Este vacsora.

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

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

12. NAP: AUSZTRIA – HEGYESHALOM – GYŐR – BP. (730 km)
Reggeli után városnézés Innsbruckban.  Fő látványosságok: 
a barokk stílusú Dóm, a híres Aranytetős ház, Várostorony, 
Diadalív, Hofkirche, Burg (kívülről), Főutca. Ezt követően haza-
utazunk Magyarországra. Érkezés az esti órákban. Budapest 
után Szeged, Pécs, Miskolc – Debrecen útvonalon felszállt 
utasainkat visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.

MONTE-CARLO

MONTSERRAT

CORDOBA

PROKO
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LIT

ÁS
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Avila Zaragoza

Barcelona

Valencia

Granada
Gibraltár

Sevilla

Cordoba

El Escorial

Toledo
Madrid

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

2. NAP:  ALICANTE – GRANADA – DÉL-SPANYOLORSZÁG 
(680 km)

Reggelit követően séta a tengerparton, aki akarja, a tengert is 
kipróbálhatja, majd irány Granada, amit az ország gyöngysze-
mének is neveznek. Először az Alhambrába látogatunk, mely 
a világ talán legszebb mór kastélya. Ezt követően lemegyünk 
a városba, ahol a Katolikus Királyok temetkezési kápolná-
ját és Európa egyetlen fennmaradt karavánszeráját tekintjük 
meg. Szabadidőben vásárlási lehetőség az arab világot idéző 
selyembazárban. Késő délután az ország déli vidékére uta-
zunk. Szállás (2 éj).

3. NAP: GIBRALTÁR – COSTA DEL SOL (260 km)
Ezen a napon fakultatív kirándulást teszünk Európa D-Ny-i 
sziklájához, Gibraltárra. Bérelt kisbuszokkal közlekedünk 
a városban. Látni fogjuk a sziklát „őrző” majmokat, a szép 
cseppkőbarlangot és mesés kilátás tárul elénk a szikla tetejé-
ről. Szabadprogram alatt a vámmentes államban lehet aján-
dék- és emléktárgyakat vásárolni. Határátlépéshez igazolvány 
szükséges. Visszaúton megállunk Costa del Sol egyik városá-
ban, ahol tehetünk egy kellemes sétát, vagy akár fürödhetünk 
is a tengerben.

4. NAP: SEVILLA – CORDOBA (350 km)
Reggelit követően Andalúzia legnagyobb városát, Sevillát 
keressük fel. A város mesébe illő: Maria-Lujza-park, Alcazar, 
amelyet keresztény király építtetett mór stílusban, a monu-
mentális és felbecsülhetetlen értékekkel rendelkező 

Katedrális, ahol egy tonna aranyat tartalmazó főoltár és 
Kolumbusz síremléke található sok egyéb érték mellett, illetve 
a Guadalquivir-part, az Aranytorony szintén a város ékessége. 
Délután Cordobába utazunk, ahol ősi mór és spanyol emlé-
kek között sétálva látjuk a Virágok utcáját, Európa, egy római 
kori hidat és néhány bájos patióba is betekinthetünk. Program 
után vacsora, szállás. 

5. NAP: CORDOBA – TOLEDO – MADRID (380 km)
Reggeli után Cordobában a La Mezquita megtekintése szere-
pel programunkban, mely a világ legkülönlegesebb mecsetje. 
Ebben a műemléképületben 850 oszlop és egy keresztény 
templom (!) is található. Már V. Károly is bűnnek nevezte, 
hogy ebben a csodálatos mecsetben egy keresztény templo-
mot alakítottak ki. Egyedülálló a látvány. Folytatjuk utunkat 
észak felé. Don Quijote földjén haladva a híres szélmalmok 
is feltűnnek. Toledóban a különleges fekvésű régi főváros 
rengeteg látnivalót nyújt. Várfalak, paloták, zsinagógák és 
templomok, amelyek közül El Greco és más híres festő képe-
ivel díszített katedrális nemcsak Toledo, hanem a keresztény 
világ egyik legszebbike. Gyalogos séta a zegzugos, hangulatos 
utcákon keresztül. Koraesti órákban továbbutazunk Madridba. 
Szállásunk közvetlenül metrómegálló mellett található. (3 éj) 

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

7. NAP:  MADRID – EL ESCORIAL – AVILA – MADRID 
(220 km)

Aki akarja, ezt a napot a főváros további megismerésére szen-
teli, vagy egy egész napos látványos kiránduláson vesz részt. 
Először az El Escorialhoz megyünk. A világhírű kolostorkas-
télyt II. Fülöp emeltette, mely sokáig a spanyol királyok rezi-
denciája és temetkezőhelye volt. A királyi családtagok ma 
is ide temetkeznek. A különleges épületben elcsodálkozha-
tunk azon, hogy milyen szerzetesi életkörülmények között élt 
a király. Ezt követően az Elesettek völgyét keressük fel, ahol 
a sziklában Franco tábornok egy hatalmas templomot alakí-
tott ki. Folytatjuk utunkat és a városfallal körülölelt Avilába 
látogatunk. Mintha megállt volna az idő kereke: középkori 
házak, paloták, hangulatos főtér, Spanyolország első gótikus 
katedrálisa, Szent Teréz-templom. Késő délután visszautazás 
Madridba.

8. NAP MADRID – ZARAGOZA (670 km)
Reggeli után Zaragozába indulunk. Koradélután séta az 
Ebro-parti főtéren. Megtekintjük leghíresebb látnivalóit, a 
híres Madonna szobrocskával és Goya képekkel díszített Pilar 
Bazilikát és a La Seo Katedrálist. A tér egyéb látványosságait 
is lefényképezhetjük: a Városházát, a Tőzsdepalotát, továbbá 

a Goya-festmények világát bemutató szobor-
csoportot. Szabadidőben a „tapas”-ozással kapcsolatosan 
szerezhetünk tapasztalatot. Folytatjuk utunkat Barcelona irá-
nyába. Vacsorára érkezünk szálláshelyünkre, mely a barcelonai 
reptér közelében lesz (2 éj).

9. NAP: BARCELONA
Ezen a napon Barcelona városnézés. A katalán főváros sok-
oldalú világváros, ahol Gaudi és kortársai egyéni színezet-
tel látták el a vonzó művészeti kavalkádot. Városnézésünket 
egy Gaudi csodával, a Güell parkkal kezdjük. Majd a Sagrada 
Familiához érkezünk, amely lehet, hogy vitatott épület, de 
az biztos, hogy hatással van az emberre. A Gracia sétányon 
még láthatunk meghökkentő Gaudí építményeket. A folyta-
tás a Gótikus negyed, a Rambla a Boquería piaccal, végeze-
tül a kikötő és a Montjuic hegy következik. Kora esti órákban 
megyünk vissza szállásunkra.

10. NAP: BARCELONA – BUDAPEST
A reggeli órákban transzfer a repülőtérre és hazarepülés 
Budapestre. Érkezés a déli órákban.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

NAGY SPANYOL KÖRUTAZÁS

Természet Városlátogatás

 Min. létszám: 25 fő • Belépők ára: kb. 137 € + fakultatív

Szállás:  9 éjszaka ***-**** szállodákban  
(tusoló/WC-s szobákban)

Ellátás: félpanzió 
Utazás:  repülővel, helyszínen  

légkondicionált autóbusszal               
Időpont: 2014. szeptember 22 – október 01. 

Részvételi díj:  292.000,- Ft  
  + reptéri illeték: kb.: 25.000,- Ft  

+ transzfer:  12.000,- Ft 
Egyágyas felár:  75.000,- Ft
Idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő):  5 €
Garantált fakultatív kirándulás (jelentkezés a helyszínen):
Gibraltár (belépővel, helyszínen kisbusszal):  60 €    
El Escorial – Avila (belépőjeggyel):  50 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Spanyolországi körutazás. Egy nagy kört teszünk az 
országban, mely során felkeressük a legszebb román 
és gótikus stílusú épületeket, hangulatos belváro-
sokat és láthatjuk, hogy az arab építészet és képző-
művészet hogy képez csodás egységet az európai 
művészettel. Természetesen az ország kulináris élve-
zeteiből is szerzünk tapasztalatokat. Akinek kedve 
van, az kirándulhat Gibraltárra is. Nehézségi mutató

MADRID fotó: Király Ernő

CORDOBA

SEVILLA
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MADRID
Menetrend függvényében, várhatóan délután, repülés 
Madridba. Megérkezés után elfoglalják **** szállásukat 

(3 éj), mely közvetlenül egy metró megálló mel-
lett van, a város diplomata negyedében lesz.

2. NAP: EL ESCORIAL – ELESETTEK VÖLGYE (60 km) 
Madridi programunkat buszos városnézéssel kezdjük, majd 
kirándulás az El Escorialhoz, amit II. Fülöp emeltetett és ma is 
a királyi családtagok temetkezőhelye. A monumentális épü-
let királyi palota és kolostor egyben, melyet helyi idegenve-
zető segítségével látogatunk meg. Elcsodálkozhatunk azon, 
hogy a világ leggazdagabb uralkodója milyen puritán körül-
mények között élt. Az El Escorial közelében van az Elesettek 
völgye. A spanyol polgárháború után építette Franco tábor-
nok ezt a monumentális templomot egy szikla belsejébe. 
Ezzel kapcsolatban több érdekességet mesél idegenvezetőnk.  
Programunk után, a kora délutáni órákban érkezünk vissza 
Madridba, a Cervantes emlékműnél leszállunk a buszról, és 
a Királyi Palota érintésével a Plaza Mayor és a Puerta del Sol 
megtekintése következik, immár gyalogosan. Szabadprogram 
után a Parlament és a Prado környéke a következő állomás, 
ahol megállapíthatjuk, hogy Madrid rendezett, tiszta és lát-
nivalókban gazdag város. Ezt követően lehetőség lesz megte-
kinteni a Prado Múzeum fantasztikus gyűjteményét.

3. NAP: MADRID – TOLEDO – MADRID (140 km)
Délelőtt kirándulás Toledóba. A káprázatos fekvésű régi 
főváros rengeteg látnivalót nyújt. Hangulatos óváros, kes-
keny utcácskák, városfal, paloták, templomok, El Greco 
képek. Katedrálisa az egyik legszebb Spanyolországban. 
Aki akar, a híres toledói acélból készült terméket is vásárol-
hat. Madridba visszaérkezés után közösen keressük fel az 
Almudena Székesegyházat és a Királyi Palotát. A bourbon 
gazdagság és pompa szép példája ez az épület. Ezt követően 
szabadprogram. 

4. NAP: MADRID – BUDAPEST 
Reggelit követően a csomagjaikat helyezzék el a csomagszobá-
ban, majd önállóan folytathatják utasaink a madridi barangolá-
saikat. Közvetlen metró vonallal (átszállás nélkül) lehet bejutni a 
belvárosba. Érdekes lehet egy-egy múzeum, vagy a hangulatos 
Retiro park felkeresése. A sportot szeretők számára javasolt a Real 
Madrid stadionjának és relikviáinak megtekintése a Bernabeu 
stadionban. Ajánljuk napközben egy hangulatos kiskocsmában 
a híres spanyol ital, a sangria kipróbálását néhány érdekes tapas 
(falatka) kísérőjeként. Késő délután a szállodától transzfer a rep-
térre (ezzel kapcsolatban egyeztessen irodánkkal).  Este hazare-
pülés Budapestre. Érkezés az éjszakai órákban.
Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

Természet Városlátogatás

 Min. létszám: 10 fő • Belépők ára: kb. 28 € + fakultatív

Szállás:  3 éjszaka  **** szállodában  
2 ágyas tusoló/WC-s szobában

Ellátás: félpanzió
Utazás:  repülővel, a kirándulásokon busszal  

a helyszínen tömegközlekedéssel, 
Időpontok:  2014. június 27 – 30.; augusztus 22 – 25.

Részvételi díj:  128.000,- Ft
  + reptéri illeték: kb.:  30.000,- Ft  
Egyágyas felár:  30.000,- Ft 
Transzfer (fakultatív): egyeztessen irodánkkal
Helyszínen, euroban fizethető  fakultatív program:
Toledo kirándulás (3 belépővel):  35 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Újfajta programot ajánlunk Madridba. Sokan sze-
retnek egyénileg barangolni, megismerni egy-egy 
világvárost. Mi most ezt azzal segítjük, hogy a meg-
érkezést követő két napon magyar nyelvű idegenve-
zetővel közös programot, városnézést szervezünk, az 
azt követő napon pedig, amikor már jobban ismerik 
a várost, önálló, egyéni sétára, nézelődésre, múzeum-
látogatásra nyílik lehetőségük. Utazás egyénileg. 
A reptér – szálloda – reptér transzferrel kapcsolatban 
vegyék fel a kapcsolatot irodánkkal.

VÁROSNÉZÉS ÉS SANGRIÁZÁS MADRIDBAN

Nehézségi mutató

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – LLORET DE MAR
Menetrend függvényében, várhatóan a kora reggeli órák-
ban repülővel utazás Barcelonába. Transzfer Lloret de Marba, 
mely a Costa Brava „fővárosa” és a legpezsgőbb hangu-
latú üdülőhely. Szállodánk *** belvárosi, könnyű sétára 
a tengerparttól, kellemes medencével, terasszal (napozó-
ágyak). A szobák légkondicionáltak, TV, telefonnal felszerel-
tek. Központi fekvése miatt környéke forgalmas és este ezért 
időnként zajos. Szállodai szobákat várhatóan a kora délutáni 
órákban lehet elfoglalni. Addig is és azt követően is pihenés, 
fürdési lehetőség a szálloda medencéjében, vagy a tenger-
parton. Este vacsora.

2 –  6. NAP: FÜRDÉS – PIHENÉS – FAKULTATÍV 
PROGRAMOK (pl. egész napos kirándulás során tekintsék 
meg Barcelonát vagy keressék fel Andorrát  és Montserratot)

Egész nap fürdés, pihenés a tengerparton vagy a medencénél. 
Napközben lehet sétálni, vásárolni a város központjában. Aki 
akar, fakultatív programokon is részt tud venni. Egyik napon 
hajókirándulás keretében felkereshetik a hangulatos Tossa 
városát, vagy egy másik nap este különleges zenés, táncos, 
flamenco show-n lehet részt venni. Szervezünk egy kirándu-
lást a híres csúszdaparkba, ahol delfin show-t is láthatnak. 
Az egyik legérdekesebb talán a Barcelona fakultatív kirán-
dulás lesz. Ekkor reggel indulunk Barcelonába. Megérkezés 
után kezdjük a város megismerését: Sagrada Família temp-
lom, Gaudi házak, Katalán tér, Gótikus negyed, Szent 
Eulália katedrális, Városháza tér, Királyi palota tér, Rambla, 

mely Barcelona szíve, ahol mindig hömpölyög a tömeg, 
Kolumbusz-emlékoszlop. Folytatjuk utunkat autóbusszal: 
Diadalkapu, Spanyol tér a díszes szökőkútjával, Montjuic-
hegy. Lesz szabadprogram is napközben. Forgalom függvé-
nyében kb. 18 órára érkezünk vissza szállásunkra. 
Még egy különleges programra hívjuk fel figyelmüket. 
Egész napos kirándulás: Andorra – Montserrat. Kora reggel 
indul fakultatív kirándulásunk a törpeállamba, Andorrába. 
Kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3000 m magas hegyek-
kel övezett Andorra la Vellaba, a fővárosba. Útközben gyö-
nyörködhetünk a Pireneusok csipkés hegyormaiban és a régi 
hegyi telepesek kőkunyhóiban. Andorrában láthatjuk a több 
mint 1000 éves település fontosabb középületeit (parlament, 
templom…). Ezt követően lesz vásárlási lehetőség. Délután a 
visszaút során Montserratot, a híres kegytemplomot keressük 
fel. Egy több mint 1000 m magas hegyre kapaszkodunk fel. 
Csodás a kilátás a környékre. Megtekintjük a katalánok leg-
híresebb zarándokhelyét. Vacsorára érkezünk vissza a szállo-
dába. Minden fakultatív programra jelentkezés a szállodában, 
az idegenvezetőnél.

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

8. NAP: COSTA BRAVA – BUDAPEST
Menetrend függvényében, várhatóan a kora 
reggeli órákban transzfer a reptérre és hazautazás. Budapestre 
érkezés előreláthatóan a déli órákban.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)
 Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: fakultatív

Szállás:  7 éjszaka  *** szállodában  
2 ágyas (pótágyazható) tusoló/WC-s szobában

Ellátás: félpanzió, bőséges, büfé (svédasztalos) étkezés 
Utazás:  repülővel 
Időpont, részvételi díj: 
2014. június 24 – július 01.:  135.000,- Ft 
           augusztus 19 – 26.:  168.000,- Ft   
           szeptember 10 – 17.:  135.000,- Ft 

 +  reptéri illeték kb.:  37.000,- Ft  
+ transzfer költség:  13.000,- Ft

Üdülőhelyi díj:  3.500,- Ft
Gyerekkedvezmény 10 éves korig:  25.000,- Ft
3. fő kedvezmény:  10.000,- Ft
Egyágyas felár:  44.000,- Ft
Helyszínen, euroban fizethető programok: 
Barcelona kirándulás:  30 €
Andorra – Montserrat kirándulás:  50 € 
Marineland, delfinárium, óriás csúszdák:  kb.: 27 €
Spanyol zenés est flamenco műsorral:  kb.: 35 €
Hajókirándulás: kb.: 14 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Repülővel utazunk a Costa Bravara. A nyolc napos 
nyaralás során a helyszínen is több látványos fakulta-
tív programról gondoskodik az idegenvezető, és ter-
mészetesen fürödhetnek, pihenhetnek is. 

NYARALÁS A SPANYOL TENGERPARTON

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

LLORET-DE-MAR

MADRID

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Spanyolország déli részét több évszázadon keresz-
tül az arabok uralták. A terület visszafoglalása után a 
keresztény építészet vegyült a mór stílussal. Ez külön-
leges, és nagyon látványos összhatást nyújt. Ennek 
megtekintésére invitáljuk Önöket.

RONDA

GIBRALTÁR
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – MALAGA
Menetrend szerint – várhatóan a délutáni órákban –, utazás 
Budapestről Malagába. A reptérről transzfer Granadába a szál-
lodába. A késői érkezés miatt ezen a napon nincs vacsora.

2. NAP: GRANADA – CORDOBA (160 km)
Reggelit követően az Alhambrába látogatunk el, mely a 
világ talán legszebb mór kastélya. Ezt követően lemegyünk 
a városba, ahol a Katolikus Királyok temetkezési kápolná-
ját és Európa egyetlen fennmaradt karavánszeráját tekintjük 
meg. Szabadidőben vásárlási lehetőség az arab világot idéző 
selyembazárban. Szállás már Cordobánál.

3. NAP: CORDOBA – SEVILLA  (140 km)
Reggel megtekintjük Córdobát. Programunkat Mezquitával a 
világ egyik legkülönlegesebb mecsetjével kezdjük, amelyben 
850 oszlop és egy keresztény templom (!)  található. Ezt követő 
óvárosi sétánk során látható a Virágok utcája, Európa legrégebbi 
fürdője, a római kori híd, a zsidó negyed és a bájos belső kertek 
(patiok). Déli órákban továbbutazunk Sevillába. Megérkezésünk 
után először a felbecsülhetetlen értékekkel rendelkező kated-
rálist nézzük meg, ahol Kolumbusz síremléke is található, majd 
gyalogos sétánk során felkeressük az Alcázart, amelyet keresz-
tény uralkodó építtetett mór stílusban. A belvárosban ezen kívül 
számtalan szép patio és díszes épület található. A nap befeje-
zéseként meglátogatjuk a Maria Lujza Parkot és a Gadalquivil 
folyópartot az Arany toronnyal. Szállás Sevillában. 

4. NAP: SEVILLA – CADIZ  (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 katedrá-
lis (régi és új), a városháza és a színház. Ezt követően elfoglaljuk 
szállásunkat, majd szabadprogram, amikor lehet sétálni a város-
ban és ki lehet menni napozni, esetleg fürödni az óceánpartra. 

5. NAP: CADIZ – GIBRALTÁR – RONDA  (300 km)
Reggeli után a sziklára épült városállamhoz, Gibraltárhoz 
megyünk. Helyi kisbuszokkal megyünk fel a sziklára, közben 
megtekintünk egy cseppkőbarlangot is. Csodás kilátás tárul elénk 

a busz ablakából is, és a fenti teraszról is. Sétálunk, majd szabad-
program a belvárosban. Délután folytatjuk utunkat Rondába. 
A név megtévesztő, mert egy bájos, sziklára épült kisvárost isme-
rünk meg ebben az andalúz gyöngyszemben. A fő látnivalók; 
az Új Híd, a bikaviadal Aréna és a Mór király háza. Fentről mesés a 
rálátás a környékre. Programunk után szállásunkra utazunk.

6. NAP: MALAGA – BUDAPEST
Reggeli után szabadprogram, ajándékvásárlás. A déli órákban 
bemegyünk Malagába. Megtekintjük Costa del Sol fővárosát. 
Fő látványosságok: Katedrális, Plaza Merceden, ahol Picasso 
szülőháza található, és a látványos Larios főutca. Kora esti órák-
ban transzfer a reptérre és hazarepülünk 
Budapestre. Érkezés éjfél körül.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 7. old.)

Granada

Malaga
Gibraltár

Sevilla

Cadiz

Ronda

Cordoba

MÓR EMLÉKEK ANDALÚZIÁBAN

Természet Városlátogatás
Nehézségi mutató

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Spanyolország déli részét több évszázadon keresz-
tül az arabok uralták. A terület visszafoglalása után a 
keresztény építészet vegyült a mór stílussal. Ez külön-
leges, és nagyon látványos összhatást nyújt. Ennek 
megtekintésére invitáljuk Önöket.

 Min. létszám: 25 fő • Belépők ára: kb. 48 €

Szállás:  5 éjszaka *** szállodákban  
(2 ágyas tusolós, WC-s szobákban)

Ellátás: 5 nap reggeli és 4 nap vacsora
Utazás:  repülővel, a helyszínen komfortos légkondicionált 

autóbusszal               
Időpont:  2014.  június 14 – 19. 

Részvételi díj:  225.000,- Ft  
               + reptéri illeték: kb.: 50.000,- Ft 
               + transzfer:  12.000,- Ft 
Egyágyas felár:  48.000,- Ft

ÚJ
PROGRAM

CORDOBA

GRANADA fotó: Juhász Andrea

RONDA

GIBRALTÁR
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Barcelona
Lloret de Mar

Avignon
Nizza

Monaco

Genf Bern
Innsbruck

Verona

Budapest

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

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

2. NAP: RIVIÉRA – CÔTE D’AZUR – MONACO (460 km)
Reggeli után az olasz Riviérán keresztül – melyet a „Virágok 
Riviérájának” is neveznek – utazás a Côte d’Azur felé. 
Bepakolunk a szállodába, kb. 17 órakor indulunk a fakultatív 
kirándulásra Monacóba, a fény és pompa csodálatos városába. 
Útközben egy parfümgyárba is ellátogatunk. A kb. 4 órás ide-
genvezetéses programunk során látjuk a nagyhercegi palotát, a 
kikötőt, sőt a Casinoban is kipróbálhatják szerencséjüket a vállal-
kozó kedvűek. A városnézés után visszautazás a tranzitszállásra. 

3. NAP:  CÔTE D’AZUR – FIGUERAS – LLORET DE MAR (610 km)
Reggeli után végighaladunk Provance-on, így érkezünk 
Spanyolországba. A határ után nem sokkal egyedülálló 
élményben lesz részünk. Figueras-ban megállunk és egy 

rövid séta után megtekinthetjük a Salvador Dali Múzeumot. 
Dali a szürrealizmus egyik legismertebb festője volt. A leg-
nagyobb gyűjteményes kiállítása található ebben a múzeum-
ban. A múzeumot is Dali tervezte, kb. 1 órás nézelődésünk lesz 
ebben a különleges épületben. A programunk után utazunk 
Lloret de Marba. Vacsora, szállás. (7 éj) 

4 – 9. NAP: ÜDÜLÉS LLORET DE MARBAN (610 km)
Lloret de Mar Costa Brava „fővárosa”, a legpezsgőbb hangulatú 
üdülőhely. Több száz étterem és bár, több tucat disco biztosítja 
a kellemes kikapcsolódást. A város tengerpartja homok-finom-
ságú apró kavicsos. Szállodánk *** belvárosi, könnyű sétára a 
tengerparttól, kellemes medencével, terasszal (napozóágyak). 
A szobák légkondicionáltak, TV, telefonnal felszereltek. Központi 
fekvése miatt környéke forgalmas és este ezért időnként zajos.
Nyaralás alatt fakultatív programok. A fakultatív programok 
közül külön kiemelnénk a két kirándulási lehetőséget. Egyik 
alkalommal Barcelonát látogatjuk meg: Sagrada Família bazi-
lika, Gaudi-házak, Katalán tér, Gótikus negyed, Szent Eulália 
katedrális, Városháza tér, Királyi palota tér, Rambla, mely 
Barcelona szíve, ahol mindig hömpölyög a tömeg, Kolumbusz-
emlékoszlop, Spanyol tér a díszes szökőkútjával és a Montjuic-
hegy. Délután kb. 18 órára érünk vissza szállásunkra.
A másik fakultatív kirándulást a törpeállamba, Andorrába és 
Montserratba szervezzük. Kora reggeli  indulást követően, 
Kb. 3,5 órás út után érkezünk a 2–3000 m magas hegyek-
kel övezett Andorra la Vellaba a fővárosba. Útközben gyö-
nyörködhetünk a Pireneusok csipkés hegyormaiban és a régi 
hegyi telepesek kőkunyhóiban. Andorrában láthatjuk a több 
mint 1000 éves település fontosabb középületeit (parla-
ment, templom…). Ezt követően lesz vásárlási lehetőség.  
Visszaúton Montserratot, a híres kegytemplomot keressük 
fel. Egy több mint 1000 m magas hegyre kapaszkodunk fel. 
Csodás kilátás a környékre. Megtekintjük a katalánok leghíre-
sebb zarándokhelyét. Vacsorára érkezünk vissza a szállodába. 

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

11. NAP: GENF – BERN – AUSZTRIA (750 km)
Reggeli után megyünk Genfbe. Séta az elegancia városában (kb. 
1 óra). A Genfi-tó partjánál szállunk ki a buszból. Látjuk a luxus-
szállodákkal ékesített tópartot, a virágórát és a belvárost. Folytatva 
utunkat kora délután városnézés Bernben (2 óra): Rózsakert, 
Medveárok, UNESCO Világörökség Listáján szereplő árkádos bel-
város, városháza, óratorony, Münster, „Parlament”. A program után 
továbbutazás Svájcon és Ausztrián keresztül, mely során gyönyör-
ködhetünk a vadregényes, hegyes tájban. Szállás Innsbrucknál.

12. NAP: AUSZTRIA – HEGYESHALOM – BP. (730 km)
Reggeli után városnézés Innsbruckban.  Fő látványosságok: 
a barokk stílusú Dóm, a híres Aranytetős ház, Várostorony, 
Diadalív, Hofkirche, Burg (kívülről), Főutca. Ezt követően haza-
utazunk Magyarországra. Érkezés az esti órákban. Budapest 
után Szeged, Pécs, Miskolc – Debrecen útvonalon felszállt 
utasainkat visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.

NYUGAT-EURÓPAI KÖRUTAZÁS 
SPANYOLORSZÁGI NYARALÁSSAL

Természet Városlátogatás

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 32 € + fakultatív

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

Szállás:  11 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas 
(pótágyazható) tusolós / WC-s szobákban

Ellátás:  félpanzió (7 alkalommal a Costa Bravan) bőséges,  
büfé (svédasztalos) étkezés  
Tranzitszállásokon (4 alkalommal) reggeli.

Reggeli:  (meleg és hideg) kolbász, többfajta felvágott, sajt, 
italok, kávé, tea

Vacsora:  salátabár (kb. 6 féle), leves, többfajta (min. 3 külön-
böző alapanyagból) főfogás, köretek + desszert 

Utazás: légkondicionált autóbusszal 
Időpont, részvételi díj: 
2014.  június 22 – július 03.:  199.500,- Ft      
            augusztus 17 – 28.:  238.000,- Ft   
            szeptember 08 – 19.:  199.500,- Ft   

Üdülőhelyi díj:  3.500,- Ft
Egyágyas felár:   70.000,- Ft  
Gyerekkedvezmény 10 éves korig:  25.000,- Ft
3. fő kedvezménye:  10.000,- Ft
Fakultatív programok:
Monaco és parfümgyár látogatás:  8.000,- Ft
Helyszínen, euroban fizethető programok: 
Barcelona kirándulás:  30 €
Andorra – Montserrat kirándulás:  50 € 
Marineland, delfinárium, óriás csúszdák kb.:  27 €
Spanyol zenés est flamenco műsorral kb.: 35 €
Hajókirándulás kb.: 14 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Az autóbuszos társasutunkkal többet nyújtunk egy 
egyszerű nyaralásnál, ugyanis tartalmas útközi prog-
ramokat kínálunk. Több várost is megmutatunk uta-
sainknak, így az élmények a nyaralás végére még 
felejthetetlenebbeké válnak. (Összesen 9 országot érin-
tünk!) Lloret de Marban a nyolc napos nyaralás során 
több látványos fakultatív programról gondoskodik az 
idegenvezető, aki az egész út során tájékoztatja Önöket. 

AVIGNON fotó: Király Ernő

MARINELAND fotó: Baksa Nikolett

Nehézségi mutató

BARCELONA
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PROGRAM: 
1. NAP: MAGYARORSZÁG – DUBLIN
Utazás Dublinba, az ír fővárosba a repülőgép menetrend-
jének megfelelően. Megérkezésünket követően transzfer 
a szállodába. 

2. NAP: DUBLIN – CLONMACNOISE – GALWAY (240 km) 
Reggelit követően Nyugat-Írországba, Galwaybe utazunk. 
Először megtekintjük a Locke’s lepárlót, mely az egyik legki-
sebb és legrégebbi whiskey lepárlója Írországnak, 1757 óta 
készítik itt a finomabbnál finomabb nedűket. Folytatva 
utunkat megállunk Clanmacnoise-ban. Szt. Ciaran alapí-
totta ezt a kolostort a helyi herceg, Dermot segítségével. 
A XI – XII-sz-ban oktatási-, tudományos központ volt, ren-
geteg kézirat született itt, mint például a Book of Dun Cow. 
A  XII.  sz-ban a normannok megtámadták és felégették a 
kolostort és a várost. Az elkövetkező századok során is foly-
tonosan fosztogatták a területet. A kolostor többé nem állt 
helyre. A csodálatos műemlékek megtekintése után folytatjuk 
utunkat Galwaybe, ahol a Várostörténeti Kiállítást tekintjük 
meg. A különböző szobákban a galwayiek életét és történetét 
ismerhetjük meg: Claddagh falu, Galway hajók, Galway tör-
zsek. Szállásunkra este érkezünk.

3. NAP: GALWAY – MOHER-SZIKLÁK – TRALEE (190 km)
Reggelit követően a  Burren Nemzeti Parkba indulunk. Itt ren-
geteg megalitikus sír, kelta kereszt és egy lerombolt XII. sz-i 

cisztercita apátság található. Egészen különleges növényvilágot 
csodálhatunk meg a látványos lapos sziklák között: a sarkköri-
től egészen a szubtrópusi növényekig találhatunk itt egyedeket. 
A következő állomásuk a világhírű Moher-sziklák lesznek. 8 km 
hosszú szakaszon 230 m-es óriásként magasodik az óceán felett 
ez a sziklasor. Utunk egyik csúcspontja az itt elénk táruló lát-
vány. Kanyargó, meredek, fantasztikus sziklafalak és előtte, 
alatta a félelmetesen morajló Atlanti-óceán. Délután megfe-
lelő létszámú jelentkezés esetén fakultatív delfinnéző hajóúton 
vehetnek részt a Shannon folyó tölcsértorkolatában. Ezután 
komppal átkelünk a folyón, szállásunk és vacsoránk Tralee-ben 
lesz, ahol megfelelő létszám esetén esti fakultatív programként 
megnézhetünk egy látványos, autentikus ír zenés, sztepptáncos 
előadást. (Fakultatív kirándulásokra jelentkezés a helyszínen).

4. NAP: KERRY GYŰRŰ (60 km) 
Reggeli után a híres Kerry gyűrűt járjuk be. Az út során lenyű-
göző panoráma és kontraszt tárul elénk: hegyek, tőzegmocsa-
rak, tavak és fantasztikus kilátás az Atlanti-óceánra. A 166 km 
hosszú úton érintjük az ír nemzeti hős, Daniel O’Connell szülő-
helyét is. Az egész napos túrát számos fotószünettel szakít juk 
meg, majd délután megtekintjük az elegáns Muckross kas-
télyt a hozzá kapcsolódó impozáns parkkal. Szálláshelyünk 
Killarney környékén lesz.

5. NAP: CASHEL – KILKENNY – DUBLIN ( 310 km)
A mai napon előbb egy fotózás erejéig megállunk az ország 
talán legjobb állapotban megmaradt váránál, a Cahir Castle-
nél, majd a Cashel-sziklához látogatunk el, mely Írország 
másik nagy látványossága. Egykor ez a hely a casheli érsekség 
székhelye volt. Ma a lenyűgöző sziklák gyűrűjében egy körtor-
nyot, egy gótikus katedrálist és egy román stílusú kápolnát 
találunk. A különleges épületek megtekintése után folytatjuk 
utunkat a márvány városaként is emlegetett Kilkennybe. Ez a 
település adja vissza legjobban egy középkori ír város hangu-
latát épületeivel, kanyargós utcáival, s vörös söréről is neveze-
tes. Kilkenny egyik legjelentősebb épülete a Kilkenny-kastély, 
melyet a normannok építettek a XII. sz-ban. A városnézés után 
folytatjuk utunkat Dublinba, ahol a szállásunk lesz.

6. NAP: DUBLIN (50 km) 
Reggeli után buszos városnéző túrára indulunk. Az elegáns 
Merrion térrel kezdünk, ahol építészeti remekek és szép szí-
nes boltíves kapuk találhatók. A Trinity Collage következik, 
melyet 1592-ben I. Erzsébet királynő alapított és az ország 
legrégebbi egyeteme. Nem messze található a dublini vár, 
melyet hivatalos fogadótermei a legpatinásabb kastély-
lyá avatják az országban. Majd az ír védőszentről elnevezett 
Szt. Patrik székesegyházat tekintjük meg, mely a második 
legnagyobb protestáns templom Írországban. A Krisztus 
katedrálist is meglátogatjuk, melyet 1172-ben az angol 
– normannok építettek egy korábbi, vikingek által emelt 
templom helyébe. Végighajtunk a Liffey folyó partján és 
az O’Connell Street-en, a főutcán, láthatjuk a „Félpenny-s” 
hidat, a híres postahivatalt, az 1916-os ír felkelés helyszí-
nét és az „Emlékezés kertjét” is. A Phoenix parkba folytat-
juk utunk, ahol számos emlékmű közt rátalálhatunk a pápai 
keresztre is. Visszaútban megállunk a híres Guinness sör-
gyárnál egy látogatás erejéig. Az 1904-ben nyílt Guinness 
Storehouse-t elsősorban erjesztő üzemként és raktárként 
használták. Ma a Guinness történetét bemutató múzeum. 
A látogatók megtekinthetik, hogyan készül az „életelixír”, 

a Guinness sör, egészen a kezdetektől a fogyasztásig. Ezután 
visszatérünk a hotelbe. Este felkereshetjük valamelyik híres 
zenés pubot idegenvezetőnk kíséretében.

7. NAP:  DUBLIN – BUDAPEST VAGY DUBLIN – BELFAST 
(170 km)

Délelőtt szabadidő vásárlásra a városban, érdemes végig-
sétálni a sok kirakatban és boltban bővelkedő Grafton 
utcán. A déli órákban transzfer a repülőtérre, hazarepülünk 
Budapestre. Érkezés az esti órákban. 

Figyelem! Lehetőség nyílik az utazás meghosszab-
bítására Észak-Írországba! Akik a hosszabbítást választ-
ják azoknak a programunk következőképpen alakul: Délután 
megállunk a monasterboice-i kelta kereszteknél, melyek a 
legmagasabbak a maguk kategóriájában az egész szigeten. 
Ezután belépünk Észak-Írországba, irány a főváros, Belfast. 
Buszos városnézésünket több kiszállással fűszerezzük a leghí-
resebb látványosságoknál: a városházánál, az egyetemnél és 
a parlamentnél, útba ejtjük a hajógyárat is, ahol a legendás 
Titanic készült. Szállás Belfastban vagy környékén.

8. NAP: BELFAST – GIANT’S CAUSEWAY – DERRY (110 km)
Reggel rövid megállót tartunk a Carrickfergus várnál, ami az 
egyik legnagyobb erőd volt hajdanán. Ezt követően egy csodá-
latos szépségű úton haladunk az ÉK-i tengerparton, majd átszel-
jük a szintúgy látványos Antrim-hegységet. Hátborzongató 
élmény lesz átkelni a tenger felett himbálózó kötélhídon a 
Carrick-a-Rede szigetre. Az egész világon egyedülálló látványt 
nyújt a Giant’s Causeway, vagyis az „óriás útja”, a tengerből lép-
csőzetesen kiemelkedő bazaltoszlopokkal. Szintén különleges 
fekvésű Dunluce romvára a meredek tengerparton. A nap utolsó 
állomása Derry, a második legnagyobb észak-ír település, ahol 
sétát teszünk a Brit-szigeteken legjobb állapotban megmaradt 
városfalakon és a központban. Szállásunk Derry környékén lesz.

9. NAP: DERRY – ARMAGH – DUBLIN (240 km)
Reggel visszaindulunk a dublini reptérre, útközben rövid meg-
állót tartunk Armagh-ban, Ulster tartomány hajdani főváros-
ában, ahol a katolikus és a protestáns templom is a hírességek 
közé tartozik. Hazautazás Budapestre a menetrend függvé-
nyében a délutáni órákban.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

AZ ÍR SZIGET MEGHÓDÍTÁSA

Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

E mesés sziget történelme során rengeteg szenve-
dést, küzdelmet látott. A keltáktól a normannokon át 
az angolokig mindig valaki meg akarta szerezni ezt a 
területet. Mi is meghódíthatjuk most ezt a szigetet, de 
a célunk egészen más, mint az előbb felsorolt népeké. 
Olyan élményeket gyűjtünk az egyedülálló tájról, 
a vadregényes tengerpartokról, az ódon kolostorok-
ról, várakról, mely életünk végéig kellemes emlékként 
a tulajdonunk marad. A műemlékeken kívül bepil-
lantást nyerhetünk az ír zene és tánc világába illetve 
a jellegzetes pubok hangulatába is. Az út további 
különlegességeként lehetőség nyílik arra, hogy aki 
akar, ráadásként 2 napra átmenjen Észak-Írországba.

Nehézségi mutató

Kilkenny

BelfastArmagh

Derry

 Min. létszám: 20 fő • Belépők ára: kb. 100 EUR + 14 GBP

Szállás:  6 vagy 8 éjszaka  ***-os szállodák  
2 ágyas tusolós, WC-s szobáiban

Ellátás: reggeli
Utazás:  repülővel, helyszínen busszal 
Időpont:  2014. július 17 – 23. (hosszabbítás esetén 25-ig)

Részvételi díj:  258.000,- Ft  
               + reptéri illeték:  48.000,- Ft 
               + transzfer:  12.000,- Ft
Hosszabbítás (3 nap) költsége:  67.000,- Ft
Egyágyas felár:  60.000,- Ft
Egyágyas felár hosszabbításnál:  17.000,- Ft

AVIGNON fotó: Király Ernő

GALWAY

MOHER-SZIKLÁK

DUBLIN

M
EGÚJÍTVA
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – EDINBURGH – GLASGOW (70 km)
Menetrend függvényében repülés Edinburgh-ba. Délutáni 
érkezés után buszos városnézésre indulunk Glasgow-ba, 
Skócia legnagyobb városába. A keleti városrész határánál fek-
szik a Szent Mungo katedrális, amely a legrégibb és legna-
gyobb épségben megmaradt középkori templom Skóciában. 
Az altemplomban található a szent sírja és a XIII. sz-i kápta-
lan terem. A katedrális csodaszép, modern festett üvegabla-
kokkal rendelkezik. A város szíve a George tér a viktoriánus 
városházával és környékén több elegáns épülettel. A nyugati 
városrészben található a Kelvingrove Galéria, amely a második 
legnagyobb és leglátogatottabb művészeti gyűjtemény Nagy-
Britanniában. Szemben vele a Glasgow-i Egyetem hatalmas 
épülete áll. Szállásunk Glasgow-ban lesz.

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

Reggeli után Nagy-Britannia legnagyobb víztömegű tava, 
a Loch Lomond vár ránk. Környéke népszerű kirándulóhely, ez 
Skócia első nemzeti parkja. Hajdanán itt bujkált a híres-hírhedt 
rablóvezér, Rob Roy. Még délelőtt megérkezünk a Felföldre, 
áthaladunk a komor szépségű Glencoe-szoroson, amelyhez az 
ország történelmének egyik legvéresebb eseménye fűződik 
(„glencoe-i mészárlás”1692-ben), majd  Fort William követ-
kezik, ahol rövid pihenőt tartunk. Innen láthatjuk az 1343 m 
magas Ben Nevist, Nagy-Britannia legmagasabb pontját. 
Folytatjuk utunkat a „Nagy Völgyben” a Kaledóniai-csatorna 
mentén a Loch Ness felé. A majd 300 méter mély tó adja a brit 
édesvízkészlet legnagyobb részét. Partján találhatók Skócia 
egyik legromantikusabb kastélyának, az Urquhartnak romjai. 
Innen csodálatos kilátás nyílik a  környező hegyekre és a vízre. 
Talán felbukkan a messze földön híres szörny, Nessie is. Az esti 
órákban érjük el szállásunkat Invernessben vagy környékén.  

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

Reggel elhaladunk az utolsó skót felkelést lezáró cullodeni 
csata mezeje mellett, majd elérjük a „whisky ösvénynek” 
nevezett Spey folyó vidékét, a skót whiskygyártás központját. 
Felkeressük az egyik desztilláló üzemet, ahol elmagyarázzák 
és bemutatják a gyártási folyamatot és a végén megkóstolhat-
juk a hagyományos skót eljárással készült nedűt. Aki akar, vásá-
rolhat is a termékekből. Utána irány Ballater, ahol egy Viktória 
királynő korából származó vasútállomást nézzük meg. Délután 
rövid fotómegállót tartunk a lélegzetelállító szépségű, mere-
dek tengerpartra épült Dunnottar vár romjainál, majd felkeres-
sük a tündér- vagy kísértetkastélynak nevezett Glamis Castle-t, 
mely Nagy-Britannia egyik leghíresebb  várkastélya. Itt nevel-
kedett gyermekkorában Elizabeth Bowes-Lyon, a jelenlegi 
angol királynő, II. Erzsébet édesanyja. Évszázadok óta baljós 
és tragikus események színhelye volt e kastély. Állítólag sok a 
visszajáró szellem, ami még különlegessebbé teszi a hangula-
tát. Szállásunk az Északi-tenger partján, Dundee-ban lesz.

4. NAP:  DUNDEE – ST. ANDREWS – FORTH BRIDGE – 
STIRLING (150 km)

Reggel Skócia gyöngyszemével, St. Andrews-zal ismerked-
hetünk meg. Gyalogos séta során láthatjuk a csodálatos ten-
gerpartot, mellette a középkori vár és katedrális romjait és a 
látványos golfpályákat. Megtekintjük az ország legrégebbi 
egyetemét is, ahova Vilmos herceg és Katalin hercegnő járt. 
Folytatjuk utunkat a Firth of Forth tengeröböl mentén, átke-
lünk a Forth folyó híres közúti hídján, ahonnan kiváló rálátás 
nyílik a XIX. sz. technikai bravúrjának tartott vasúti hídra, majd 
az említett látványosságokat megszemlélhetjük egy másik 
perspektívából is egy folyami- és tengeri hajózás keretében. 
A hajóúton fókák, tengeri madarak és szerencsés esetben akár 
delfinek is felbukkanhatnak.  A nap további részében Stirling 
vára vár ránk. A Stirling Castle az egyik legnagyobb és – úgy 
építészetileg, mint történelmileg – az egyik legfontosabb vár 
Skóciában. Neve a skót függetlenségi harcokhoz kapcsolódik. 

1297-ben William Wallace, a Rettenthetetlen aratott itt fényes 
győzelmet az angolok felett. A területet Robert the Bruce 
király csatolta végleg Skóciához. A Stuartok idején épült újjá 
és vált királyi rezidenciává. Itt koronázták meg Stuart Máriát 
és keresztelték meg fiát, Jakabot. Szállás (2 éj).

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

6. NAP:  MELROSE – ABBOTSFORD – EDINBURGH – BP.
Délelőtt a skót határvidékre, Melrose városába indulunk. 
Apátságát I. Dávid skót király építtette a XII. sz-ban. Ez Nagy-
Britannia egyik legszebb apátsági romja, ahol titokban az 
egykori szentély falánál temették el Robert the Bruce bebalzsa-
mozott szívét. Ezután felkeressük Sir Walter Scott hangulatos 
házát, mely festői környezetben, a Tweed folyó mellett ékeske-
dik. Délután a menetrend függvényében transzfer a repülőtérre 
és hazautazás Budapestre. Érkezés az esti órákban.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Mi jut eszünkbe Skóciáról? A vad táj, a kilt szoknya, 
a Loch Ness-i szörny, a skót duda, a whiskylepárlók 
és a hamisítatlan humor. A vadregényes Skót Felföld 
egyedülállóan különleges vidék: zöldellő hegyol-
dalak, sziklás fjordok és tengerpartok, gyors hegyi 
patakok, ködfelhőbe tűnő tavak és ormok jellem-
zik. A régi emlékek szerelmeseit több száz éves apát-
ságok, vár-maradványok, öreg hidak, történelmi 
városok várják. Walter Scott és Robert Burns hazája 
hívja most Önöket egy költői szépségű kirándulásra, 
melynek során azonosulhatunk a skót néplélekkel is, 
de nem leszünk „skótok” a programok tekintetében. 

 Min. létszám: 25 fő • Belépők ára: kb. 85 GBP

Szállás:  5 éjszaka *** szállodában  
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  repülővel, a helyszínen busszal
Időpont:  2014. augusztus 26 – 31.

Részvételi díj:  248.000,- Ft  
+ reptéri illetékek: kb.:  45.000,- Ft  
+ transzfer:  14.000,- Ft

Egyágyas felár:  58.000,- Ft 
Fakultatív vacsora (5 alkalom):  29.000,- Ft

Természet Városlátogatás
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Nehézségi mutató

A RETTENTHETETLENEK FÖLDJÉN
Körutazás Skóciában
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London
Oxford

Stratford

Nottingham

York
Hull

Brüsszel
Calais

Zeebrugge

 Min. létszám: 25 fő • Belépők ára: kb. 85 GBP

Szállás:  5 éjszaka *** szállodában  
2 ágyas zuhanyzós, WC-s szobákban

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  repülővel, a helyszínen busszal
Időpont:  2014. augusztus 26 – 31.

Részvételi díj:  248.000,- Ft  
+ reptéri illetékek: kb.:  45.000,- Ft  
+ transzfer:  14.000,- Ft

Egyágyas felár:  58.000,- Ft 
Fakultatív vacsora (5 alkalom):  29.000,- Ft

Melrose
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Glamis

Edinburgh
Glasgow
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ch
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   Fort 
William

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

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

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

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

3. NAP: LONDON
Egész napos városnézés keretében fedezzük fel az angol fővá-
ros nevezetességeit. Sétánkat a Westminster negyedben kezd-
jük; Parlament épülete, Big Ben óratornya, majd megnézzük 
a Westminster Apátságot, ami nemcsak történelmi, de építé-
szeti szempontból is London és egész Anglia egyik legkiemel-
kedőbb emlékhelye. Hosszú évszázadokon át itt koronázták 
és temették az angol uralkodókat, I. Erzsébet és Stuart Mária 
mellett az apátságban nyugszik például Dickens, Newton és 
Churchill is. Következő megállónk a miniszterelnöki reziden-
cia, a híres Downing Street 10. Az utcácskába csak bepillan-
tani tudunk, mert biztonsági okokból a teljes utcát lezárták. 
Ezután a Lovastestőrség laktanyája mellett elhaladva érjük el 
a Buckingham palotát. Délután még ellátogatunk a Picadilly 
térre, a Sohoba, a Kínai negyedbe és a Trafalgar térre, ahol 
megnézhetjük a National Gallery páratlanul gazdag gyűj-
teményét. Ha valaki szeretné megtekinteni a főváros esti 
fényeit, a London Eye óriáskerekének kabinjából megteheti. 
Élményekkel gazdagon térünk vissza szállásunkra.

4. NAP: LONDON 
Reggeli után elsőként a monumentális Szt. Pál Székesegyházat 
tekintjük meg, majd a Towerbe látogatunk. A Tower 
London híres erődítménye, mely elválaszthatatlan az angol 

történelemtől. Volt királyi lakhely, rettegett börtön, sőt állat-
kert is, ma pedig múzeum. Itt találhatóak a felbecsülhetetlen 
értékű brit koronaékszerek. A vár mellett látható a Tower Híd, 
amely London egyetlen felnyitható hídja. Igény szerint hajó-
kázási lehetőség is lesz a Temzén a Towertől a Parlamentig. 
Délután szabadprogram, mely során meg lehet tekinteni a 
British Múzeum kincseit, melyben többek közt a világ leg-
gazdagabb egyiptomi gyűjteménye található. Itt állították ki 
a Nílus deltájában megtalált híres Rosetti követ. Vagy sétálha-
tunk az Oxford Streeten, London híres bevásárló utcáján vagy 
a közeli Sohoban. Szállás Londonban. 

5. NAP: LONDON – WINDSOR – OXFORD (230 km) 
Legendák nyomába indulunk a mai napon. Először a Windsor 
kastélyt látogatjuk meg, mely a királyi család rezidenci-
ája évszázadok óta és a világ legnagyobb lakott kastélya. 
Programunk után Oxford felé vesszük az irányt. A város ad 
otthont a világ egyik legrégebbi és leghíresebb egyetemé-
nek. Gyalogos sétánk során fényképeket készíthetünk az épü-
letegyüttesről és sétálunk a belvárosban és megtekintjük a 
Christ Church Katedrálist és a Kollégiumot. Szállásunk Közép-
Angliában lesz.  

6. NAP: STRATFORD – WARWICK (120 km)
Ez a nap a születésnaposokról szól. Először Shakespeare szülő-
városát, a hangulatos Stratford-upon-Avont keressük fel. 
Láthatjuk a múzeumként is üzemelő szülőházat, a folyópar-
tot és a belvárost.  Idén az egész város díszbe öltözik a híres 
drámaíró születésének 450. évfordulójára. Folytatva utun-
kat a középkor egyik leghíresebb palotájához, a Warwick vár-
kastélyhoz visz autóbuszunk. Ez a vár idén ünnepli 1100 éves 
évfordulóját. Speciális eseményekkel készülnek az ünneplésre, 
ebbe is betekinthetünk. A kastély hatalmas tornyával és cso-
dás belső díszítésével mindenkit elkápráztat. Az esti órákban 
érünk szállásunkra.

7. NAP: NOTTINGHAM – YORK – HULL (220 km)
Robin Hood földjén járunk. Nottingham várkapujánál Robin 
Hood szobra köszönt bennünket. A városban sétálva az Old 
Market téren lefényképezhetjük a monumentális tanácshá-
zat, megtekintjük a színház és az egyetem épületét is. Délután 
továbbindulunk Yorkba. A város fő látványossága a Minster. 
Ez Észak-Európa legnagyobb gótikus katedrálisa. A látvány 
garantáltan mindenkit lenyűgöz. Látni fogjuk a régi várost kör-
beölelő középkori városfalat és sétálni fogunk a Snickelways 
keskeny, kanyargós utcáin. Késő délután hagyjuk el ezt a bájos 
kisvárost és Hull felé vesszük az irányt. Hullban hajóra szállunk, 
és éjszakai komppal utazunk vissza a szárazföldre. Éjszakai 
szállás 4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) kabinokban.

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

Reggel kötünk ki Zeebruggeben. Felszállunk a buszunkra és 
először busszal járjuk körbe Brüsszel fő látványosságait: (lesz 
kiszállás, fényképezés is) Európai Parlament épülettömbje, 

királyi palota, bíróság épülete… Ezt követő gyalogos sétánk 
során látni fogjuk Európa egyik legszebb főterét; a Grand 
Place-t, a Manneken Pis szobrot, a Szt. Gudule székesegyhá-
zat, stb. Programunk befejezése után hagyjuk el a fővárost. 
Repülős utasokat kitranszferáljuk a reptérre és a menetrend 
függvényében, ők hazarepülnek Budapestre. Buszos utasaink-
kal Németország felé utazunk tovább, szállásunk Mannheim 
környékén.  

9. NAP: NÉMETORSZÁG – BUDAPEST (860 km) 
Reggeli után utazás – rövid pihenők beiktatásával – 
Magyarországra, érkezés az esti órákban. Budapest után min-
denkit a felszállási helyére szállítunk. 

Repülős utasainknak Ferihegy közelében 
ingyenes parkolás és transzfer. 
(Lásd 7. old.)

SHAKESPEARE ÉS ROBIN HOOD SZÜL FÖLDJÉN
London és Közép-Anglia
ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

London a világ egyik legszínesebb és az Európai Unió 
legnépesebb városa. A kultúra és a művészetek köz-
pontja, tavaly pedig az olimpia helyszínéül szolgált. 
Programunk során bemutatjuk Önöknek a város leg-
fontosabb nevezetességeit és látnivalóit. Ezt követően 
északnak indulunk, Shakespeare és Robin Hood szülő-
földjét tekintjük meg. Az idei év nagyon különleges, 
mert most ünneplik Shakespeare születésének 450. 
évfordulóját és a Warwick kastély idén 1100 éves. Van 
repülős csatlakozási lehetőség is. Az ő útjuk Londontól 
Brüsszelig tart és 7 napos. A londoni szállások miatt 
3 ágyas elhelyezés nem lehetséges!

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 130 GBP + 5 €

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

Szállás:  7 éjszaka *** szállodákban tusoló/WC-s  
szobában + 1 éj hajón tus/wc-s kabinban

Ellátás: 7 reggeli (a hajón nincs) 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve választás 

alapján, repülővel + autóbusszal
Időpont: 2014. augusztus 03 – 11.

Részvételi díj: (végig busszal):  187.000,- Ft    
                             (repülő + busz):  217.000,- Ft 
                             + reptéri illeték  35.000,- Ft 
                             + transzfer  12.000,- Ft
Egyágyas felár (hajón nem lehetséges) 

(buszos):  60.000,- Ft
(repülős):  45.000,- Ft

2 ágyas kabin felár:  9.500,- Ft/fő 

Természet Városlátogatás
Nehézségi mutató

GLASGOW

LONDON fotó: Felszegi Rita

WARWICK

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

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

2. NAP:  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).

3. NAP: ANTWERPEN – GENT – BRÜGGE  (220 km)
Ezen a napon aki akar, önállóan sétál, nézelődik a városban, 
vagy tehetnek velünk egy fakultatív belga kirándulást. Először 
antwerpeni városnézést tartunk. Megtekintjük a ma már csak 
híres, de régen hírhedt dokk-kikötőt, a Shelde-folyót, a főte-
ret, a Grote Markot, valamint a hét hajós fantasztikus gótikus 
katedrálist Rubens-oltárképekkel. Ezt követően Gentbe uta-
zunk. Városnézés során felkeressük a gótikus Szt. Bravo kated-
rálist, melyben található a korszakalkotó „Bárány imádása” 
szárnyas oltár. A közelében lévő óratornyot és városházát is 
lefényképezhetjük. Nagyon szép a szobrokkal díszített város-
háza. Séta Graslei és Korenlei hangulatos épületei közt, majd 
folytatjuk utunkat Brügge-be, melyet sokan Belgium leg-
szebb városának tartják. Sétánk során láthatjuk a különleges 

homlokzatú Hansa házakat. A városháza épülete és a harang-
torony a központ ékessége. A várost behálózzák a kis csator-
nák. 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 közel-
ben lévő templomot, melyben egy Michelangelo szobor is 
látható. Visszaúton Brüsszelben megállunk a világkiállításra 
készült híres Atomiumnál. Szállás, mint előző nap. 

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

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

5. NAP: AMSTERDAM – ANTWERPEN (220 km)
Reggel felkeresünk egy virágárverést a főváros mellett. 
Szemünk láttára érkezik több száz konténernyi virág és cse-
rél gazdát az árverésen. Programunk után bemegyünk 
Amsterdamba.  Elmegyünk egy gyémántcsiszoló üzembe. 
Ezt követően lesz lehetőségük Rembrandt híres „Éjjeli őrjá-
rat” 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 járjuk 
körbe a fő látványosságokat: (lesz kiszállás, fényképezés is) 
Európai Parlament épülettömbje, királyi palota, bíróság épü-
lete… Ezt követő gyalogos sétánk során látni fogjuk Európa 
egyik legszebb főterét; a Grand Place-t, a Manneken Pis szob-
rot, a Szt. Gudule székesegyházat, stb. Programunk befejezése 
után hagyjuk el a fővárost. Németországba érve megállunk az 
egyik legősibb német városban, Trierben. Nézelődés a csodaszép 
épületekkel, műemlékkel rendelkező városban. Ezekből több az 
UNESCO Világörökség Listáján is szerepel. Szép színfoltja a kirán-
dulásnak Trier, ez a gyöngyszem. Továbbutazás, szállás.

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

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A volt németalföldi terület egy varázslatos szeglete 
Európának. Az út során megtekintünk egy fantasz-
tikus virágárverést, sajtkészítő üzemet, fapapucs-
faragót és egy gyémántcsiszolót. Hangulatos 
városokban sétálunk: Amsterdam, Hága, Delft, 
Brüsszel, Antwerpen, Gent, Brügge. Tavaszi csoport-
jainknál az út csúcspontja Keukenhof, a fantasztikus 
virágpark, melyet a hollandok csak a tulipánvirágzás 
idejére nyitnak meg a látogatók előtt. A repülős csat-
lakozási lehetőségről érdeklődjön irodánkban.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 37 €

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

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

Ellátás: kibővített reggeli 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont és részvételi díj:
2014.  április 28 – május 04.;  május 08 – 14. 134.500,- Ft 

július 24 – 30;  aug. 30 – szept. 05. 142.000,- Ft

Egyágyas felár:  48.000,- Ft
Fakultatív (belépővel):
Antwerpen – Gent – Brügge kirándulás: 6.500,- Ft

Nehézségi mutató

Amsterdam

Keukenhof
Hága
Delft

Antwerpen
Brügge

Gent

Brüsszel

Luxembourg

TULIPÁNOK ORSZÁGA HOLLANDIA
Benelux körutazás

Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Az európai történelem és művészet egyik érdekes 
területe Franciaország É-Ny-i szeglete. A hangula-
tos kisvárosok mellett különleges természeti jelen-
ségek is jellemzik. Az évszázadok viharos történelmi 
eseményeire több emlék utal. Érdemes megismerni 
ezt a vadregényes vidéket és a középkori hangu-
latot árasztó városok sokszínűségét. Repülős csat-
lakozásra van lehetőség, számukra az út 7 napos. 
Franciaországban több esetben a *** színvonalú IBIS 
szállodalánc hoteljeiben lesz az elhelyezés, melyben 
3 ágyas elhelyezés nem lehetséges.

GENT fotó: Fehér Dániel

KEUKENHOF

AMSTERDAM

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

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

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

Elhagyjuk Németországot és továbbutazunk Franciaországba. 
Megállunk Metzben, s gyönyörködünk a Mosel-parti város 
nevezetességeiben. Fő látványosságok: St. Étienne katedrális, 
városháza, belváros, színház,  Neuf templom.  Továbbindulunk 
és felvesszük repülős utasainkat a párizsi reptéren. Az esti 
órákban érkezünk szálláshelyünkre (2 éj).

3. NAP: ROUEN – FÉCAMP – ETRETAT (170 km)
Reggeli után mindenki eldöntheti, hogy eljön velünk egy mesés 
fakultatív kirándulásra, vagy marad és pihen a szállodában. Akik 
jönnek a kirándulásra, azokkal először megtekintjük Normandia 
fővárosát, Rouent, melyet múzeumvárosként is emlegetnek. 
A belvárosi sétánk során érintjük azt a teret, ahol Jeane D’Arc-ot 
megégették majd a katedrálist keressük fel. A roueni Notre Dame 
a francia gótika csúcsalkotása. Nem véletlen, hogy az impresz-
szionista festészet királyát, Monet-t is megihlette. A déli órák-
ban indulunk az atlanti-óceáni partszakasz felfedezésére. 
Fantasztikus sziklás tengerpartja, egyedülállóan vadregényes 
tája lélegzetelállító látványt nyújt. Délután Fécampba, a híres 
gyógylikőr városába buszozunk. A városnak is hírnevet hozó 
likőrt, a Benedictine-t először az itt élő Benedek-rendi szerzete-
sek készítették el. Látogatást teszünk a szépséges bencés apát-
ság templomába, majd a gyógylikőrgyár múzeumában kóstolás 
és vásárlási lehetőség. A festői tengerparton haladunk tovább és 
az Atlanti-part egyik legkedveltebb üdülővárosába, Etretat-ba 
érkezünk. Gyönyörű panoráma tárul elénk; a meredek sziklafalak, 
a tenger által kivájt „sziklakapu”, és a folyamatosan hullámzó és 
morajló óceán. Szabadidő alatt a bátrabbak megmártózhatnak a 
kicsit hűvös óceánban is. Este érünk vissza szállásunkra.

4. NAP: HONFLEUR – DEAUVILLE – CAEN (170 km)
Először az ódon hangulatú kikötővárosba, Honfleurba uta-
zunk. Itt rövid séta keretében megcsodáljuk a város közép-
kori épületeit, romantikus kikötőjét, melynek egységes, színes 
házsora a festőket is megihlette. Kellemes időjárási viszo-
nyok esetén fakultatív hajókirándulási lehetőség (jelentke-
zés a helyszínen). Déli órákban ellátogatunk a térség ismert 
üdülőhelyére, Deauville-be. A homokos tengerpart és a pati-
nás díszsétány igazán kellemes hangulatot áraszt. Délután 
Alsó-Normandia fővárosába, Caenbe utazunk. A várost a „nor-
mann Athén”- ként is emlegetik, meghatározó történelmi 
jelentősége miatt. Gyalogos városnézés keretében felkeressük 
a XI. századi alapokon nyugvó monumentális erődöt és apát-
ságot, melyeket még Hódító Vilmos építtetett. Rövid szabad-
program után utazás a szállásra, ahol vacsora.

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

A mai nap Bayeux-ba indulunk, ahol megcsodáljuk a látvá-
nyos gótikus katedrálist, illetve ellátogatunk a városi múze-
umba, ahol megnézzük a világhírű bayeux-i szőnyeget. 
A hímzett falikárpit színes képeken keresztül meséli el a nor-
mannok 1066-os angliai hódítását. A terület ahol járunk, 
a II.  világháború legfontosabb hadműveleti partszakasza 
volt. A déli órákban elérkezünk Arromache-ba, a normandiai 
partra szállás egyik központi helyszínére, ahol egy különleges 
múzeumban rekonstruálták a D-Day történéseit. A partsza-
kaszon haladva Longes-sur-Merben világháborús bunkereket 
láthatunk. Este szállás elfoglalása. 

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

Reggeli után egy misztikus helyszínre kalauzoljuk el a csopor-
tot. Mont Saint Michel szigete és a rajta lévő apátság az elsők 
között került fel az UNESCO Világörökség listájára. A „sziget” 
egyedülálló élményt nyújt, hiszen apálykor száraz lábbal 
megközelíthető, míg dagálykor igazi szigetté válik. Mi egy 
frissen megépített gáton közelítjük meg a sziklát.  A csodá-
latos bencés apátság megtekintése után továbbindulunk Dol 
de Bretagne városába, ahol megtekintjük a belvárost, a gyö-
nyörű katedrálist, valamint egy titokzatos neolitikus szikla-
tömböt (menhirt), amely a város fő látványossága. A festői kis 
település az osztrigatenyésztés egyik központja. Szépen kiala-
kított tengerparti sétánya felett sirályok százai repkednek. 
Késő délután az egykori kalózvárosba, St. Maloba látogatunk 
el. Városnézésünk során láthatjuk a tenger fölé magasodó 
várat, az erődítményrendszert, az óváros zegzugos, középkori 
hangulatot idéző szűk utcácskáit, valamint a Saint Vincent-
katedrálist. Szállás, majd vacsora.

7. NAP: RENNES – CHARTRES – PÁRIZS (450 km)
Reggel irány Rennes, Bretagne tartományi székhelye. Itt meg-
ismerhetjük az egyedülálló breton kultúrát. Megtekintjük 
többek között a középkori város jellegzetes színes, fageren-
dás házait, a bretagne-i parlament palotáját és a városházát. 
A szabadprogram keretében a helyi finomságokat is megkós-
tolhatjuk. A koradélutáni órákban továbbindulunk a világhírű 
katedrálisáról híres Chartres-ba. A XII. századi Notre Dame, 
melynek tornyai a különböző építési korok miatt teljesen elté-
rőek, igazán különleges látvány. Kora esti órákban érkezünk 
Párizs környéki szálláshelyünkre.

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

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

9. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BUDAPEST (950 km)
Reggel hazaindulás. Ausztrián keresztül az esti órákban érkezés 
Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállí-
tunk.

Repülős utasainknak Ferihegy közelében  
ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Az európai történelem és művészet egyik érdekes 
területe Franciaország É-Ny-i szeglete. A hangula-
tos kisvárosok mellett különleges természeti jelen-
ségek is jellemzik. Az évszázadok viharos történelmi 
eseményeire több emlék utal. Érdemes megismerni 
ezt a vadregényes vidéket és a középkori hangu-
latot árasztó városok sokszínűségét. Repülős csat-
lakozásra van lehetőség, számukra az út 7 napos. 
Franciaországban több esetben a *** színvonalú IBIS 
szállodalánc hoteljeiben lesz az elhelyezés, melyben 
3 ágyas elhelyezés nem lehetséges.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 36 € + fakultatív

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

Szállás:  8 éjszaka *** szálláshelyeken  
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

Ellátás: 8 nap reggeli + 1 vacsora
Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve  

választás alapján, repülővel + autóbusszal
Időpont: 2014. augusztus 01 – 09.

Részvételi díj (végig busszal):  178.500,- Ft
(repülővel és busszal):  197.000,- Ft   
+ reptéri illeték:  45.000,- Ft  
+ transzfer:  13.000,- Ft

Egyágyas felár (busszal):  62.000,- Ft
Egyágyas felár (repülővel):  49.500,- Ft
Fakultatív:
Vacsora buszosoknak (7 alkalom):  42.000,- Ft  
Vacsora repülősöknek (5 alkalom):  29.500,- Ft
Garantált fak. kirándulás (jelentkezés a helyszínen):
Rouen – Fécamp – Etretat (belépők nélkül):  25 €
Hajókirándulás Honfleur-ből:   kb. 15 €

Nehézségi mutató

A FEST I NORMANDIA – BRETAGNE 

Természet Városlátogatás

Párizs
Chartres

Metz
CaenSt. Malo

Rennes

Rouen

Strasbourg

Fécamp

KEUKENHOF

ETRETAT

ROUEN

MOUNT SAINT MICHAEL



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

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

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

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

Buszos utasaink délutáni órákban érkeznek Párizsba, ahol 
találkoznak a repülőgéppel utazókkal, majd közösen tesznek 
egy buszos városnézést a fővárosban: Bastille tér, Városháza, 
Concorde tér, Latin negyed, Luxemburg-kert, Opera, Champ-
Elysées, Diadalív, Trocadero tér. Ezt követően vacsora, majd este 
felmegyünk a Montmartra. 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. 
Montmartról leérkezve látjuk a híres (hírhedt) Pigalle-t és 
a Moulin Rouge-t is, majd szállásunkra megyünk (4 éj).

3. NAP: PÁRIZS – VERSAILLES (50 km)
A belvárosban kezdjük városnézésünket. A délelőtti prog-
ramunkban szerepel a Cité szigete a mindenki által ismert 
Notre Dame-mal és a szintén itt található Conciergerie-vel. 
Ezt követi a St. Chapelle templom megtekintése. Déli órák-
ban kimegyünk a versaillesi palotához. A meseszép kastély 
és a park a barokk művészet remekműve. Visszaérve a pári-
zsi városnézés folytatása; felkeressük az Invalidusok dómját, 
melyet Napóleon síremléke fölé emeltek, majd megtekinthet-
jük a híres szobrász alkotásait a Rodin Múzeumban. A fakul-
tatív vacsora után este hajózási lehetőség a Szajnán, amikor 
gyönyörködni lehet a szépen kivilágított belvárosban.

4. NAP: FONTAINEBLEAU – PÁRIZS 
Délelőtt egy, az UNESCO Világörökség Listáján szereplő fan-
tasztikus kastélyt keresünk fel; a Fontainebleau-kastély nem-
csak azért híres, mert több király született itt, hanem a belső 
kialakítása is meseszép. Délutáni programunk: Tüleriák-kertje, 
Arc de Caroussel, valamint a világ talán leggazdagabb festé-
szeti gyűjteményével rendelkező múzeum, a Louvre meg-
tekintése. A fakultatív vacsorát követően sétálunk a Európa 
legismertebb főutcáján, a Champ-Elysées-n. Aki akar, 
a Diadalív tetejéről is körbetekinthet. 

5. NAP: GIVERNY – MALMAISON (EURODISNEY) (100 km)
Reggeli után, akik el akarnak menni az Eurodisney-be, azok 
ezt a napot ott tölthetik. Kiutazás HÉV-vel. Egész napos 
szabad szórakozás a csodálatos játékparkban. A többiek-
nek javaslatunk egy fakultatív kirándulás Párizs környé-
kére. Első állomásunk a világhírű festő, Claude Monet villája 
lesz Givernyben. A művész ebben a villában munkálkodott 
11 évig. Itt egy csodálatos japán vizikertben és virágoskert-
ben gyönyörködhetünk. Délután Napóleon császári kasté-
lyához, Malamaisonhoz látogatunk. Ide vonult vissza a nagy 
hadvezér a waterlooi vereség után. Első felesége, Josephin 
messze földön híres rózsakertet létesített a kastély parkjában. 
Visszaérkezve Párizsba egy híres parfümgyár termékei közt 
válogathatunk. A fakultatív vacsora után az Eiffel-toronyhoz 
megyünk, ahol lifttel a tetejéig vagy gyalog kisebb magassá-
gokig fel lehet menni. Aki nem választja a fakultatív progra-
mot, annak szabadprogram Párizsban.

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

Délelőttöt még Párizsban töltjük. A Latin negyed, a Sorbonne 
és a Pantheon – melyekről különlegességeket mesél idegen-
vezetőnk –, szerepel programunkban. Lesz egy kis idő aján-
dékvásárlásra is. A repülőgépes utasaink ezen a napon a 
programok után hazarepülnek Budapestre. Buszos utasaink is 
elindulnak, és Párizst elhagyva a szintén világörökség listáján 
szereplő fantasztikus gótikus katedrálist nézik meg Reimsben. 
Szállás már Németországban. 

7. NAP: NÉMETORSZÁG – AUSZTRIA – BP. (880 km)
Utazás kisebb megállásokkal. Hazaérkezés az esti órák-

ban. Budapest után mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

Repülős utasainknak Ferihegy  
közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 7. old.)

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 89 € + fakultatív

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve  

választás alapján, repülővel + autóbusszal
Időpont:  2014.  április 28 – május 04.; július 15 – 21.,  

augusztus 31 – szept. 06.

Részvételi díj: (végig busszal):  129.900,- Ft    
(repülő + busz):  158.000,- Ft 
+ reptéri illeték  42.000,- Ft  
+ transzfer:  14.000,- Ft

Egyágyas felár (buszos):  50.000,- Ft
Egyágyas felár (repülős):  38.000,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás: 
Malmaison, Giverny (helyszíni jelentkezés):  20  € 
Fakultatív vacsora (buszos):  33.000,- Ft
Fakultatív vacsora (repülős):  22.000,- Ft

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Párizs az egyik legkedveltebb világváros. Mi kibővít-
jük az ismert látnivalók bemutatását különlegessé-
gekkel. A városnézés mellett kirándulást szervezünk 
Párizs környékére (Versailles, Malmaison, Giverny, 
Fontainebleau), de akik akarnak, azok az Eurodisney-
ben is szórakozhatnak. Párizsban a fakultatív vacso-
rák nem a szálláshelyen lesznek. A sűrű program 
miatt a vacsora gyorsabb lebonyolítását előtérbe 
helyezzük. Párizsban a közlekedés általában met-
róval és gyalog történik. A 7 napos programunkat 
ínyenceknek ajánljuk. Van repülőgépes csatlakozási 
lehetőség Bp. – Párizs – Bp. útvonalon. A repülős 
utasoknak 5 napos a program.

PÁRIZS ÍNYENCEKNEK
(repül s csatlakozási lehet ség)

Nehézségi mutató Természet Városlátogatás

PÁRIZS fotó: Kalmár András 

PÁRIZS 

Airport Hotel Budapest**** 
2220 Budapest - Vecsés Lőrinci utca 130/a

Telefon: +36 1 688 2000
Fax: 06-1/688-2001   •   E-mail: reservation@airporthotel.hu

Az ár tartalmazza a büféreggelis ellátást, a welllness központ használatát, 
az ingyenes reptéri transzfert és az idegenforgalmi adót.

Akciós csomagajánlatunk 2013. május 1-től érvényes, más kedvezménnyel össze nem vonható.  
  Kizárólag az Airport Hotel VIP parkolóban listaáron minimum 4 napos parkolás igénybevételekor érvényes! 

Elhelyezés 2 fős szobákban történik, harmadik fő esetén pótágyat biztosítunk.

Parkoljon a VIP parkolóban  
és töltsön el egy éjszakát az  

AIRPORT HOTEL BUDAPEST****  
superior repülőtéri szállodában  

9.990 Ft  / fő / éj akciós 
áron.

Induljon kipihenten nyaralni!

Online foglalás  
és fizetés

Sofőrszolgálat

Pénztárcabarát 
parkoló

AIRPORT HOTEL  
BUDAPEST****

TRANSZFER

****
TRANSZFER

****
TRANSZFER

****

TRANSZFER

****

Aszfaltozott  
parkoló 

Kamerás  
őrzés

Ingyenes  
transzfer

TRANSZFER

****
TRANSZFER

****
TRANSZFER

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

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

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

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

3. NAP:  PÁRIZS – ORLEANS –  CHAMBORD – BLOIS  (280 km) 
Reggel elhagyjuk Párizst és a Loire-völgyébe indulunk. 
Útközben Versaillesban Franciaország leghíresebb kasté-
lyának és parkjának megtekintése. Azért is jó ezzel kezdeni 
programunkat, mert ezt követően össze tudjuk hasonlítani a 
loire-völgyi kastélyokat a francia királyok legismertebb palo-
tájával. A Loire-völgyében az első kastély melyet felkeresünk, 
a Chambord. Számtalan tornyával és 440 termével az egyik 
legimpozánsabb kastély a Loire-völgyében. Az erdőből elő-
tűnő szép parkkal körbevett épülettömb az ember csodála-
tát váltja ki. Blois-ba folytatjuk utunkat. Blois régi királyi város 
volt, ahol szintén található egy szép kastély. Ez olyan szem-
pontból különbözik a többitől, hogy a belvárosban található. 
XII. Lajos és I. Ferenc volt a két fő építtető. Szállásunkra az esti 
órákban érkezünk (2 éj).

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

Ezen a napon egyéni döntés alapján vagy önállóan sétál-
nak és pihennek a szálloda környékén, vagy egy fakultatív 

kiránduláson vesznek részt, mely során a környék kastélyait 
látogatjuk meg. Kevés utazással sok látványosságot tudunk 
megtekinteni és szebbnél szebb építészeti remekművekben 
gyönyörködhetünk. Először a Chenonceaux kastélyt keressük 
fel, ami azért is különleges, mert ez a legnagyobb vízikastély az 
országban.  Következő kastélyunk a Chaumont, melynek nem 
csak szobái, hanem kertje is meseszép. Délután az Amboise 
reneszánsz kastélyt tekintjük meg, Leonardo da Vinci is élt 
ebben a palotában. A mai kirándulásunk végén Tours-ban sétá-
lunk, katedrálisa és belvárosa különösen szép. Koraesti órákban 
fejezzük be kastélykörutunkat, és érkezünk vissza szállásunkra.

5. NAP: CHARTES – VERSAILLES – PÁRIZS  (320 km)
Reggel Párizs felé indulunk. Először a régió egyik központját, 
Orleanst keressük fel. Katedrálisának alapjai a XII. sz-ból valók. 
Szép főterének közepén az Orleansi-szűz szobra áll.  Kora dél-
után Franciaország talán legszebb gótikus katedrálisát tekint-
jük meg Chartresben. Párizsba visszaérve az Eiffel-toronynál 
lesz szabadidő, és aki akar, lifttel vagy gyalog felmehet a híres 
acéltoronyba. Ezt követően még egy érdekességet kínálunk: 
hajózás a Szajnán. Kiváló fotókat lehet készíteni a város műre-
mekeiről. Szállás Párizsban.

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

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

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

Repülős utasainknak Ferihegy közelében ingyenes parkolás 
és transzfer. (Lásd 7. old.)

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 122 €

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

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

Ellátás: reggeli 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal illetve  

választás alapján, repülővel + autóbusszal
Időpont:  2014. július 24 – 30. 

Részvételi díj: (végig busszal):  135.000,- Ft  
(repülő + busz):  165.000,- Ft 
+ reptéri ill.:  40.000,- Ft  
+ transzfer:  14.000,- Ft

Egyágyas felár (buszos):  50.000,- Ft
Egyágyas felár (repülős):  40.000,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás: 
Kastélytúra (belépő nélkül):  9.000,- Ft

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Akik szép kastélyt szeretnének látni, azoknak a 
Loire-völgyét kell felkeresniük. Csoportunkkal a cso-
dás kastélyok közül a leglátványosabbakat keres-
sük fel. Ezenkívül Párizsban is megtekintünk néhány 
impozáns látnivalót. Repülős csatlakozási lehetőség 
Bp. – Párizs – Bp. útvonalon. A szállodákban 3 ágyas 
elhelyezkedés nem lehetséges.

KASTÉLYOK A LOIRE-VÖLGYÉBEN  
ÉS PÁRIZS M REMEKEI

Tours Orleans

Chenoceaux

Blois

Párizs Reims

Nehézségi mutató Természet Városlátogatás

PÁRIZS 

CHAUMONT

CHAMBORD

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

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

Szállás:  7 éjszaka ***-**** szálláshelyeken  
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban) 

Ellátás: reggeli 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 02 – 09.; augusztus 13 – 20.

Részvételi díj:  159.500,- Ft 
Egyágyas felár:  55.000,- Ft
Garantált fak. kirándulás (jelentkezés a helyszínen):
Monaco (belépő nélkül):  25 €
Arles – Nimes – Ponte du Gard – Avignon (belépő nélkül):  50 €

Aix

VIRÁGOK ÉS M EMLÉKEK
Dél-Franciaországban és Észak-Olaszországban

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

SZLOVÉNIA – OLASZORSZÁG (850 km)
Reggeli indulás. Szlovénián keresztül haladva gyönyörködünk 
a Júlia-Alpok vonulataiban. Szállás Cremona környékén.

2. NAP:  CREMONA – GENOVA – SAN-REMO – NIZZA (380 km)
Reggel séta Cremonában, Stradivari városában. Dóm, 
Keresztelő kápolna, Torazzo, mely Európa legmagasabb 
harangtornya, Milit-loggia. Folytatjuk utunkat a Ligure-
tenger partjára, Genovába. Kolumbusz és Garibaldi városában 
séta. A belváros felkerült a világörökség listájára is. Láthatjuk 
a St. Laurence katedrálist, Kolumbusz szülőházát, a hercegi 
palotát és a kikötőt. A várost elhagyva a tengerparti szaka-
szon több mint száz alagúton áthaladva tartunk Franciaország 
felé. A határ előtt letérünk a sztrádáról és sétálunk a Virágok 
Riviérájának legelegánsabb városában, a dalfesztiválról is híres 
San Remoban. Jól esik a kis séta a buszozás után a hangulatos 
tengerparti településen. Szállás Nizza közelében (2 éj). 

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

4. NAP:  CANNES – AIX-EN PROVENCE – LES SAINTES 
MARIES DE LA MER (320 km)

Továbbindulunk Cannes-ba, ahol a híres Fesztivál-palota kör-
nyékét keressük fel. A Cote d’Azurt elhagyva Provenceban a 
déli órákban érkezünk a régió fővárosába Aix-en Provenceba. 

A város ékességei: Mirabeau udvar, Katedrális, hangulatos 
belváros. Városnézésünket követően továbbutazunk a híres 
Camergue természetvédelmi területen Les Saintes Maries de 
La Mer-be, mely a környék legszebb tengerparti települése. 
Itt a legenda szerint Mária Magdolna is járt. A városka XII. sz-i 
temploma híres zarándokhely. Megérkezés után szabadprog-
ram, amikor aki akar, megmártózhat a kellemes hőmérsékletű 
Földközi-tengerben. Este vacsora, majd szállás (2 éj). 

5. NAP:  ARLES – NIMES – PONT DU GARD – AVIGNON (160 km) 
Ezen a napon vagy pihennek és sétálnak a környéken, vagy 
eljönnek velünk egy szédületes kirándulásra. Három olyan 
helyet is felkeresünk, mely a világörökségek listáján is szerepel. 
Elöször Arlesba lesz városnézés. Van Gogh is imádta ezt a várost, 
az egyik legtermékenyebb korszaka is idekötődik. Megnézzük 
az Amphiteatrumot, az Ókori színházat, a St. Trophime temp-
lomot. Provence tartományban, a levendulák hazájában hala-
dunk tovább. A nap során aki akar, különböző kiszerelésekben 
vásárolhat a környék jellegzetes virágait rejtő kis illatzsákokból. 
Nimes-be érve régi római emlékek fogadnak: Amphiteatrum, 
Katedrális, belváros, Szt. Pál templom, Négyzetes ház. Nimes 
az egyik legszebb dél-francia város, erről Önök is meggyő-
ződhetnek. Továbbutazva a világ leghíresebb vízvezetékét, a 
Pont du Gard-ot tekintjük meg. Ez a monumentális építmény 
a római építészet remekműve, melyet ma hídként használnak. 
Ezt követi a Pápaság volt központja, Avignon. A XIV. században 
hét pápa lakott a ma is jó állapotban lévő palotában. Mellette 
látható a román és gótikus stílusú katedrális. Feltétlenül le kell 
fényképezniük a színházat, a városházat és a híres Csonkahidat.  
Este érünk vissza szállásunkra.

6. NAP: ORANGE – GRENOBLE – TORINO (490 km)
Orange városába indulunk reggel. Utunkat végig a mediter-
rán növények látványa színezi. A városba érve megtekintjük a 
Diadalívet majd a világörökség listáján is szereplő római kori 
antik színházat és környékét. Folytatjuk utunkat a Francia-

Alpokba. Itt a legismertebb városban, a téli olimpiának is ott-
hont adó Grenobleben állunk meg. Elámulunk a körülöttünk 
magasodó több mint 3000 m magas csúcsokon. Csodálatos 
az itt-ott megjelenő hófoltok látványa a nyári kánikulá-
ban. Megnézzük a katedrálist, az Igazságügyi Palota épüle-
tét, Sendal szülőházát és a belvárost. Ezt követően aki akar, az 
egy látványos felvonózáson is részt vehet. A kabinnal pillana-
tok alatt több mint 200 m-t emelkedve megyünk fel a kilátóra. 
Menetközben és a csúcsról mesés kilátás tárul elénk a városra, 
az Isere folyóra és a környező hegyekre. Programunk után a 
hegyek közt kanyarogva a híres Frejus alagúton keresztül érke-
zünk Olaszországba. Szállás Torinónál.

7. NAP: TORINO – MILÁNÓ – GARDA-TÓ (290 km)
Délelőtt megtekintjük Torino látnivalóit: Dóm, a Szent Lepel 
kápolna, (melyben őrzik a katolikus egyház híres ereklyéjét), 
a királyi palota és Kossuth Lajos lakóháza. Lombardia központ-
jába, Milánóba kora délután érkezünk. Felkeressük a világ egyik 
legszebb templomát, a Dómot, majd a Scala épületét. Milánói 
nézelődésünk után a Garda-tóhoz buszozunk, ahol sétálunk a 
tóparton. Láthatjuk a sirmionei várat, és aki akar, egy hangula-
tos hajókirándulást is tehet a tavon. Este érjük el szállásunkat.

8. NAP: MIRAMARE KASTÉLY – SZLOVÉNIA – BP. (840 km)
Reggeli után hazafelé indulunk. Útközben egy kis kitérőt 
teszünk a Trieszt mellett lévő Miramare kas-
télyhoz, mely az osztrák császárok kedvelt 
üdülőhelye volt. Közvetlenül a tengerpartnál 
lévő kastély megtekintése után hazautazás. 
Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt köve-
tően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Nem véletlenül hívják Olaszország nyugati tenger-
parti szakaszát a Virágok Riviérájának, Provence pedig 
a levendulamezőktől illatozik. A virágok mellett sok 
olyan műremeket keresünk fel, mely a világörökség 
listáján is szerepel. Az út során a városnézések mel-
lett lesz felvonózási, hajózási és fürdési lehetőség is. 
A szállodákban 3 ágyas elhelyezés nem lehetséges.

M
EGÚJÍT

VA

Nehézségi mutató
Természet Városlátogatás

PONT DU GARD

GRENOBLE fotó: Lucsik Zsófia

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

SZLOVÉNIA – OLASZORSZÁG  (1100 km)
Reggeli indulás, majd Szlovénián keresztül utazva érkezünk 
Olaszországba. Este szálláshelyünk elfoglalása.

2. NAP: PISA – ELBA  (320 km)
Piombino kikötője felé vesszük az irányt. Toscana hangulatos 
dimbes-dombos vidékén haladva útba ejtjük az egykor jelen-
tős tengeri hatalommal bíró Pisat. Kb. 1 órára megállunk a 
Csodák mezején, ahol Olaszország legszebb román kori épü-
letegyüttese található. Székesegyház, keresztelő kápolna, 
harangtorony külső megtekintése, lefényképezése és egyből 
indulunk tovább a kikötőbe. Piombinoból kb. 1 órát hajózunk 
Elba szigetére. A toszkán szigetvilág gyöngyszemének leg-
híresebb lakója Napóleon volt, ez volt első száműzetésének 
helyszíne. Megérkezésünk után egykori rezidenciáját tekint-
jük meg, melyben ma emlékmúzeumot találunk. Séta a régi 
kikötőben, ahonnan jól láthatóak a város XVI. sz-i erődítmé-
nyei. Esti órákban visszahajózás a szárazföldre, majd szállás-
helyünkre utazunk.

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

4. NAP: CALVI – CORTE – PORTO (80 km)
Reggeli után városnézésre indulunk a sziget egyik idegen-
forgalmi központjában, Calviban. A város egy dombtetőre 
épült, sikátoros felső- és egy ódon hangulatú alsóvárosból áll.  

Sétát teszünk a monumentális középkori falakkal körbevett 
óvárosban és a kikötőben is. A csodás fekvésű település lenyű-
göző citadellájának megtekintését sem hagyjuk ki. Folytatjuk 
utunkat a sziget egykori fővárosa, Corte felé. A magas hegyek 
között fekvő település erődítménye lélegzetelállítóan emel-
kedik a város fölé. Corte a sziget egyik legfontosabb szellemi 
központja, hiszen itt található a Korzikai Egyetem és a Korzika 
Múzeum épülete is. Corteban lesz lehetőségünk egy kisvonat-
tal körbejárni a látványosságokat. Délután páratlan élményt 
nyújtó panorámaúton haladunk; a vadregényes Scala di Santa 
Regina szurdokvölgyén keresztül a szépséges Portoba, mely 
az UNESCO Világörökség Listáján is szerepel. A város jelképe 
a part fölé magasodó gránitsziklára emelt genovai őrtorony. 
Szállás.

5. NAP:  PIANA DE CALANCHE – AJACCIO – SARTENE (150 km)
Reggeli után jó idő esetén biztosítunk kb. 1,5 óra fürdőzést, 
napozást a csodás tengerparton. E napi kirándulásunkat egy 
csodás táj megtekintésével kezdjük: Piana de Calanche vörö-
ses sziklái lenyűgöző élményt nyújtanak, ahogy szinte a ten-
gerbe szakadnak. Ezután a jelenlegi fővárosba, Ajaccioba 
látogatunk el. Érdekes sokszínűség jellemzi a várost, hiszen 
az ódon hangulatú épületektől a modernig minden megta-
lálható benne. Városnézésünk során megnézzük az óvárost, a 
kikötőt és természetesen Napóleon szülőházát is. 1769-ben itt 
látta meg a napvilágot a történelem egyik legnagyobb hadve-
zére. A város nagy szülöttére emlékművek, utcanevek emlé-
keztetnek. A délutáni órákban tovább buszozunk az erődszerű 
házai miatt „legkorzikaibb” településnek nevezett Sartenebe. 
Felfedezzük a város zegzugos utcácskáit, majd rövid szabad-
program. Szállás.

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

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

7. NAP:  SASSARI – ALGHERO – NEPTUN-BARLANG (160 km)
Reggel könnyű séta keretében ismerkedünk a kulturális érté-
kekben gazdag Sassarival. Ezt követően ellátogatunk Szardínia 
legszebb városának tartott Algheroba. Különlegessége, hogy 
katalán nyelvű település. A műemlékekkel teli óvárost ten-
gerbe nyúló erődfal veszi körül. Hangulatos sétát teszünk 
a szép katedrális és a díszes paloták között. Az épületeken a 
mai napig erősen tükröződik a katalán-aragón hatás. A napot 
egy fakultatív tengeri kirándulással folytatjuk. Jó idő esetén a 
Neptun-barlanghoz hajókázhatunk (hajójegy és a barlangbe-
lépő a helyszínen fizetendő). Este érkezünk szálláshelyünkre.     

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

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

9. NAP:  LIVORNO – SZLOVÉNIA – BP. (1120 km)
A reggeli órákban érkezés Livornóba. Elhelyezkedünk az 
autóbuszban és hazaindulás. Szlovénián 
keresztül érkezünk meg Budapestre az esti 
órákban. Ezt követően mindenkit felszállási 
helyére szállítunk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 87 €

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

Szállás:  7 éjszaka ***-**** szállodák tusoló/WC-s  
szobáiban, 1 éj hajón tus/WC-s kabinban

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. szeptember 12 – 20.

Részvételi díj:  232.000,- Ft    
Kikötői illetékek:  16.000,- Ft
Egyágyas felár:  65.000,- Ft
Turistaadó (helyszínen fizetendő):  kb. 5 €
Fakultatív:
Vacsora (8 alkalom):  49.000,- Ft
2 ágyas kabin felár (8. éj):  10.000,- Ft

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A Földközi-tengeren Franciaország és Olaszország 
között három lenyűgöző sziget található. Ebből egy 
francia, kettő pedig olasz fennhatóság alatt van. 
Történelmi múltjuk és természeti adottságaik miatt 
sok köztük a hasonlóság, de még több a különbség. 
Jöjjön velünk, hasonlítsa össze őket, és válassza ki az 
Önnek legjobban tetszőt!

A VARÁZSLATOS ELBA – KORZIKA – SZARDÍNIA

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

KORZIKA fotó: Jakab Réka

PONT DU GARD

KORZIKA

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

3. NAP: RÓMA
Reggel kezdjük városnézésünket. Először a több mint 1 milli-
árd hívőt irányító római katolikus egyház központját, a Vatikánt 
tekintjük meg. A Vatikáni Múzeummal kezdünk. Itt meg-
csodáljuk többek közt Michelangelo eredetien szép alkotá-
sát a Sixtus-kápolnát, valamint Raffaelo káprázatos freskóit. 
Ezt követően a világ legnagyobb templomát, a Szt. Péter-
székesegyházat nézzük meg, ahol a lenyűgöző méretek mellett 
gyönyörködhetünk a fantasztikus Pieta szoborban is. Délután a 
híres Spanyol lépcső turistaforgatagában gyönyörködhetünk, 
majd szabadprogram mely során kipróbálhatjuk egy hangula-
tos olasz kisvendéglő gazdag ételválasztékát. A nap folyamán 

közlekedés metróval és gyalog (mivel a rendelet szerint turista-
buszok csak a szállásig járhatnak.) Szállás Rómában.

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

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

valamint az összes hivatalos pápa arcképével találkozunk, mely 
felejthetetlen élményt ad. Kora délután elhagyjuk Rómát és uta-
zás a Sorrentói-félszigetre, útközben Nápolyban megállás, rövid 
séta a központban és a tengerparton. Útközben megtekintjük 
a Nápolyi várat és a Világörökség részeként is számon tartott 
Főteret.  Láthatjuk Olaszország második legnagyobb kikötőjét is. 
Nápoly városa ellentmondásaival is különleges élményt nyújt. 
Rövid szabadprogramunk után továbbindulás szálláshelyünkre, 
a Sorrentói-félszigetre. Érkezés az esti órákban.

6. NAP: SORRENTO – CAPRI (HAJÓ)
Pihenés, ill. fakultatív kirándulás Capri-szigetére, a Tirrén-
tenger legszebb gyöngyszemére. Több mint fél órás hajózással 
jutunk át a szigetre. Felejthetetlen látványt nyújt a meredek 
sziklafalak és a csodálatosan kék tenger harmóniája. A kikö-
tőből siklóval jutunk fel a központba. Itt a városka nevezetes-
ségeit tekintjük meg a közös séta során. A szabadidőben jó idő 
esetén rövid fürdőzésre is lesz lehetőség. Este séta Sorrento 
városában, aki szeretne, ekkor vásárolni is tud. Szállás, mint 
előző nap.

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

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

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 43 € + fakultatív

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

Szállás:  7 éjszaka, 2 ágyas tusolós/WC-s  
***-**** szállodai szobákban 

Ellátás: kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014.  július 02 – 09.; augusztus 13 – 20.; 

szeptember 12 – 19. 

Részvételi díj:  149.500,- Ft
Idegenforgalmi adó  
(Róma és Sorrento, szállodában fizetendő):  kb. 10 €
Egyágyas felár:  46.000,- Ft
Fakultatív vacsora:  26.000,- Ft
Fakultatív kirándulás (garantált indulás):
Capri kirándulás (Sorrento – Capri – Sorrento 
hajó- és felvonójeggyel):  70 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Felkeressük Olaszország csodálatos városai közül 
Firenzét, Rómát, Nápolyt, valamint Capri-szigetét. 
E társasutat olyanoknak ajánljuk, akik a történelmi 
látnivalókat kedvelik, és bírják a sok nézelődés, séta 
okozta fáradtságot. Az idei évben utasaink kérésére 
egy nappal megnöveltük a római tartózkodást, hogy 
még alaposabban megismerhessék az „Örök várost”. 
A turistaadók a helyszínen fizetendőek.

OLASZORSZÁG GYÖNGYSZEMEI
Firenze

Róma

Nápoly
Sorrento

Capri
Pompei

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

RÓMA

POMPEI fotó: Szepes Benyovics Mónika

CAPRI

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

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

2. NAP: FÜRDÉS 
Pihenés, fürdőzés a tengerparton. (Strandszerviz a helyszínen 
fizetendő). Szállásunk **** hotel Riminiben, közel a homokos 
tengerparthoz. A szobák légkondicionálóval, TV-vel, telefon-
nal, tus/WC-vel felszereltek. A szálloda környékén több étte-
rem, taverna, kisvendéglő található. Vacsorázásra mindenki 
kiválaszthatja a számára megfelelőt, de arra is van lehetőség, 
hogy kb. 15 €-ért/nap a szállodában az idegenvezető leszer-
vezi a vacsorát. Ezt lehet igényelni 1–1 napra, de minden 
napra is lehet. Jelentkezés a helyszínen az idegenvezetőnél. 
Azért nem rendeltük le fixre az egész csoportnak a szállo-
dában a vacsorát, hogy lehetőséget biztosítsunk azoknak is, 
akik esténként különböző kis hangulatos, változatos éttermet 
szeretnének kipróbálni.

3. NAP: FIRENZE FAKULTATÍV KIRÁNDULÁS (280 km)
Ezen a napon eldöntheti, hogy pihen és fürdik a tenger-
ben, vagy fakultatív program keretében elutazik velünk 
a Mediciek és Michelangelo városába, Firenzébe. A városba 
érve először csoportosan tekintjük meg a fő látványosságo-
kat. Santa Croce a híres temetkezési hely, Palazzo Vecchio a 
nagyszerű szobrokkal (többek közt a Dávid szoborral) éke-
sített főtér, Ponte Vecchio a csillogó arany boltokkal díszí-
tett híd, Uffizi, a világhírű képtár, Keresztelő kápolna, dóm, 
hogy csak a legismertebbeket említsük. Délután a szabadidő 
alatt a városban sétálva a Pitti-palotában, és sok más mesés 

reneszánsz épületben gyönyörködhetünk. Este érkezünk visz-
sza szállodánkhoz. Kirándulásra jelentkezés a helyszínen,  
az idegenvezetőnél.

4. NAP: FÜRDÉS
Fürdés, pihenés a tengerparton.

5. NAP:  SAN MARINO FAKULT. KIRÁND. – FÜRDÉS (50 km)
Délelőtt azokkal, akik új országot akarnak megismerni fakul-
tatív kirándulásra megyünk. San Marino a legrégebbi, ma is 
fennálló köztársaság, amelyet 301-ben alapított egy kőfa-
ragó mester. Városnézésünk során láthatjuk a bazilikát, ahol 
Szent Marinus ereklyéit őrzik, illetve a Kormányzósági Palotát, 
amely előtt az őrségváltást is megtekinthetjük. Aki kedvet 
és erőt érez magában, felmehet egészen a fellegvárig, ahon-
nan mesés kilátás tárul elénk a dimbes-dombos olasz tájra, 
illetve az Adriai-tengerre. Utána lehetőség nyílik egy kis 
vásárlásra is, mivel San Marinóban az árak is jóval kedvezőb-
bek, mint Olaszországban. Kirándulásra jelentkezés a helyszí-
nen, az idegen vezetőnél. Várhatóan 14 órára érkezünk vissza 
a kirándulásról. Délután fürdés, pihenés.  

6. NAP: RIMINI – VELENCE (350 km)
Reggeli után elhagyjuk szállodánkat és Velencébe indulunk. 
Hajóval megyünk a központba. Megtekintjük a Szt. Márk teret 
a híres templomával, a Harangtornyot és a Sóhajok hídját. 
A Dodge-palota reneszánsz épülete is a tér egyik ékessége. 
Ezt követően aki szeretné, belülről is megtekintheti a palo-
tát, illetve aki pihenni akar, az megkóstolhatja a híres olasz 
kávét és fagylaltot egy kávéház teraszán. Programunkat foly-
tatva a Rialtóhoz sétálunk a hangulatos hidakkal díszített 

utcákon keresztül. Este lehetőséget biztosítunk Velence belvá-
rosában egy hangulatos kisvendéglői vacsora elfogyasztására. 
Szabadprogramunk után visszahajózunk a busz parkolóig és a 
szállodánk felé vesszük az irányt.

7. NAP:  OLASZORSZÁG – SZLOVÉNIA – BP. –  (860 km)
Reggeli után folytatjuk utunkat Szlovéniába. Megállunk 
Postojnán és megtekintjük a híres cseppkőbarlangot. A nagy 
melegben felüdülés nézelődni Európa egyik legszebb cseppkő-
barlangjában. Folytatva utunkat hazaérkezés Budapestre az 
esti órákban. Ezután mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 68 € + fakultatív

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

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

Ellátás: reggeli 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  június 21 – 27.; szeptember 8 – 14.  

Részvételi díj:  128.000,- Ft
Idegenforgalmi adó 
(fizetés a helyszínen a szálloda recepcióján):  12,5 €
Egyágyas felár:  34.000,- Ft
Fakultatív kirándulás (jelentkezés a helyszínen): 
San Marino (félnapos, belépők nélkül):  20 €
Firenze (egész napos, belépők nélkül):  30 €

NAPSÜTÖTTE ITÁLIA

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Utazásunk során egy felejthetetlen hetet biztosí-
tunk Önöknek. A ragyogó napfény, a kellemes ten-
ger, a homokos part már meg van rendelve, mi ehhez 
kapcsolunk még egy kis nézelődést. Csupán Önök 
hiányoznak a fedélzetről, hogy teljes legyen az élmé-
nyekkel teli út az „olasz csizma” középső szakaszán. 
Szállásaink **** szállodákban lesznek.

RIMINI

VELENCE fotó: Szűcs Andrea

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

SZLOVÉNIA – AQUILEIA – OLASZORSZÁG (880 km) 
Reggeli  indulás után Szlovénia érintésével  utazás 
Olaszországba. Határátlépés után lekanyarodunk egy érde-
kes ókori településhez. Aquileia az ókori Róma egyik fontos 
kereskedelmi- és kikötőközpontja volt. Megtekintjük a világ 

egyik legrégebbi keresztény templomát, melynek kövezete a 
mai napig őrzi az eredeti mozaik díszítését. Nem véletlenül 
Világörökség. Ezt követően folytatjuk utunkat olaszországi 
szállodánkig. 

2. NAP: FIRENZE – SIENA (120 km)
Reggeli után bemegyünk Firenzébe. Ez a város Olaszország 
művészeti fellegvára. A Medici és a Borgia család alapozta 
meg – többek közt Leonardo segítségével –, hogy mind épí-
tészeti, mind képzőművészeti szempontból Európa egyik leg-
gazdagabb városa legyen. Városnézésünk során a régi hídtól 
(Ponte Vecchio) a katedrálison keresztül (Santa Maria Del 
Fiore) a főtéren álló városházáig rengeteg érdekességet tekin-
tünk 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 a kb. 1 órára 
lévő Siena városába utazunk, melynek kagyló alakú főtere a 
világon egyedülálló. Katedrálisa az ország legszebbjei közé 
tartozik. A szabadprogram alatt lehet nézelődni, vásárolni 
a belváros elegáns üzleteiben, vagy vacsorázni egy kellemes 
olasz vendéglőben. Este elfoglaljuk szállásunkat.

3. NAP: PISA – CINQUE TERRE (210 km) 
A tegnapi mesés látványt nehéz fokozni, de a mai napon 
felkeresendő látványosságok is méltán lettek világhírűek. 
Délelőtt Pisaba megyünk és felkeressük a Csodák-terét. Nem 
csak a ferdetorony ejt ámulatba bennünket, hanem a székes-
egyház és a keresztelő kápolna is. Ezt követően a Ligur-tenger 
vidékére utazunk. A Cinque Terre tulajdonképpen öt mesés kis 
falu és az őket körbeölelő sziklás tengerpart egysége. Ezek a 
sziklák és a tenger közé ékelődött gyöngyszemek mindenki 
tetszését elnyerik. Látni fogjuk, hogy miért keresi fel évente 
több százezer ember a Cinque Terre fantasztikus vidékét. La 
Speziaból hajóval megyünk Vernazzaba. Útközben gyönyör-
ködünk a hegyoldalakra épült mesés kisvárosokban. Miután 
kiszálltunk a hajóból, sétálunk a tengerparton, élvezzük a 
hangulatos falucskák egyedi hangulatát. A hegyoldalra épült 
piciny települések, a mediterrán növények és a sziklafalakat 
folyamatosan simogató hullámok elkápráztatnak bennünket. 
Megállapíthatjuk, hogy nem véletlenül lett ez a vidék a világ-
örökség része. Vonattal utazunk vissza La Speziaba, buszunk-
hoz.  Folytatjuk utunkat szállásunkra. 

4. NAP: PARMA – MODENA – MARANELLO (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 Modenaba, 
a zene városába. Többek közt itt született és élt Pavarotti 
is. A katedrális és harangtornya, továbbá a városháza a 
Piazze Granden, a világörökség része. Látjuk a monumen-
tális nagyhercegi palotát is. Ezt követően egy különleges 
programra 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. Programunk 
után a szállásunkra utazunk. 

5. NAP: FERRARA – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (770 km) 
Reggeli után ellátogatunk a „Pó asszonyaként” emlege-
tett 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. 54 €

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

Szállás:  4 éjszaka *** - **** szállodák  
2 ágyas tusolós/WC szobáiban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 25 – 29.; augusztus 22 – 26. 

Részvételi díj:  95.000,- Ft
Egyágyas felár:  28.000,- Ft
Fakultatív vacsora:  18.000,- Ft

LEONARDO SZÜL FÖLDJÉN

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

CINQUE TERRE

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A híres polihisztor Vinci városában született, ezért 
kapta a Leonardo da Vinci nevet. A városka Pisa és 
Firenze közt található. A kirándulás során a környék 
legszebb városai mellett felkeressük a híres Cinque 
Terre vidékét, vásárolhatunk a híres pármai sonkából 
és a környék másik neves termékéből, a parmezán sajt-
ból, továbbá ellátogathatunk a Ferrari múzeumba is. 

SIENA fotó: Salamon Aranka

FIRENZE Fotópályázat III. helyezett: Szepes Benyovics Mónika
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 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 54 €

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

Szállás:  4 éjszaka *** - **** szállodák  
2 ágyas tusolós/WC szobáiban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 25 – 29.; augusztus 22 – 26. 

Részvételi díj:  95.000,- Ft
Egyágyas felár:  28.000,- Ft
Fakultatív vacsora:  18.000,- Ft

SIENA fotó: Salamon Aranka

Vicenza

Dolomitok

Verona
Mantova

Garda

Brescia

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

VICENZA – VERONA ( 880 km) 
Reggeli indulás, folyamatos utazás Szlovénián keresztül 
Olaszországba. Határátlépés után megállunk a világörök-
ségek listáján is szereplő Vicenzaban. A városközpontban 
láthatóak a híres építész, Palladio alkotásai. Ezeket is meg-
tekintjük gyalogos sétánk során. Programunk után indulunk 
tovább Verona környéki **** szállásunkra (3 éj).

2. NAP:  BARDOLINO – GARDA – VERONA – OPERA  
ELŐADÁS (130 km)

Reggeli után a Garda-tó felé vesszük az irányt. Először Bardolino 
városában állunk meg. Ez a tóparti városka a régió borvidéké-
nek egyik központja. Aki gondolja, a városnézés utáni szabad-
program során meg is kóstolhatja az ízletes nedűt. Sétánk alatt 
a város fő nevezetességeit, többek közt a közel ezer éves templo-
mot freskóival, valamint a dómot tekintjük meg. Tovább utazva 
a tóparton, Garda városában állunk meg, ahol megcsodáljuk a 
belvárost és gyönyörködünk a tóparti városkában, mely nagyon 

hangulatos. Programunk után visszautazunk Veronába, ahol 
városnézés. Fő látványosságok: Castelveccio, Aréna – ahol az esti 
előadásunk lesz – Erbe tér az érdekes épületeivel, Dante szobra, 
és természetesen Júlia erkélye. Késő délután visszamegyünk 
szállásunkra. Felkészülünk az operaelőadásra. Szabadtéri elő-
adás lesz, megtekintése fakultatív. A júliusi csoport – az előze-
tes műsor szerint 21:00-tól – Bizet: Carmen, augusztusi csoport 
Gounod: Rómeo és Júlia előadását fogja megnézni. Jegyeket 
az igények és a lehetőségek szerint szerezzük be. Az igényeket 
az útra történő jelentkezéskor egyeztetjük minden utasunkkal. 
A szállodába éjfél után érkezünk vissza.

3. NAP: MANTOVA – BRESCIA – LAGO DI ISEO (260 km)
Ezen a napon 3 szép várost keresünk fel. Reggel először 
Mantovába megyünk. A városban a Gonzaga család által épí-
tett Palazzo Ducale kastélynál kezdjük programunkat, majd a 
Palazzo Te felé indulunk. Majd elmegyünk a város észak-keleti 
részébe, ahol megtekintjük a Saint Andrea bazilikát és a köze-
lében található a Rotonda di San Lorenzot, a város legrégebbi 
XI. századi templomát. Továbbutazunk Bresciába. Itt is sétálunk. 
Két szép teret is felkeresünk: Palazzo della Loggiat és a Palazzo 
Brolettot. Nagyon szép látvány még a Duomo Veccio. A délután 
második felét egy kellemes tóparti városban Iseoban töltjük. 
A Garda-tó után érdekes egy másik, kisebb észak-olasz tavat a 
Lago di Iseot is megtekinteni. Estére érünk vissza szállásunkra.

4. NAP: VERONA – KARER-SEE – MERAN – STERZING
Reggeli után északnak indulunk az autópályán. Rovereto és 
Trento érintésével érkezünk meg Bolzanohoz. Dél-Tirol köz-
pontját elhagyva betérünk a természetbe és egy nagy kirán-
dulásra indulunk felfedezni a Dolomitokat, amely 2009 óta 
az UNESCO Világörökség része! Először a tüneményes Karer-tó 
felé folytatjuk utunkat. Türkizkék színe, csodás fekvése sok 
látogatót lenyűgöz, így volt ez Erzsébet királyné esetében is. 
Séta és fotószünet a tónál. Indulunk Meranba. Ez a hangulatos 
kisváros sok emléket őriz a tiroli hercegek idejéből, pl.: Bozeni 
kapu, Laubengasse, mely a kereskedők gótikus, árkádos 
utcája, Szt. Miklós templom. Kellemes a Passer folyó melletti 
sétány is. Ma a város elsősorban gyógyüdülőként ismert, vala-
mint a Haflinger lótenyésztés teszi híressé. Felkeressük a város 

melletti Trautmannsdorf kastélyt, melynek csodálatos park-
jában Sisinek is sokat sétált. Ez után egy modern kabinos fel-
vonóval fel lehet menni közel 2000 m-re, ahonnan mesés a 
panoráma. Délután folytatjuk utunkat Dél-Tirolban, a műem-
lékekben gazdag városba, Sterzingbe megyünk. A főtér góti-
kus épületei, a várostorony, a főutca és az egykori Korona 
fogadó épülete főként a XV. század emlékeivel ejtenek ámu-
latba bennünket. Esti szállásunk egy gyönyörű völgyben lesz.

5. NAP: MILLSTÄTTERSEE – MARIA WÖRTH – BP. (560 km)
Reggeli után az első látványosság a hegyek közé ékelődött 
Millstättersee lesz. Sétálunk a tó partján. Temploma a környék 
leghíresebb egyházi emléke. Itt található az „ezeréves” hársfa 
is. Tovább haladva a Wörthi-tó egyik leghangulatosabb tele-
pülését Maria Wörth-öt keressük fel. Nemcsak a tó látványa, 
hanem a kegytemplomában található szárnyasoltár is elnyeri 
tetszésünket. Szlovénia érintésével érünk vissza Budapestre, az 
esti órákban. Ezután mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A Veronai Ünnepi Játékok Európában talán a leg-
népszerűbb szabadtéri előadássorozat. Ebben szere-
pet játszik a különleges helyszín, a római kori Aréna, 
és a magas színvonalú művészi hatás. Idén két pom-
pás előadására (Carmen, Rómeó és Júlia) szervezünk 
utat. Ezt a programot egészítjük ki öt hangulatos tó 
és néhány szép település megtekintésével. 

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

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

Szállás:  4 éjszaka ***-****  szállodákban   
2 ágyas tusolós WC-s szobában 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 24 – 28.;  augusztus 22 – 26.  

Részvételi díj:  97.500,- Ft
Egyágyas felár:  29.000,- Ft
Fakultatív:
Operaelőadás: ára egyeztetés szerint
Vacsora (4 alkalom):  21.000,- Ft

OPERAEL ADÁS VERONÁBAN

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

M
EGÚJÍTVA

Mi zöldben utazunk! Utazzon Ön is zöldebben velünk!

VERONA

VERONA

KARER-SEE

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.

                       Amit mi teszünk a környezetért:
  Adminisztrációnkat elektronikussá alakítottuk
  Újrahasznosított papírral dolgozunk
  Nem szórólapozunk
  Autóbuszaink EURO III-as motorúak
  Támogatjuk a természetvédelmi területeket
  Kiemelten kezeljük a világörökségeket 
  A megmaradt prospektusokat újrahasznosítjuk
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VelenceVerona
Padova

Sirmione

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

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

2. NAP: VELENCE (60 km)
Egész napos fakultatív kirándulás Velencébe. Punte 
Sabionéból hajóval megyünk át Velencébe. A hajójegy költ-
sége benne van a fakultatív program árában. A városba átérve 
gyalogos városnézés.  A hatalmas Szt. Márk tér, a sok fes-
tőt megihlető Sóhajok hídja, a gazdag hercegek mesés épü-
lete, a Dodge-palota, és a mindig nagy forgatagú Rialto a fő 
látványosság. Délután a szabadprogram alatt belülről is meg 

lehet tekinteni a Dodge palotát és a Szt. Márk katedrálist, és 
fel tudunk menni a Harangtoronyba, ahonnan mesés a kilá-
tás. A teljes program kb. 6 óra. A programunk befejezése után 
nyáron, kellemes időjárási viszonyok esetén fürdési lehetőség 
a tengerparton. Ha nem alkalmas az idő fürdésre, akkor több 
időt tölt a csoport Velencében.  

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

Reggel először Padovába utazunk. Itt megtekintjük a cso-
daszép Szt. Antal-katedrálist. Szt. Antal Lisszabonban szü-
letett, de Olaszországban vált híressé és itt van eltemetve. 
Előtte magasodik Donatello Gattamelata szobra. Ezt lefény-
képezve sétálhatunk át a szép reneszánszhangulatú főtérre. 
Továbbutazunk a Garda-tóhoz. Sirmionéban – a buszparko-
lóból – aki akar, egy félórás hajókirándulást tehet az égszín-
kék tavon. A vár közelében kötünk ki, majd szabadprogram a 
központban. Ekkor akinek kedve van, megtekintheti a várat, 
de lehet emléktárgyakat 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 

ajándékárusítók bódéit. Továbbsétálva romantikázhatunk 
Júlia erkélyénél. A sétálóutcán elegáns üzletek közt haladva 
érjük el az ókori Arénát, ahol nyaranta szabadtéri operaelő-
adásokat tartanak. Itt fejezzük be közös sétánkat, és ekkor 
veszi kezdetét a szabad nézelődés, fagylaltozás, kávézás.  
Este érkezünk vissza szállásunkra. 

4. NAP: TRIESZT – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (845 km)
Triesztbe megyünk. Városnézés a Monarchia legnagyobb kikö-
tőjeként is ismert városban. Nagyon szép a főtér, a görög-
keleti templom és a tengerparti sétány. Folytatjuk utunkat 
Szlovénián keresztül. Útközben láthatjuk a Júlia-Alpok nyúlvá-
nyait és a változatos szlovén tájat. Hazaérkezés az esti órák-
ban. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

4 napos kirándulásunk során Észak-Olaszország épí-
tészeti kultúrájába pillantunk be. A főbb látniva-
lók: Velence, Padova, Verona, Garda-tó. Ezen kívül 
nyáron az Adriai-tengerben egy kis fürdési lehető-
séget is biztosítunk. Odaúton Ausztriát, visszaúton 
Szlovéniát is érintjük.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 54 € + fakultatív

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  július 10 – 13.; augusztus 08 – 11.;  

augusztus 25 – 28.  

Részvételi díj:  68.500,- Ft 
Egyágyas felár:  19.500,- Ft
Fakultatív vacsora:  14.900,- Ft
Garantált fakultatív program (helyszíni jelentkezés):
Velence kirándulás (hajójeggyel):  40 € 

A RENESZÁNSZ KULTÚRA NYOMÁBAN

Nehézségi mutató
Természet Városlátogatás

Monaco
San Remo

La Spezia

VicenzaMilánó
Asti

Brescia

BRESCIA

VELENCE

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – RÓMA
Menetrend függvényében repülés Rómába. Autóbuszos transz-
fer a szállodához. Szállás belvárosi **** szállodában (3 éj).

2. NAP: RÓMA – VÁROSNÉZÉS
A mai napon, aki már volt Rómában és egyedül szeretne 
mazsolázni a látnivalókból, ezt megteheti. A többieknek java-
soljuk, jöjjenek el a fakultatív idegenvezetéses programunkra. 

Először a vallási Rómával ismerkedünk meg: Vatikán Múzeum, 
Sixtus-kápolna Michelangelo freskóival, Raffaello stan-
zái, melyet tanítványai fejeztek be, a Laokon szoborcsoport 
és az etruszk emlékek megtekintése. A Szent Péter-Bazilika 
a keresztény világ legnagyobb temploma, ahol II. János Pál 
hamvai is megtalálhatóak. Látványosak Gian Lorenzo Bernini 
alkotásai is. Délutáni programunk a Santa Maria Maggiore 
székesegyház, az V. századi mozaikképekkel, valamint azon 
jászol egy darabjával, melyben Jézus feküdt a születése után. 
Vacsorázási lehetőség a város hangulatos éttermeinek egyiké-
ben, ekkor össze lehet hasonlítani, hogy mennyivel másabb 
az olasz pizza az otthoninál.  

3. NAP RÓMA – VÁROSNÉZÉS 
Ha az idegenvezetéses városnézés mellett voksoltak, akkor 
közösen folytatjuk a főváros megismerését. Ókori és mai római 
műemlékeket keresünk fel. A Forum Romanum az ókori Róma 
központja, Maxentius császár bazilikájának romjaival. Via dei 
Fori Imperiali a római birodalom térképeivel, Capitolium a 
városházával és Marcus Aurelius ókorból megmaradt szobrá-
val, valamint Nagy Konstantin óriás szobrának maradványai-
val a délelőtt látványosságai. A Palatinuson láthatjuk az ókor 
hatalmas gazdagságának maradványait, a gyönyörű villák rom-
jait. Traianus Fóruma a daciai hadjárat monumentális oszlopá-
val, valamint az első élelmiszer szupermarket romjaival szintén 
érdekes látvány. Colosseum az ókori gladiátorviadalok színhe-
lye, szinte teljes pompájában megmaradt. Nem messze innen 
a Viktor Emánuel-emlékmű magasodik előttünk, ahol az isme-
retlen katona hamvait díszőrség vigyázza. Ezt követi az Aracoeli 
templom, ahol minden egyes oszlop más és más, itt őrzik Nagy 
Konstantin anyjának hamvait. Ezután szabadprogram. Az esti 
órákban ismét közös sétával keressük fel a város két híres lát-
ványosságát. A mindenki által ismert Spanyol lépcsőt, ahol sok 
filmet forgattak, és a Trevi-kutat, ahol pénz bedobásával „bizto-
síthatjuk”, hogy visszatérünk Rómába.

4. NAP: RÓMA – BUDAPEST
Reggeli után folytatjuk Róma megismeré-
sét. Fő látnivalók: Szent Pál-székesegyház, 
itt találhatók a névadó hamvai, valamint 
az összes pápa arcképét ábrázoló freskók. 
A híres Pantheon az ókor legcsodálatosabb 
épülete, amelyet a VI. századtól templomként használtak. 
Raffaello hamvai is itt nyugszanak. Piazza Navona szép-
séges tere a világ 4 hatalmas folyójának allegorikus szob-
rával az utolsó közös programunk. A transzferig hátralévő 
időben szabad program. A repülőgép indulásának függvé-
nyében transzfer a reptérre és várhatóan az esti órákban 
haza repülünk Budapestre.
Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Róma, az örök város, a művészetek fellegvára, a kato-
licizmus szent helye, az „édes élet”, az örök szerelem 
helyszíne. Aki még nem látta, annak feltétlenül fel 
kell keresnie. Akik már voltak az olasz fővárosban, 
azoknak is élmény újra megtekinteni a város műem-
lékeit és egy kisvendéglő teraszán elfogyasztani 
egy fagylaltot vagy egy pizzát, meginni egy olasz 
cappuccinot, és közben élvezni a város forgatagát. 
Helyszínen közlekedés metróval, ill. gyalog.

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

Szállás:  3 éjszaka **** szállodában 2 ágyas  
zuhanyzós, WC-s szobákban 

Ellátás: reggeli (vacsora a helyszínen lehetséges) 
Utazás:  repülővel, a helyszínen gyalog  

illetve tömegközlekedéssel
Időpont: 2014. augusztus 21 – 24.

Részvételi díj:  88.500,- Ft     
                            + illetékek kb.:  28.000,- Ft   
                            + transzfer költség:  12.000,- Ft
Egyágyas felár:  28.000,- Ft
Róma turistaadó (helyszínen fizetendő) kb.:  9 €  
Fakultatív: 
Idegenvezetéses városnézés (3 × 6 órás):  8.500,- Ft 

VÁROSNÉZÉS ÉS PIZZÁZÁS RÓMÁBAN

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

RÓMA
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 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 54 € + fakultatív

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  július 10 – 13.; augusztus 08 – 11.;  

augusztus 25 – 28.  

Részvételi díj:  68.500,- Ft 
Egyágyas felár:  19.500,- Ft
Fakultatív vacsora:  14.900,- Ft
Garantált fakultatív program (helyszíni jelentkezés):
Velence kirándulás (hajójeggyel):  40 € 

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

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

2. NAP: BRESCIA – BERGAMO – MILÁNÓ (180 km) 
Lombardia tartományába található Brescia felé vesszük az 
írányt. A város nevét az ókor óta ismerjük. Központját három, 
egymással teljesen ellentétes jellegű tér alkotja. A fő neve-
zetességek is ezek köré csoportosulnak: a Santa Agata temp-
lom, a Torre dell’Orologio óratorony, mely a város jelképe, 
(számlapja az órát, a napot és a hold állását is mutatja), 

Vecchio dóm és a Duomo Novo monumentális épületei. 
A  városban tett sétánk után továbbutazunk Bergamoba. 
A település két részből áll. A Felsőváros, melyet ma is fal vesz 
körbe, középkori hangulatot áraszt. Fő látványosságai a Dóm, 
a reneszánsz Colleoni-kápolna és a Gambittó torony. Az alsó-
város épületei többségiben a XX. sz-ban épültek. Délután 
érünk Milánóba. Természetesen megtekintjük a világhírű 
Dómot, a Via della Spiga és a Via Montenapoleone elegáns 
üzleteit, az egyedülálló Vittorio Emanuele Galériát és a világ 
egyik leghíresebb operaházát a Teatro alla Scala-t. Szállás 
Milánó mellett.

3. NAP: CERTOSA DI PAVIA – ASTI (350 km)
Mai első látványosságunk a Certosa di Pavia XIV. sz-ban ala-
pított kolostoregyüttese. Katedrálisa az országban a 3. leg-
nagyobb. Az épületek nagy része reneszánsz stílusú, melyek 
szépen gondozott belső parkokkal díszítettek. Továbbutazva 
a déli órákban érjük el a több mint 2000 éves Astit. A város 
gazdag történelmi múlttal rendelkezik, régen a száz tornyok 
városának hívták. Ebből jó néhány ma is látható. Megtekintjük 
a Róma teret a díszes szoborcsoporttal és hangulatos házaival,  
és a XIII. sz-i alapokra épült katedrálist is. Délután érkezünk 
San Remonál lévő szállásunkra. Szállásfoglalásunk (3 éj) után 
szabadprogram, fürdési lehetőség. Ha valaki a belvárosba akar 
bemenni, akkor taxi vagy helyi busz használata javasolt. Este 
vacsora.

4. NAP: PIHENÉS SAN REMOBAN
Egésznap pihenés, fürdés. Szállodánk ***-os, San Remo nyu-
gati részén a hegyoldalban a tengerparttól pár perces sétára 
található. Légkondicionált szobákkal, medencével felszerelt. 
Nyaralás során (3 nap) az ellátás félpanzió. 

5. NAP: PIHENÉS VAGY MONACO (140 km)
Pihenés vagy egésznapos kirándulás. Jelentkezés a hely-
színen. A programot egy nagyon hangulatos kisváros Dolce 
Acqua megtekintésével kezdjük. Itt olyan érzése van az 
embernek, mintha 400 évet visszamentünk volna az időben. 
Továbbhaladva az 1867-ben alapított Hanbury kertet tekint-
jük meg. Itt a világ szinte minden tájáról származó növény-
ritkaságok látványos, színes csokrát láthatjuk. A déli órákban 
érünk Monacoba. A Nagyhercegi palotánál kezdjük nézelő-
désünket. Folytatjuk a katedrálisnál, majd a híres óceánku-
tató Cousteau által berendezett Oceonografiai Múzeumnál. 

A kikötőbe lesétálva átmegyünk Monte Carloba és a Casinónál 
fényképezkedhetünk. Sok élménnyel gazdagodva vacsorára 
érünk vissza szállásunkra.

6. NAP: SAN  REMO – LA SPEZIA – CINQUE TERRE (420 km)
Reggeli után utazás La Speziaba, ahonnét egy csodála-
tos kirándulásra indulunk. A Cinque Terre tulajdonképpen öt 
mesés kis falu és az őket körbeölelő sziklás tengerpart egy-
sége. Ezek a sziklák és a tenger közé ékelődött gyöngyszemek 
mindenki tetszését elnyerik. Látni fogjuk, hogy miért keresi fel 
évente több százezer ember a Cinque Terre fantasztikus vidé-
két. La Speziaból hajóval megyünk Vernazzaba. Útközben 
gyönyörködünk a hegyoldalakra épült mesés kisvárosokban. 
Miután kiszálltunk a hajóból, sétálunk a tengerparton, élvez-
zük a hangulatos falucskák egyedi hangulatát. A hegyoldalra 

épült piciny települések, a mediterrán növények és a sziklafa-
lakat folyamatosan simogató hullámok elkápráztatnak ben-
nünket. Megállapíthatjuk, hogy nem véletlenül lett ez a vidék 
a világörökség része. Vonattal megyünk vissza La Speziaba 
buszunkhoz, majd továbbutazunk a szállásunkra.

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

Nehézségi mutató

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A Genovától nyugat felé induló tengerparti szakaszt 
a Virágok Riviérájának hívják. Ez a legszebb és legele-
gánsabb tengerparti rész Olaszországban. Itt nyara-
lunk. Az utat városlátogatásokkal fűszerezzük.

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

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

Szállás:  6 éjszaka ***-**** szállodák  
2 ágyas tusolós/WC szobáiban 

Ellátás: reggeli + 3 nap vacsora
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. június 21 – 27.; augusztus 31 – szept. 06.  

Részvételi díj:  148.500,- Ft
Egyágyas felár:  48.000,- Ft
Fakultatív vacsora (fennmaradó 3 alk.):  17.000,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás (helyszínen fizetendő):
Dolce Acqua – Hanbury – Monaco kirándulás): 25 €

ÚJ
PROGRAM

Monaco
San Remo

La Spezia

VicenzaMilánó
Asti

Brescia NYARALÁS A VIRÁGOK 
RIVIÉRÁJÁN

Természet Városlátogatás

MILÁNÓ

MONTE CARLO

SAN REMO

BRESCIA

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

Szállás:  3 éjszaka **** szállodában 2 ágyas  
zuhanyzós, WC-s szobákban 

Ellátás: reggeli (vacsora a helyszínen lehetséges) 
Utazás:  repülővel, a helyszínen gyalog  

illetve tömegközlekedéssel
Időpont: 2014. augusztus 21 – 24.

Részvételi díj:  88.500,- Ft     
                            + illetékek kb.:  28.000,- Ft   
                            + transzfer költség:  12.000,- Ft
Egyágyas felár:  28.000,- Ft
Róma turistaadó (helyszínen fizetendő) kb.:  9 €  
Fakultatív: 
Idegenvezetéses városnézés (3 × 6 órás):  8.500,- Ft 
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Milánó

Isola Bella Sirmione

Vicenza

Como
Locarno

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

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

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

Reggelit követően a Garda-tó felé indulunk. Első megál-
lónk Sirmione lesz. A Garda-tó gyöngyszemeként tartják szá-
mon ezt a csodaszép tóparti várost, mely nyáron a nyaralni, 

pihenni vágyók kedvelt célállomása. Az óváros szűk utcáival, 
apró üzleteivel és nyüzsgésével belevésődik az ember emlé-
kezetébe. Ezeken az utcákon végighaladva érjük el a Rocca 
Scaligeri várat – mely a város leghíresebb látványossága –, 
majd szabadprogram. Következő állomásunk Bardolino lesz. 
A  szőlőművelésről híres városban a Bazilikát és 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 
komphajóval megyünk át a Garda-tavon Toscolano-Maderno 
városába. Élmény ez a hajózás, mert közben látjuk a csodaszép 
tóparti városokat és a mediterrán vegetációt. Innen már csak a 
Bergamo közeli szállásunknál állunk meg. 

3. NAP: COMO – SVÁJC – LOCARNO – ASCONA (210 km) 
Ma a tórendszer másik két tagjával ismerkedünk meg. 
A Comói-tó lesz első állomásunk. A selyemvárosként ismert 
Comóba teszünk látogatást. A város legfőbb látványossága a 
dóm, melynek gótikus homlokzata és a XVII. századból szár-
mazó kupolája lenyűgöző látványt nyújt. Innen a Maggiore-tó 
svájci oldalára, Locarnoba utazunk. A magnóliáktól és horten-
ziáktól illatozó város hegyen lévő zarándokhelye a Madonna 
del Sasso kegyhely, mely az 1408-ban történt Szűz Mária-
megjelenésnek állít emléket. Erről a kis kilátóról csodás lát-
vány tárul elénk a tóra és az azt övező hegyekre. Még mindig 
Svájcban maradunk, a szomszédos Asconában sétálunk, 

és egy szép kilátóról letekintve az egész város gyönyörű pano-
rámája tárul elénk. Visszatérünk a Laggo Maggiore olasz part-
jára, ahol elfoglaljuk szállásunkat.  

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

5. NAP:  PORTOGRUARO – CONCORDIA SAGITTARIA – 
SZLOVÉNIA – BUDAPEST (927 km)

Reggel két hangulatos kis olasz város felé vesszük az irányt. 
Először Portoguarot tekintjük meg, XI – XIII. századi épületek-
kel övezett tere nagyon látványos. Concordia Sagittaria város-
kát időszámításunk előtt alapították. A dóm román kori része 
különösen érdekes. Ezt követően hazaindulunk, az esti buda-
pesti érkezés után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.   

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 48 € + 6 CHF + fak.

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. június 29 – július 03.; augusztus 08 – 12.

Részvételi díj:  88.500,- Ft
Egyágyas felár:  25.000,- Ft
Fakultatív:
Hajókirándulás a Lago Maggioren, kastélybelépővel:  40 €
Fakultatív vacsora:  19.500,- Ft

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Olaszország északi részén több festőien szép tó talál-
ható. Kirándulásunk során felkeressük a három leg-
szebbet, mely egyben a három legnagyobb is. Ezek a 
Garda-tó, a Comói-tó és a Lago Maggiore. Két tavon 
lesz hajózás és természetesen az út során megtekin-
tünk több szép olasz és svájci várost.

ELB VÖL  ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

GARDA- TÓ fotó: Laskay Szilvia

PISA

MILÁNÓ fotó: Füleki Ágnes

ISOLA BELLA
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 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 48 € + 6 CHF + fak.

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. június 29 – július 03.; augusztus 08 – 12.

Részvételi díj:  88.500,- Ft
Egyágyas felár:  25.000,- Ft
Fakultatív:
Hajókirándulás a Lago Maggioren, kastélybelépővel:  40 €
Fakultatív vacsora:  19.500,- Ft

Ferrara Ravenna

San Marino

Assisi
SienaVolterra

FirenzePisa
Lucca

Montecatini

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

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

2. NAP: RAVENNA – SAN MARINO – ASSISI (250 km)
Reggel a mozaikjairól híres Ravenna városát keressük fel. 
Megtekintjük a város legfőbb látnivalóit. Sétánk során gyö-
nyörű, több mint 1500 éves mozaikokkal találkozhatunk, 
valamint érintjük a legnagyobb olasz költő, Dante síremlé-
két is. A művészeti látványosságok után továbbutazunk San 
Marinóba. Az Olaszország által teljesen körbeölelt államba 
délután érkezünk. Ez a miniállam egy hegy tetejére épült, 
ahonnan a kilátás káprázatos. A várfallal körbeépült köz-
pont szűk utcáival, látnivalóival ismerkedünk (Kormányzósági 
Palota, Bazilika…). Folytatjuk utunkat és elfoglaljuk Assisi 
melletti szállásunkat. 

3. NAP: ASSISI – SIENA (220 km)
Ezen a napon két elbűvölő kisváros szerepel programunkban. 
Reggel városnézés Assisiben. Szent Ferencre emlékezve sok 
zarándok keresi fel már évszázadok óta a várost. Egy évtizede 
hatalmas földrengés pusztított itt, mely a mesés bazilikát is 
komolyan megrongálta. A szépen újjáépített 3 szintes bazilika 
megtekintése után a Szent életének különböző helyszíneit is 
érintjük. Elragadó ez a kis város kőből épült házaival, zegzugos 
kis utcáival. Folytatjuk utunkat Sienaba. A Piazza del Campo 
az egyik legszebb főtér Közép-Itáliában. A tér nyaranta helyet 
ad a Paliónak, a világ leghíresebb városi lovasversenyének. 
Érdekes kagyló alakja és speciális lejtése mindenkit ámulatba 
ejt. A dóm „zebracsíkos” homlokzata legalább olyan különle-
ges, mint a belső díszítése. A belvárosi séta után Toscana egyik 
leghangulatosabb városát elhagyva szálláshelyünkre buszo-
zunk. Szállás (3 éj).

4. NAP: PISA – VOLTERA – SAN GIMIGNANO (120 km)
Ezen a napon egy különleges fakultatív kirándulásra invi-
táljuk Önöket. Először az egykor jelentős tengeri hatalom-
mal bíró Pisaba látogatunk, ahol a Csodák mezején található 
Olaszország legszebb román kori épületegyüttese (székes-
egyház, keresztelő kápolna, harangtorony). Aki akar, fel tud 
menni a híres ferde toronyba. Fantasztikus élményekkel telve 
a déli órákban utazunk tovább Toscana dimbes-dombos 
útjain át Volterraba, mely az alabástrom kitermelés hazája. 
A városka középkori hangulatot áraszt. Ezt követően a tornyok 
városába, San Gimignanoba érkezünk. A város két főterének 
megtekintése után hangulatos utcácskákon haladunk keresz-
tül. A szabadprogram alatt fel lehet menni az egyik érdekes 
lakótoronyba, ahonnan szép rálátás van a városra. Itt is lesz 
lehetőség ajándéktárgy vásárlásra. A városnézés után vissza-
utazunk szállásunkra.

5. NAP: FIRENZE (96 km)
Mediciek, Michelangelo, Leonardo, csak néhány név, mely 
jellemző a városra, ahol a mai napot töltjük. Firenze nem-
csak a reneszánsz művészetek ékessége, hanem brili-
áns ékköve az őt körülölelő műemlékgyűrűnek. Nagyszerű 
élményt jelent a XIV–XV. sz-i épületek között sétálni. Megható 
érzés Michelangelo, Galilei és Rossini sírjánál állni a Santa 
Croce templomban, Firenze Pantheonjában. Megcsodáljuk 
a világ 3. legnagyobb katedrálisát, a Santa Maria Del Fioret. 
Elkápráztatnak bennünket a XIV. sz-i Öreg hídon, a Ponte 
Vecchion található ékszerboltok. A főtéren több száz éves 
szobrok közt sétálva – melyek közül a Dávid szobor a legis-
mertebb – gyönyörködünk a reneszánsz művészek alkotá-
saiban. Ezekkel az élményekkel telve hagyjuk el a Mediciek 
fellegvárát. Esti órákban visszautazás a szálláshelyre. 

6. NAP: LUCCA – FERRARA  (220 km)
A firenzei turistatömeg után egy csendes kisvárosi hangulat 
vár ránk ezen a reggelen. Luccaba, Puccini szülővárosába láto-
gatunk, ahol a város nevezettességei mellett bepillantást kap-
hatunk az olaszok mindennapjaiba.Szabadidő egy római kori 
aréna helyén épült hangulatos téren. Toscanát elhagyva egy 
teljesen más arcú várost ismerhetünk meg a délután folya-
mán. A „Pó asszonyaként” emlegetett Ferrara a reneszánsz 
idején kapta mai képét. Középpontjában az Este család tisz-
teletet parancsoló vára áll. Ezt övezi a harmonikus belvárosi 
utcakép. Szállásunk a városhoz közel található.

7. NAP. OLASZO. – SZLOVÉNIA – BUDAPEST (740 km)
Délelőtt a Trieszt melletti különleges látványosságot, 
a Miramare kastélyt keressük fel. Közvetlenül a tengerpart-
nál álló romantikus kastélyt a Habsburg család építtette. 

A kastélyban Miksa császár és felesége, Sarolta szobái a leg-
szebbek. A berendezési tárgyak többsége is a XIX. sz-ból való. 
Folytatjuk utunkat Szlovénián keresztül Magyarországra. 
Érkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit a felszál-
lási helyére szállítunk.

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

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

Szállás:  6 éjszaka ***-**** szállodák  
2 ágyas tusolós/WC szobáiban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014.  július 15 – 21.; augusztus 03 – 09.; 

augusztus 31 – szeptember 06. 

Részvételi díj:  126.500,- Ft
Egyágyas felár:  37.500,- Ft
Fakultatív:
Vacsora (6 alkalom): 28.000,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás (helyszínen fizetendő):
Pisa – Voltera – San Gimignano:  30 €

TOSCANA ÉS A CSODÁS KÖZÉP-ITÁLIA

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

SAN MARINO

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Olaszország olyan, mint egy múzeum. Bármerre 
járunk az országban, egyik ámulatból a másikba 
esünk. Ezen az úton a legkáprázatosabb „ékszereket” 
tekintjük meg az ország középső területén. 

PISA

MILÁNÓ fotó: Füleki Ágnes

TOP
AJÁNLAT

ASSISI fotó: Salamon Aranka
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Aquileia

Rimini

Ferrara

Sibenik
Zadar

Zágráb

San Marino

Ancona Split

AZ ADRIA KÉT PARTJÁN

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

AQUILEIA ( 800 km) 
Reggeli indulás után folyamatos utazás Szlovénián keresz-
tül Olaszországba. Határátlépés után nem sokkal elmegyünk 
Aquileiaba, mely a IV. sz-ban Európa egyik legnagyobb városa 
volt. Nem véletlenül tartozik a világörökségek közé. Bazilikája 
és mozaikjai a fő látványosságai. Ezt követően Ferrara környéki 
szállásunkra utazunk. 

2. NAP: FERRARA – RIMINI – SAN MARINO (200 km) 
Reggeli után egy különleges arcú várost ismerhetünk meg. 
A „Pó asszonyaként” emlegetett Ferrara a reneszánsz idején 
kapta mai képét. Középpontjában az Este család tiszteletet 
parancsoló vára áll. Ezt övezi a harmonikus belvárosi utcakép. 
A városnézés után továbbutazunk San Marino környéki szállá-
sunkra. Elfoglaljuk a szállásunkat, majd újra buszra szállunk és 
elmegyünk Riminibe. Itt aki szeretne fürödhet, a másik lehe-
tőség szabad program, séta a városban. Este visszatérés a szál-
lásra. 

3. NAP:  SAN-MARINO – MACERATA – LORETO – 
ANCONA – KOMP (170 km) 

Reggeli után egy új országot ismerünk meg. San Marino a 
legrégebbi, ma is fennálló köztársaság, amelyet 301-ben 
alapított egy kőfaragó mester. Városnézésünk során láthat-
juk a bazilikát, ahol Szent Marinus ereklyéit őrzik, illetve a 
Kormányzósági Palotát, amely előtt az őrségváltást is megte-
kinthetjük. Aki kedvet és erőt érez magában, felmehet egészen 
a fellegvárig, ahonnan mesés kilátás tárul elénk a dimbes-
dombos olasz tájra, illetve az Adriai-tengerre. Utána lehető-
ség nyílik egy kis vásárlásra is, mivel San Marinóban az árak 
is jóval kedvezőbbek, mint Olaszországban, majd délnek vesz-
szük az irányt. Az Adriai-tenger partján haladva első megállónk 
Macerata városkában lesz. Központja a XVI–XIX. század között 
épült, a méltóságteljes kisugárzás és a szolid, nem tolakodó 

küllem a város gazdagságát mutatja. A reneszánsz vonások jól 
kivehetők a Loggia Dei Mercanti és a Piazza della Liberta épü-
letein. Sétánk után Loretoba utazunk. Loreto csodás városa a 
több ezer zarándokból él, akik a világ minden tájáról érkeznek 
ide. A Santuario della Sana Casa kupolája kilométerekről uralja 
a környék látképét. A templom alatt található az a názáreti 
házikó, amit az angyalok hírnökei hoztak ide, és amiben Jézus 
felnőtt. Hangulatos kitérőnk után vár bennünket Itália könyö-
keként emlegetett Ancona. Az elnevezés onnan ered, hogy a 
város a görög könyök szóból kapta a nevét. Nevezetességei 
közé tartozik a hatalmas tengerjáró hajókkal teli kikötő fölötti 
hegyen fekvő székesegyház. A hegyről gyönyörű a kilátás nyí-
lik a tengeröbölre és a városra. Az egyik legszebb tér a Piazza 
Roma, amelyből éttermekkel, fagylaltozókkal, üzletekkel teli 
korzók nyílnak, a Garibaldi és a Stamira. Este kompra szállunk 
és áthajózunk Horvátországba, Split kikötőjébe. Éjszaka hajón 
4 ágyas (felár ellenében 2 ágyas) kabinokban.

4. NAP: SPLIT – TROGÍR – KRKA (90 km)
A reggeli kikötést követően először Splittel ismerkedünk, 
mely a horvát tengerpart legnagyobb városa, valamint 
Közép-Dalmácia szíve, igazgatási és gazdasági központja. 
A történelmi belváros szűk utcáin és széles sétányain min-
dig hömpölyög a tömeg. Az egyik legjelentősebb látnivaló 
a világviszonylatban is egyedinek számító fehér márvány-
ból készült római kori Diocletianus-palota, ami az UNESCO 
Világörökség Listáján is helyet kapott. A palota falai között 
a tulajdonképpeni óváros helyezkedik el, ahol sétánk során 
igazi ókori hangulattal leszünk gazdagabbak. Továbbutazunk 
a „kis Velenceként” is emlegetett Trogirba, mely a középkori 
mediterrán kultúra valóságos emlékkönyve. Óvárosa rendkívül 
gazdag múltról tanúskodik és az UNESCO világörökség részé-
hez tartozik. A középkor művészetének szépsége, hangulata 
magával ragad minden látogatót. Az óvárosi részt körbeöleli 
az Adriai-tenger. Napunk hátralévő részében ellátogatunk a 
Krka-vízeséshez. A Krka folyó több helyen keskeny szurdokvöl-
gyeken és látványos zuhatagokon halad keresztül, míg Šibenik 

közelében eléri a tengert. A folyó és környéke nemzeti park. 
Kb. 2 órás gyalogos séta a Nemzeti Park területén. Biztonságos 
és kényelmes cipő javasolt! Este érkezünk szállásunkra. 

5. NAP: ŠIBENIK – ZADAR (80 km)
Reggeli után Šibenikbe utazunk. Itt a városközpontban látni 
fogjuk Horvátország egyik legjelentősebb műemlékét, az 
UNESCO Világörökségi Listáján szereplő reneszánsz székesegy-
házat. A székesegyház szépsége és kidolgozottsága mindenkit 
ámulatba ejt. Gyönyörködünk továbbá a rendkívül harmoni-
kus és szép reneszánsz városházában is, mely a város egyik 
szimbóluma. Šibenik több erőddel és várral is rendelkezik, 
ezek az épületek és a bástyákkal erősített városfalak jelentős 
szerepet játszottak abban, hogy a törökök háromszori kísér-
letre sem tudták bevenni a várost. Sétánk után Zadarba indu-
lunk. A város helyén a római korban Jader néven Dalmácia 
egyik legjelentősebb városa volt. A városkapun ma is díszeleg 
a velencei szárnyas oroszlán. A hangulatos Kalelarga főutca 
megannyi kávézónak és üzletnek ad otthont. Mindenki csodá-
latát elnyeri a Szt. Donát körtemplom és a szintén román 
alapokra épült Szt. Anasztázia katedrális, mely Dalmácia leg-
nagyobb katedrálisa. Az esti órákban érkezünk szállásunkra. 

6. NAP: PIHENÉS
Egész nap fürdés, pihenés a tengerparton. 

7. NAP: ZÁGRÁB – LETENYE – BUDAPEST (630 km)
Reggeli után hazaindulás. Utunk során megállunk Zágrábban, 
az ország fővárosában. Szent László királyunk 1093-ban alapí-
totta a város püspökségét és a Káptalandombon felépíttette 
a Szent István székesegyházat. Közös történelmünk miatt 
különös összefonódás alakult ki nemze-
teink között. Sétánk után továbbindulunk 
Magyarországra, az esti órákban érkezünk 
Budapestre. Ezt követően mindenkit felszál-
lási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Bizonyára Önök közül sokan voltak az Adriai-tenger 
keleti részén, Horvátországban és a nyugati részén 
Olaszországban. Valószínűleg azonban kevesen volta 
egy út keretében ennek a tengernek mindkét partján 
és úgy, hogy közben városokat keresnek fel és hajóval 
át is kelnek az Adriai-tengeren. Jöjjenek velünk, éljék 
át ezt az élményt!

ÚJ

PROGRAM

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 25 € + 200 HRK

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

Szállás:  5 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas  
zuhanyzós / WC-s szobákban és 1 éj 4 ágyas  
(2 ágyas) zuhanyzós/WC-s kabinokban

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. szeptember 08 – 14.  

Részvételi díj:  158.000,- Ft  
Egyágyas felár (hajón nem lehetséges):   39.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):  26.000,- Ft

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

FERRARA

ZADAR

KRKA-VÍZESÉS

SPLIT
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Kranjska Gora

KlagenfurtBruneck

San CandidoALPESI RJÁRAT
ÚJ

PROGRAM

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VRATA – KRANJSKA GORA (570 km)
Reggel Nagykanizsa irányába indulunk Budapestről, és 
Tornyiszentmiklósnál lépünk át Szlovéniába. Utazásunkat 
autópálya pihenőkben szakítjuk meg, így érjük el Radovljica 
csinos kis városkáját. Megcsodáljuk a kicsi, de nagyon hangu-
latos főterének és főutcájának gótikus és reneszánsz elemeket 
őrző XVI– XVII. sz-i épületeit. Folytatjuk utunkat Szlovéniá-
ban a Triglav Nemzeti Park felé. A Vrata völgyében haladva 
– ami a Júliai-Alpok egyik legszebb és leghosszabb völgye – 
érjük el a Peričnik vízesést. Itt gyalog fel is kapaszkodhatunk a 
zuhataghoz, sőt mögéje is be lehet menni. Szállásunk a nép-
szerű üdülőhelyen, Kranjska Gora városában lesz, ahol alpesi 
sívilágfutamot is szoktak rendezni. A kedves kisvárosban esti 
sétára is lesz lehetőség.

2. NAP: KRANJSKA GORA – DOLOMITOK (220 km)
A nap első részét még szálláshelyünk közelében töltjük. 
A túrázni vágyók könnyebb és nehezebb hegyi kirándu-
lást tehetnek. Felvonóval (fizetős) megyünk fel Kranjska 
Gora kilátójához, majd aki akar, innen gyalog átsétálhat a 

Jasna-tóhoz, de arra is van lehetőség, hogy ülőlifttel vissza-
menjünk a városba, és onnan a mi buszunkkal menjünk át a 
tóhoz. Kora délután indulunk az Ausztria déli részén lévő Gail-
völgyön keresztül az olaszországi – dél-tiroli – szállásunkhoz. 
Útközben már gyönyörködhetünk a Dolomitok varázslatos 
csúcsaiban és a mesés falvacskákban. Szállásunk a Puster –
völgy bájos kisvárosában, 800 m magasan lesz (3 éj). 

3. NAP: PRAGNER WILDSEE – SAN CANDIDO (90 km)
A napot művészeti látványossággal kezdjük. A közeli 
St. Sigmund gótikus templomát csodáljuk meg a páratlan 
szépségű XV. sz-i szárnyas oltárával. Ezután természeti kin-
csek következnek. A Pragner Wildsee Tirol egyik legszebb tava, 
mely 1496 m magasan fekszik. Ennek partján és közelében 
forgatták azt az olasz TV sorozatot, melynek a címe „ Alpesi 
őrjárat”. Körbesétáljuk a festői tavat (3,5 km). A látvány rend-
kívüli, ahogy a hegy tükröződik a tó sötétzöld színében. A dél-
után nagy részét San Candidoban töltjük. Az 1173 m magasan 
fekvő város felejthetetlen élményt nyújt. A település legfél-
tettebb kincse az apátsági templom, mely a tiroli román kori 
egyházi építészet gyöngyszeme. Ezt követően, aki akar, sétál, 
nézelődik a városban, aki túrázni akar, annak lesz lehetősége a 
helyi felvonóval feljutni a hegyre, majd ott kirándulhat a pazar 
hangulatú Dolomitok fennsíkján. A kora esti órákban érünk 
vissza szállásunkra.

4. NAP: BRUNECK – RAINBACHFALL (60 km)
A lódengyártásáról híres olasz kisváros a környék legje-
lentősebb települése. Az óvárosban teszünk sétát, melyet  
XV–XVI. sz-i házak díszítenek. Ezután a Taufer-völgy, majd 
a Rain-völgy természeti csodáiban gyönyörködünk. A fő 

látványosság a Rainbach-vízesés, mely Dél-Tirol legjelentő-
sebb és legnagyobb vízesése. A mellette jól kiépített sétaúton 
a Ferences-út látványos stációit figyelhetjük meg, miközben 
lenyűgöz bennünket a három nagy szakaszban lezúduló víztö-
meg. Szállásunkra az esti órákban érkezünk vissza.

5. NAP:  DOBBIACO – KLAGENFURT – NAGYKANIZSA – 
BUDAPEST (750 km)

Ma sem hiányozhat programunkból egy aranyos alpesi tó. 
Dobbiaco festői tavát csodálhatjuk meg a délelőtti órákban. 
A Dolomitokat és Olaszországot elhagyva Ausztriában folytatjuk 
utunkat. Karintia fővárosában, Klagenfurtban tartunk pihenőt. 
A hangulatos belváros főterét egy érdekes sárkányszobor díszíti. 
Történetét is elmeséli idegenvezetőnk. A belvárosban sétálva 
gyönyörködünk a barokk és eklektikus stílusú házakban. Délután 
továbbindulva Szlovénia érintésével érkezünk Budapestre. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Ezzel a címmel játsszák a TV-ben azt a filmsorozatot, 
amelynek helyszínére, a Dolomitokba szervezzük 
ezt a programot. Sétálhatunk ennek a mesés tónak 
a partján, és felkeressük a filmbéli bájos települése-
ket. Az olaszországi látnivalókat kiegészítjük további 
természeti csodákkal és szlovéniai hegyi kirándulá-
sokkal. 

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 25 € + 200 HRK

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

Szállás:  5 éjszaka ***-**** szállodákban 2 ágyas  
zuhanyzós / WC-s szobákban és 1 éj 4 ágyas  
(2 ágyas) zuhanyzós/WC-s kabinokban

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. szeptember 08 – 14.  

Részvételi díj:  158.000,- Ft  
Egyágyas felár (hajón nem lehetséges):   39.000,- Ft
Fakultatív vacsora (6 alkalom):  26.000,- Ft

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

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

Szállás:  4 éjszaka ***-**** szállodákban  
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban 

Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 09 – 13.;  augusztus 01 – 05. 

Részvételi díj:  99.500,- Ft 
Egyágyas felár:  18.000,- Ft

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

KRANJSKA GORA

SAN CANDIDO

BRUNECK

RAINBACHFALL
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VeronaMilano
Lugano

Locarno

Como
Davos

Innsbruck

Udine

PROGRAM:
1. NAP: SZEGED – BUDAPEST – UDINE (690 km)
Reggel indulunk. Olaszországba érve városnéző sétára meg-
állunk a kevésbé ismert Udinében. Séta a velencei gótikát 
tükröző belvárosban. Különösen szép a városháza, a főtér 
környezetében lévő elegáns paloták sora és a dóm. Folytatva 
utunkat szálláshelyünkre a kora esti órákban érkezünk. 

2. NAP: VERONA – MILANÓ (330 km)
Reggelit követően Veronába utazunk. Városnézés Rómeó és 
Júlia városában, ahol a híres erkély mellett megtekintjük az 
ókori Arénát, mely most a híres Veronai Ünnepi Játékok hely-
színe. Ezt követően a hangulatos Erbe teret, a Scaligeri család 

palotáit és a várost körbeölelő Adige folyót láthatjuk. A kora 
délutáni órákban érkezünk Milanóba. A nap hátralévő részét 
Lombardia fővárosának megtekintésével töltjük. A fantasz-
tikus gótikus katedrális mellett természetesen a híres Scala 
épületét is le tudjuk fényképezni. A II. Viktor Emanuelle 
Galéria üvegkupolája még ma is elismerést érdemlő építészeti 
alkotás. A városnézés után szabadprogram is lesz a városban. 
Szállás a város vonzáskörzetében.

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

Délelőtt Comoban séta a főutcán és a szépen kialakított tópar-
ton. Ez a legmélyebb alpesi tó, több mint 400 m mélységgel. 
A főutcánál található a dóm, mely román és gótikus alapokra 
épült sok márvány felhasználásával. Szép egységet képez a 
városháza és az óratorony. A kellemes comói séta után Svájcba 
utazunk. Először Melidében a „Mini Svájc” kiállítást tekint-
jük meg, ahol Svájc több mint 120 nevezetességét mutat-
ják be kicsinyítve egy szépen kialakított parkban. Délután 
két tóparti városban gyönyörködünk. Luganóban a tóparti 
séta mellett a szép városházát, főteret és az egykori ferences 
templomot is megtekintjük. Meggyőződünk róla, hogy milyen 
hangulatos város Lugano. Ezt követően ellátogatunk egy cso-
koládégyárba. Itt megtekintjük a csokoládégyártás menetét, 
kóstolhatunk a cég termékeiből és a végén természetesen 
lesz vásárlási lehetőség is. Folytatjuk utunkat a filmfesztivá-
lok városába, Locarnóba. A mediterrán hangulatú belvárosi 
séta után a Madonna del Sasso kegytemplomhoz és annak 
kilátójához megyünk fel. Innen mesés rálátás van a Lago 
Maggiore-tóra, a városra és a környező hegyekre. Városnézés 
után szálláshelyünkre utazunk a hegyek közé, Közép-Svájcba.

4. NAP:  SAN BERNARDINO HÁGÓ – VIA MALA – DAVOS 
– TIROL (420 km)

Ez a nap a hegyekről és a különleges természeti látványossá-
gokról szól. Délelőtt Svájc magas hegyei közt haladva érintjük 
a San Bernardino-hágót. Közel 2000 m magasságból tekin-
tünk le a völgyekre, és látjuk a bennünket körülölelő csúcsokat. 
A Via Mala fenséges szurdoka nem véletlenül lett irodalmárok 
témája. Lenyűgöző a gyorsfolyású patak által kialakított kes-
keny hasadékban sétálni és a természet nagyságán és erején 
gondolkodni. Továbbhaladva Svájc egyik leghíresebb üdülőhe-
lyén, Davosban gyönyörködünk a környező hegyvonulatokban. 

Hágókon áthaladva érünk Ausztriába, miközben szebbnél 
szebb tájon haladunk keresztül. Az országút a régió egyik leg-
hangulatosabb vidékén, az Inn völgyében kanyarog. Az osztrák 
Alpok egyik leglátványosabb hegyvonulata a közelünkben lévő 
Silvretta. Több fotószünetet beiktatva haladunk e mesés tájon. 
Szállás Tirolban, egy hangulatos kisvárosban.  

5. NAP:  TIROL – FARKAS-SZURDOK – HEGYESHALOM – 
BUDAPEST (720 km)

Folytatjuk a különleges természeti látványosságok meg-
tekintését. Tirolban a híres Farkas-szurdokot keressük fel. 
Lépcsőkkel tarkított terepen túrázunk. A fáradságot kárpó-
tolja a mesés látvány. Ez Ausztria egyik leglátogatottabb szur-
doka. Láthatjuk ahogy a meredek sziklahasadékban, alattunk 
hömpölyög a gyorsfolyású patak. Aki nem vállalja a kirándu-
lást, a közeli faluban sétálhat ez idő alatt. Folytatjuk utunkat 
hazafelé. Hegyeshalomnál lépünk át a határon. Budapestre 
érkezés az esti órákban. Budapest után Szeged, Pécs, Miskolc–
Debrecen útvonalon felszállt utasainkat visszatranszferáljuk a 
felszállási helyükre.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 16 € + 26 CHF

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 07 – 11.; augusztus 01 – 05.

Részvételi díj:  99.500,- Ft 
Egyágyas felár:  26.000,- Ft
Fakultatív vacsora (4 alkalom):  18.500,- Ft

SVÁJC ÉS OLASZORSZÁG  
B VÖLETÉBEN

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Utunk során Olaszország – Svájc – Ausztria külön-
leges tájait, gazdag, elegáns városait tekintjük 
meg. A meseszép városok (Verona, Milánó, Lugano, 
Locarno…) mellett keresztülhaladunk 2500 m feletti 
hágókon, szűk szurdokokon és látunk vízeséseket is. 

LOCARNO

UDINE FARKAS-SZURDOK

MONT BLANC fotó: Dobó Katalin
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

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

2. NAP: DOLOMITOK – OLASZ-ALPOK (530 km)
Reggeli után megkezdjük a Dolomitok felfedezését. Az első 
úti célunk a régió egyik legismertebb síközpontja, Cortina 
d’Ampezzo. Cortinai rövid nézelődés után továbbindulva a 
Passo di Giauhoz (2230 m) vezető hegyi úton gyönyörkö-
dünk a Dolomitok elbűvölő, rózsaszín szikláiban. A hágó tete-
jén lehetőség lesz egy rövid túrázásra is. Tiszta idő esetén jól 
látható a Marmolada-gleccser. Továbbhaladunk a 2–3000 m 
magas csúcsok közt. Fotószünetet tartunk időnként, ami-
kor szép felvételeket készíthetünk a zöldellő völgyekről és a 
meredek hegyoldalakról. Délután hagyjuk el a Dolomitokat. 
Folytatjuk utunkat Olaszországban. A szállásunkra az esti 
órákban érkezünk.

3. NAP: MATTERHORN – SVÁJCI-ALPOK (250 km)
A Lago Maggiore-tó mellett utazva érünk Svájcba. A Simplon-
hágón áthaladva jutunk el a Rhone folyó völgyébe. Täsch 
városkánál az autók és buszok számára befejeződik a közleke-
dés, vonattal folytatjuk utunkat. A vonatról Zermatt bűbájos 
városában szállunk le, ahol egyből a Matterhorn fenséges lát-
ványa fogad bennünket. Sokak szerint Európa legszebb hegye 
ez a 4478 m magas óriás. Innen a Gornergrat vonattal – mely a 
világörökség része –, még feljebb megyünk, hogy közelebbről 

élvezhessük a Matterhornt és a több tucat 4000 m-es csúcs 
elbűvölő látványát. A káprázatos panorámát reméljük az idő-
járás is segíti. Visszaérkezve, a városban szabad program. Ekkor 
megnézhetjük a hegymászók temetőjét és gyönyörködhe-
tünk a több száz éves faházakban. Zermattból vonattal térünk 
vissza autóbuszunkhoz. Folytatjuk utunkat svájci szálláshe-
lyünkre (2 éj).

4. NAP: MONT-BLANC – FRANCIA-ALPOK (80 km)
Aki akar, ezen a napon, a szálláshely környékén önállóan sétál-
hat, kirándulhat. Ha azonban látni szeretnék Európa legmaga-
sabb csúcsát, akkor jöjjenek velünk a fakultatív kirándulásra. 
Busszal megyünk az 1030 m magasan fekvő híres kiránduló-
helyre, Chamonix városkába. Innen indulnak a kabinos fel-
vonók Európa legmagasabb kilátójához, a 3842 m magasan 
fekvő Aiguille du Midi-hez. Két szakaszban megy fel a libegő. 
Fentről jó idő esetén teljes pompájában láthatjuk földrészünk 
legmagasabb csúcsát, az előttünk pompázó 4810 m magas 
Mont-Blanc-t. A látvány leírhatatlan. Hófödte orma óriás-
ként magasodik a horizonton. Nemcsak a „Fehér Hegy” (Mont-
Blanc) lankás gerince látszik csodálatosan, de jó idő esetén a 
Francia- és a Svájci-Alpok számos csúcsában, vonulatában 
gyönyörködhetünk. Megfelelő meleg öltözet szükséges.  A fel-
vonó erősen szeles időben nem működik.

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

Reggeli után a Rhone-völgyében haladunk a Berni- és 
a Pennini-Alpok közt. A Grimsel-hágónál 2165 m magassá-
gig jutunk. A hágó tetején megállunk fényképezni. Mesés a 
látvány. Havas hegycsúcsok, zöldellő hegyoldalak legelésző 
tehenekkel és a völgyben kanyargó folyó. Ez csúcs! A hágón 
áthaladva a csodaszép kisvárosba, Meiringenbe érke-
zünk. Itt egy több, mint 100 éves fogaskerekűvel megyünk 
fel a város fölött található nagyon látványos Reichenbach-
vízeséshez. Ez arról nevezetes, hogy a regényíró, Sir Conan 
Doyle szerint a híres detektív, Sherlock Holmes itt vesz-
tette életét. Emléktábla, és a városban múzeum is utal erre. 
Ausztriába érve az Osztrák-Alpok 2–3000 m magas csúcsai 
közt haladva érjük el tiroli szállásunkat.

6. NAP:  ST. WOLFGANG – HEGYESHALOM – BP. (660 km)
Tirol hegyei között kanyarog utunk. Megállunk a csodás fek-
vésű St. Wolfgang városkában. 2000 m feletti hegyek öve-
zik a festői üdülővárost. Séta a tóparton és a belvárosban. 

Templomában értékes szárnyas oltár található. Folytatva 
utunkat az esti órákban érkezünk haza. Budapest után 
Szeged, Pécs, Miskolc–Debrecen útvonalon felszállt utasain-
kat visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

CSÚCS NAPOK
Dolomitok, Matterhorn, Mont-Blanc

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 90 CHF + 50 € + fak.

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

Szállás:  5 éjszaka ***-**** szállodában 2–3 ágyas  
zuhanyzós / WC-s szobákban 

Ellátás:  reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. július 24 – 29., augusztus 31 – szept. 05. 

Részvételi díj:  115.000,- Ft 
Egyágyas felár:  35.000,- Ft
Idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő):  kb. 2 €
Fakultatív vacsora:  25.000,- Ft  
Garantált fakultatív kirándulás:
Chamonix – Mont Blanc (felvonójegy nélkül):  25 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Az Alpok legszebb vonulatai közé invitáljuk utasain-
kat. Olaszország, Svájc, Franciaország, Ausztria cso-
dás hegyeit keressük fel. Több 3–4000 m-es csúcsot 
láthatunk, sőt felvonóval 3842 m magasra is felme-
hetünk egy mesés kilátásért. Ez csúcs lesz! 

FARKAS-SZURDOK

MATTERHORN fotó: Dobó Katalin

DOLOMITOK, MARMOLADA GLECCSER fotó: Horváth Gizella

MONT BLANC fotó: Dobó Katalin
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

AUSZTRIA (730 km)
Reggeli indulás, folyamatos utazás hegyeshalmi határátlépés-
sel Tirolba. Útközben az Alpok több ezer méteres hegyei közt 
haladunk és gyönyörködünk a tájban. Megállunk egy tipi-
kus osztrák faluban, ahol megcsodálhatjuk a virágokkal díszí-
tett, festett falú házakat. Este érkezés az Innsbrucknál lévő 
szállásra, vacsora.

2. NAP:  TIROL – VIA MALA – LUGANO – KÖZÉP-SVÁJC 
(560 km)

Továbbutazunk Svájcba. A Rajna völgyében haladva érjük el a 
több írót és költőt is megihlető világhírű Via Malat. Ezt a lenyű-
göző szurdokot a Hátsó-Rajna vize alakította ki a 3000 m magas 
hegycsúcsok között. Több száz méter magas sziklahasadékok 
között vezet a vadregényes, felejthetetlen út. A San Bernardino-
hágó alagútján keresztül érjük el az olasz-svájci terület központ-
ját, Luganot. Az elegáns város egy mediterrán tó partján épült. 
Séta a tóparton és a központban. Szép tájakon haladunk keresz-
tül szálláshelyünkig, Közép-Svájc területére (2 éj).

3. NAP:  LUZERN – AARE SZURDOK – GRIMSEL-HÁGÓ – 
RHONE GLECCSER (180 km)

Egész napos kirándulásunk első programja, városnézés 
Luzernben, a legszínesebb svájci városban. Fedett fahíd, 
céhes házak, városháza, séta a tóparton. Városnézésünk után 
továbbutazunk és Meiringen közelében, az Aare folyó által 
kivájt szurdokban tehetünk kb. 1 órás sétát. A meredek, közel 
100 m magas sziklafalak közt egy keskeny szurdokban sétálni 
különleges élmény. Délután három hágó természeti szép-
ségeit ismerhetjük meg. Utunk első része a Brünig- majd a 
Grimsel-hágó fantasztikus panorámaútja. Több alkalommal 
lesz fotószünet. A Grimselpass tetején (2165 m) megnézzük 

a mormotaparkot. Ezt követően a Furka-hágón áthaladva egy 
különleges élményben lesz részünk. Megtekintjük a 2254 m 
magasan lévő Rhone-gleccsert, az élményt még tovább fokoz-
hatjuk azzal, hogy a jégfolyam belsejébe is begyalogolhatunk. 
Fantasztikus érzés egy jégtömböt (gleccsert) belülről is látni. 
Este érünk vissza a szálláshelyünkre.

4. NAP:  PILATUS-HEGY – LAUTERBRUNNEN – NYUGAT-
SVÁJC (190 km)

Reggeli után kedvező látási viszonyok esetén felmegyünk a 
város mellett magasodó Pilatus-hegyre. A fogaskerekű közel 
2000 m magasra visz fel, ahonnan mesés látvány tárul elénk 
a Vierwaldstätti-tóra és környékére. A déli órákban Nyugat-
Svájc felé haladva gyönyörködünk a gazdag növényvilág, 
a vízesések, a gleccserek és a hófödte csúcsok nyújtotta felejt-
hetetlen látványban. A Lungernsee melletti szakaszon jól 
láthatóak az Eiger, Mönch és a Jungfrau 4000 m-es csúcsai, 
kiváló fotótéma. Interlaken érintésével Lauterbrunnenbe dél-
után érkezünk. Itt lefényképezhetjük a híres Fátyolvízesést, 
majd folytatjuk utunkat Svájc legkülönlegesebb vízesésé-
hez, mely a világon egyedülállóként egy hegy belsejében van. 
A hegy gyomrát a közeli több ezer méteres hegyek vízgyűjtő-
területéről induló gleccserfolyó vájta ki. Esti órákban érkezünk 
szállásunkra (3 éj). Vacsora.

5. NAP: GENF – LAUSANNE – MONTREUX (300 km)
A mai napon a Genfi-tó mentén „francia Svájcba” teszünk 
fakultatív kirándulást. Városnézés Genfben: Reformáció 
emlékműve, Kálvinista katedrális, elegáns tópart, ahol lát-
hatjuk a magas szökőkutat, a Jet d’Eau-t. Délután folytatjuk 
utunkat Lausanne óvárosába. Itt a szép gótikus katedrálist 
tekintjük meg. Folytatva utunkat jó rálátásunk lesz a Genfi-tó 
környékén található szőlőültetvényekre, mely az UNESCO 
Világörökségek Listáján is szerepel. Megállunk a jazz feszti-
váljáról híres Montreux városában, sétálunk az elegáns szál-
lodasorokkal övezett tóparton.A tartalmas nap végén Chillon 
vízivárát keressük fel, ami Svájc legjelentősebb középkori 

erődje. Ezen a napon  a fakultatív kirándulás költsége tar-
talmazza a belépő költségét is. Este érkezünk vissza a szállá-
sunkra. Vacsora.

6. NAP: GRUYERES – BROC – BERN (220 km)
A nap során először Gruyeres városát keressük fel. Ez a város a 
svájci sajtgyártás központja, nemcsak kemény, hatalmas sajt-
jairól híres, hanem sokan jönnek ide üdülni is a város bájos 
szépsége miatt is. Sétánk után természetesen a híres sajtból 
is vásárolhatunk. Ezt követően a másik svájci nevezetességet, 
a híres Nestlé csokoládégyárat keressük fel kóstolási és vásár-
lási lehetőséggel. A gyárlátogatás után délután az ország fővá-
rosát, Bernt tekintjük meg. A medveároktól (ahol macikat is 
láthatunk) indulva a világörökség listáján is szereplő belváros 
árkádjai alatt sétálunk, miközben az utca különleges díszkútjait 
is lefényképezhetjük. A város szívében a városháza érintésével 
érjük el a 100 m magas toronnyal rendelkező Münstert, a refor-
mátus templomot. Az utca végét a ma is működő több száz éves 
óratorony zárja le. Ennek közelében található a svájci parlament 
hatalmas épülettömbje. Szállás, mint előző nap. Vacsora.

7. NAP: SUSTEN-HÁGÓ – ZÜRICH – TIROL (560 km)
Délelőtt a 2224 m magas Susten-hágón haladunk keresztül. 
Nem lehet betelni azzal a varázslatos látvánnyal, amit Svájc 
természeti csodái nyújtanak. Kora délután érkezünk Zürichbe. 
Séta a belvárosban. Érintjük többek közt a városházát, a 
román stílusú Grossmünstert, a Chagall-ablakokkal díszített 
Fraumünstert, és a város főutcáját, az elegáns Bahnhofstr-t. 
Folytatjuk utunkat Ausztriába, szállás, vacsora Tirolban. 

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

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 88 CHF + fakultatív

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

Szállás:  7 éjszaka ***-**** szállodákban  
2 – 3 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban 

Ellátás:  reggeli + 5 nap vacsora (a fennmaradó  
2 nap is lehetséges vacsora a helyszínen)

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. június 22 – 29.; szeptember 08 – 15. 

Részvételi díj:  185.000,- Ft 
Idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő):  9 CHF
Egyágyas felár:  48.000,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás  
(jelentkezés a helyszínen):
Genf és a Genfi-tó környéke (belépővel):  30 CHF

NAGY SVÁJCI KÖRÚT

Természet Városlátogatás

Lausanne

Genf

Bern

Luzern

Zürich

Lugano

Nehézségi mutató

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A természeti látványosságokat tekintve Európa egyik 
legcsodálatosabb országa Svájc. Utasaink láthat-
nak az út során gleccsereket, vízeséseket, szurdoko-
kat, hágókat, és sétálunk a híres Via Mala völgyében 
is. Több gyönyörű várost is megmutatunk: Lugano, 
Luzern, Zürich, Bern, Genf...

GENF

BERN fotó:  Dr. Kovács László

EIGER, JUNGFRAU, MÖNCH

RHONE GLECCSER

TOP

AJÁNLAT

RAJNA-VÍZESÉS

LUZERN
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PROGRAM
1. NAP:  SZEGED (DEBRECEN – PÉCS) – BP. – TIROL (670 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után érkezünk 
Ausztriába. Az autópályán haladunk Linz és Salzburg irá-
nyába. A nap fő eseménye egy szurdok megtekintése. A gyors 
folyó különleges hasadékot vájt a sziklába. Könnyen jár-
ható ösvényen és lépcsőkön közelítjük meg a látványossá-
got. Lenyűgöző a természet ereje. Szállásunk Tirolban lesz. 
Vacsorára jelentkezés a helyszínen. 

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

Ausztriát elhagyva Sankt Gallenben kezdjük svájci programun-
kat. Meglátogatjuk Európa egyik legjelentősebb Benedek-rendi 
apátságát, mely 1983 óta a világörökség része. Temploma és 
160.000 kötetes könyvtára méltán érdemli ki csodálatunkat. 
Ezt követően a belvárosban is teszünk rövid sétát. Ha Svájcra 
gondolunk, akkor a hegyek mellett biztosan eszünkbe jut a 
csokoládé is, ezért felkeresünk egy csokoládégyárat, mely-
nek shopjában óriási választék áll a vásárlók rendelkezésére. 
Folytatjuk utunkat Zugba, Svájc kevésbé ismert, de sok tör-
ténelmi emlékkel, látnivalóval rendelkező kantoni székhe-
lyére. A varázslatos Zugi-tó partján található óváros középkori 
polgárházai, 400 éves vendégfogadója, gyönyörű díszkútjai, 
valamint festői utcái igazi csemegék a turistáknak. Este érke-
zünk szállásunkra (2 éj). Vacsorázási lehetőség a szállodában. 
Jelentkezés, fizetés a helyszínen.

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

4. NAP:  LUZERN – VITZNAU – RIGI – STEIN AM RHEIN (200 km)
Reggeli után bemegyünk a régió legszebb városába, 
Luzernbe. A tóparton kezdjük sétánkat, ahol egyből feltűnik 
a város jelképe, a híres fedett fahíd, a Kapellebrücke (Kápolna-
híd). Gyalogos városnézésünk során látjuk a város számos fes-
tett falú házát. Az egyik szebb, mint a másik. Az ember nem 
győzi fényképezni a látványosságokat. Városnézésünk után 
a szabad program alatt lesz idő ajándéktárgy vásárlására. 
Ezt követően buszozunk át Vitznauba. Itt átszállunk Európa 
legrégebbi fogaskerekűjére, és azzal kapaszkodunk fel a kör-
nyék leglátogatottabb hegyére, a Rigire, mely 1798 m maga-
san van. (A fogaskerekű jegy a helyszínen fizetendő). Tiszta 
időben lélegzetelállító panoráma nyílik az Alpok távoli 
hófödte csúcsaira és tavaira. Fent kirándulási lehetőség. 
Visszafelé, hogy fokozzuk az élményeket, a hegy túloldalán 
jövünk le, szintén fogaskerekűvel, és Goldauból busszal foly-
tatjuk utazásunkat a Bodeni-tóhoz. 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 a közelben lévő németországi szállásunkra. 

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

A napot az óragyártásáról is híres Schaffhausenben kezdjük. 
Szép díszkútjait, kellemes hangulatú belvárosát nézzük meg. 
A várostól 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 csónakázással a zuhatag közelében. Délután 
egy törpeállamot, Liechtenstein nagyhercegséget keresünk fel. 
Gyalogos séta a központban. Felettünk magasodik az uralkodó 
várkastélya. A belváros modern és hagyományos épületei telis-
tele vannak emléktárgyárusító üzletekkel. Szállásunk Tirolban 
lesz. Vacsorázási lehetőség biztosított a szállodában.

6. NAP: INNSBRUCK – BUDAPEST (650 km)
Mivel szállásunk Tirol fővárosában volt, így a napot ennek 
megtekintésével kezdjük. Elbűvölő a város középkori han-
gulata, különleges épületei, kedves üzle-
tei és a város jelképe, az Aranytetős erkély. 
Tirol magas hegyei között folytatjuk utun-
kat hazafelé. Az esti órákban érkezünk 
Budapestre. Ezt követően mindenkit felszál-
lási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Svájc „édesvízi nagyhatalom”, ennek bizonyítékaiból 
nézzük meg a legérdekesebbeket. Az egyik legkü-
lönlegesebb a Jungfraujoch. A közel három és félezer 
méter magasságban lévő kilátó és jégpalota méltán 
a világörökség része. Európa legbővizűbb vízesése a 
másik híresség.Programunkat ezen gyöngyszemek 
keretezik,kiegészítve néhány szép várossal, termé-
szeti és kulturális kincsekkel.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 210 CHF + 4 €

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

Szállás:  5 éjszaka ***-****  szállodákban  
(2 ágyas tusolós WC-s szobákban)  

Ellátás: reggeli
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. augusztus 23 – 28.

Részvételi díj:  114.000,- Ft
Egyágyas felár:  32.000,- Ft

JUNGFRAUJOCH ÉS A RAJNA-VÍZESÉS

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

M
EGÚJÍTVA

RAJNA-VÍZESÉS

LUZERN

JUNGFRAUBAHN

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

RATTENBERG (730 km)
Reggeli indulás, hegyeshalmi határátlépéssel utazás Tirolba. 
Az Alpok több ezer méteres hegyei közt haladunk és gyö-
nyörködünk a tájban. Késő délután megállunk Rattenberg 
városánál. A város az üvegművesek ausztriai központja. 
Végigsétálunk a főutcán. Az üzletek telis-tele vannak 
színes üvegből készült dísztárgyakkal, ékszerekkel. Kicsi, de 
nagyon hangulatos városkát ismerünk meg a rattenbergi 
sétánk során. Este érkezés a szállásra. Vacsora.

2. NAP: TIROL – SVÁJC – GLECCSER EXPRESS (590 km)
Reggel indulunk Svájcba. A kantoni fővárosába, Churba érve 
szabadprogram a Glacier Express indulásáig. Ezt követően 
kb. 4,5 órás vonatozáson veszünk részt a világ leglassúbb exp-
resszével, mely az UNESCO Világörökségek Listáján is szerepel.  
Az út elején a Rajna-szurdokában halad vonatunk, majd Svájc 
egyik legszebb hegyi szakaszán megyünk keresztül. Feljutunk 
2033 m magasra is. Zöldellő völgyek után hófödte hegycsú-
csok, meredek hegyoldalak, vízesések, viaduktok, hidak tar-
kítják utunkat. Svájc legnépszerűbb hegyi vasútja,a Glacier 
(Gleccser) Express idén már 102 éves. Brigben szállunk le 
vonatunkról, ahol már várni fog bennünket autóbuszunk. 
Folytatjuk utunkat szálláshelyünkre (3 éj), ahol vacsora.

3. NAP: GLACIER 3000 – GSTAAD (60 km)
Reggel kezdjük túrázásunkat a környéken. Svájc egyik legmo-
dernebb hegyi felvonójával (fizetős)jutunk fel a 3000 m maga-
san lévő gleccserhez. Itt nemcsak a látvány lenyűgöző, mivel 
köröttünk minden hóval borított, hanem a túrázás mellett 
sok különleges szórakozást lehet kipróbálni: pl. bob, gleccse-
ren való séta… Fontos a vízhatlan cipő. Várható hőmérséklet: 
kb. 10 °C. Úgy 3 órát töltünk a hegyen. Délután a milliomo-
sok városába Gstaadba buszozunk. Sétálunk a központban. 
Megtekintjük a hírességek házait és lefényképezhetjük a fény-
űző Palace Hotelt is. Programunk után a hőlégballonozás világ-
csúcsa által híressé vált Chateau d’Oex érintésével megyünk 
l’Etvazba, mely a svájci sajtkészítés egyik ismert települése. 
Itt aki szeretne, vásárolhat is a híres sajtokból. Este vacsora.

4. NAP: VILLARS-SZURDOK (170 km)
Reggel kezdjük felvonós és gyalogos kirándulásunkat 
Villarsban. A régiónak különleges nyári ajánlata van. A hegyi 
felvonó vagy a kirándulóvonat ingyen igénybe vehető. A csúcs-
ról tiszta időben jól látható a Mont Blanc is. Túrázásunk során 
élvezzük a közel 2000 m-es magasságot, a tiszta levegőt és a 
háborítatlan természet szépségét. Délután egy mesés szurdo-
kot keresünk fel. Fontos a jó túrázós cipő, mert meredek, de 
nagyon szép hegyoldalban kell gyalogolnunk. Ez Nyugat-Svájc 
leglátványosabb szurdoka. A vízesések, az alattunk kanyargó 
sebes folyású patak és a hasadékvölgy csodás élményt nyújt 
minden kirándulónak. Vacsorára érünk vissza szállásunkra.

5. NAP: THUNI-TÓ – INNSBRUCK (380 km)
Reggeli után indulunk Thunba. Itt hajóra szállunk, és közel egy 
órát hajókázunk Közép-Svájc egyik legszebb taván, a Thuni-
tavon. Nagy élmény látni a környező 3–4000 m magas hegye-
ket a tóról, a szépen gondozott tókörnyéki tájat, és élvezni a 
hajókázás kellemes élményét. Spiezből busszal folytatjuk 
utunkat Svájcban. Délután megállunk Interlakenben vagy 
egy csokoládégyár shopjában, ahol kedvező svájci csokoládé-
vásárlási lehetőség lesz. Ausztriába átérve, az Inn völgyében 
haladva érkezünk az esti órákban a Tirolban lévő szállásunkra. 

6. NAP:  TIROL – STEYR – HEGYESHALOM – BP. (730 km)
A sok természeti szépség után jöjjön egy történelmi hangu-
latú kisváros. Steyrt keressük fel, melynek pazar épületei, ódon 
sikátorai méltán koronázzák meg eddigi élményekben gazdag 
utunkat. Délután továbbindulunk. Budapestre érkezést köve-
tően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Autóbuszos kirándulásunk különlegessége, hogy 
Svájc látványosságait megtekintjük hegyi vasút-
ról, tavi hajózás során és libegővel felmegyünk egy 
3000 m magas csúcsra. Sokat túrázunk a meseszép 
és tiszta levegőjű svájci hegyekben. Az utat olyanok-
nak javasoljuk, akik szívesen kirándulnak és bírják is 
az ezzel járó fáradtságot. Túrázásra alkalmas, vízhat-
lan cipő szükséges! Idén minden este van vacsora is. 

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 217 CHF

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

Szállás:  5 éjszaka ***-****szállodákban  
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban

Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. július 16 – 21.; augusztus 15 – 20.;  

szeptember 18 – 23.

Részvételi díj:  141.500,- Ft  
Idegenforgalmi adó (helyszínen fizetendő): kb. 4 CHF
Egyágyas felár:  35.000,- Ft

Chur

Brig

Villars

Thun

GLECCSER EXPRESS

VONATON, VÍZEN, LEVEG BEN SVÁJCBAN

SPIEZ

GLACIER 3000 fotó: Fehér Dániel

PROKO

SPECIA
LIT

ÁS



43Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/1993

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

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

2. NAP:  KUFSTEIN – SWAROVSKI – INNSBRUCK (190 km)
A délelőttöt a Tirol kapujának is nevezett Kufstein városában 
töltjük. Sétálunk a gyors folyású Inn partján, a főtér és a város-
háza megtekintése után felvonó repít minket a várba. A várfalról 
gyönyörködhetünk a kilátásban. A Császár-toronyban beren-
dezett Börtön Múzeum celláit látván – ahol több híres magyar 
raboskodott, mint pl. Kazinczy, Wesselényi, Teleki Blanka vagy 
éppen Rózsa Sándor – elgondolkodunk nagyjaink sanyarú sor-
sán. A vár néprajzi kiállítása (őstörténet, néprajz, növény- és 
állatvilág, szakrális kincsek) is sok érdekességet ígér. A kufsteini 
tartózkodásunk végén pedig élvezhetjük a Hősök orgonájá-
nak hangjait. Folytatva utunkat egy különlegességet keresünk 
fel, a Swarovski Kristálymúzeumot. A gyár mellett egy érde-
kes, interaktív kiállítást alakítottak ki. A kristályok különleges 

kompozíciója ámulatba ejti az embert. Nagyszerűen használták 
ki a művészek a kristályok fényhatásra bekövetkező csillogását. 
A végén vásárlási lehetőség is lesz. Pár kilométer múlva érjük 
el Tirol központját. Itt Innsbruck nevezetességeivel ismerke-
dünk meg. Séta a történelmi emlékekben is gazdag óvárosban. 
A sok látványosság közül a Habsburg család által építetett vár, 
a Hofkirche, az Aranytetős ház, a közelében lévő várostorony, a 
barokk stílusú Szent Jakab Dóm, a főutca vagy éppen a Diadalív; 
mind-mind megannyi élmény. Szállás Innsbrucknál.

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

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

A híres svájci óragyártás egyik központjában, Schaffhausenben 
teszünk egy kiadós sétát. Szép díszkútjait, kellemes hangu-
latú belső tereit, utcáit nézzük meg. A várostól mindössze 
3 km-re található Európa legbővizűbb vízesése, a Rheinfall, 
(Rajnai-vízesés) ahol 800.000 liter víz folyik le másodpercen-
ként! Ennek megtekintése fantasztikus élmény. Lesz csóna-
kázási lehetőség a folyón, a vízesés közelében lévő sziklához. 
Folytatva utunkat rövid buszozás után érjük el Zürichet, a gaz-
dag világvárost. Megtekintjük az óvárost; többek közt a 
Chagall-ablakokkal díszített Fraumünster-templomot, a híres 
bankokkal és üzletekkel övezett Bahnhof str-t, a monumen-
tális Grossmünster katedrálist, valamint a sok híddal díszített 
Limmat folyót, és nem utolsó sorban a hangulatos Zürichi-tó 
partját. A várost elhagyva lenyűgöző hegyek és tavak mentén 
érjük el Ausztriát. Szállás Tirolban.

5. NAP: SALZBURG – HEGYESHALOM – BP. (730 km) 
A mai délelőttöt már Salzburgban, a templomok városában 
a csodálatos barokk építészeti emlékek között töltjük el. Ez a 
város is az UNESCO Világörökség Listáján szereplő belvárossal 

rendelkezik. Gyalogos városnézésünk a Salzach folyó mind-
két partjának látványosságait érinti. Sétánk mottója: Mozart 
és a „Muzsika hangja”. A Mirabell kert szépsége, a leghíresebb 
kastélyok kertjeivel is vetekszik. A dóm lenyűgözően hatal-
mas barokk épülete, a művészettörténeti ritkaságnak számító 
belső díszítésű Ferences templom, vagy éppen a Szent Péter 
templom is utal arra, hogy nem véletlenül hívják a temp-
lomok városának Salzburgot. Látjuk még távolról a város 
fölé magasodó Hohensalzburg várát is. Az óvárosi barango-
lásunk még nagyon sok egyéb különlegességet is rejteget. 
Városnézés után hazaindulás. Érkezés Budapestre az esti órák-
ban. Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Társasutunk Ausztria és Észak-Svájc legszebb tájait 
keresi fel a mainaui virágszigettel kiegészítve. 
Jó arányban vannak az úton a természeti látványossá-
gok és a városnézések. Minden korosztálynak ajánlott.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára:  kb. 49 €

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014.  június 29 – július 3., augusztus 01 – 05.; 

szeptember 11 – 15. 

Részvételi díj:  87.500,- Ft   
Egyágyas felár:  22.000,- Ft
Fakultatív:
Vacsora (4 alkalom):  17.700,- Ft 

Mainau
Scha�hausen

Zürich Innsbruck
Kufstein

Salzburg

Hallstatt ALPOK KINCSEI

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

INNSBRUCK fotó: Jankelovics János

KUFSTEIN

MAINAU
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ACHENSEE fotó: Csábi Erika

INNSBRUCK

PROGRAM:
1. NAP:  BP. – HEGYESHALOM – LEOBEN – LIEZEN – 

PÜRGG (460 km)
Utunk nagy részét Steiermark területén tesszük meg, így 
hamar elérjük az Alpok vonulatait. Leoben és Liezen érinté-
sével érünk Pürggbe. Itt egy különlegességet tekintünk meg. 
A Szt. János kápolna freskói XII. sz-ból valók. A Szent György 
plébániatemplom is figyelemre méltó. Ezt követően elfog-
laljuk szállásunkat, majd egy könnyű gyalogos kirándulást 
teszünk a mesés környezetben.

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

Folytatjuk a Schladming közeli kirándulást, ma Steiermark leg-
magasabb csúcsához indulunk, a Dachsteinhez. Az Alpok egyik 
legkülönlegesebb kilátójára, 2680 m magasra a Hunerkogel fel-
vonóval jutunk fel, ez a régió része az UNESCO világörökségnek 
is. A lenyűgöző panoráma mellett lesz lehetőségünk egy-két 

szokatlan dolgot is kipróbálni. Egyrészt megnézhetjük a glecs-
cserben kialakított jégpalotát, sétálhatunk a jégfolyam tete-
jén is. Másrészt átsétálhatunk a két szikla között kiépített 
függőhídon és letekinthetünk az üvegaljú panorámateraszról. 
Visszaérkezésünk után indulunk Tirolba. Útközben megállunk és 
megtekintünk egy csodás szurdokot, a Liechtensteinklammot. 
Mesés látvány a meredek sziklafalak és az alattunk hömpölygő 
patak. Az esti órákban érkezünk meg szálláshelyünkre (3 éj). 

3. NAP: NYUGAT-TIROL TÚRÁZÁS
Szállásunk Tirol nyugati felének csodás völgyében fekszik, 
ahol két teljes napunk lesz a hegyi felvonók, kirándulások, 
festői falvak látnivalóinak élvezetében. Az első nap regge-
lén Kappl kabinjaival jutunk fel a híres St. Antonban levő 
sípályák magasságáig. Túrázás fent a hegytetőn. Köröttünk 
virágzó alpesi növények. Délután See városkájának felvonójá-
val megyünk a hegyre. A felvonó végétől lehetőség van gyalo-
gos túrázásra a fennsíkon. Ezt követően mindenki eldöntheti, 
hogy a visszafelé utat, illetve annak egy részét felvonóval 
majd túrázással teszi e meg, vagy a teljes szakaszon felvonó-
val jön le a hegyről. A délután hátralevő részében lehet sétálni 
a bájos településen is. 

4. NAP: ISCHGL – SILVETTA HOCHALPENSTRASSE (100 km)
A nap jelentős részét Ischglben töltjük. Ez a híres kirándulófalu 
lenyűgöz csodás épületeivel és felvonórendszerével. A szintkü-
lönbségek és távolságok megtételének könnyítésére a település 
közepén mozgójárdákat, lifteket építettek. Nagykabinos felvonó-
val majd ülőliftekkel jutunk fel a hegytetőn lévő svájci határhoz. 
Ezt követően a Silvretta hegyvonulat svájci területén felvonó-
zunk, majd kirándulunk. Elképesztő a panoráma. Visszaúton két 
óriási függőhidat érintünk, amin az átjutás önmagában is izgal-
mas élmény. Miután elbűvölve kifáradtunk, busszal folytat-
juk a programunkat. Utunk során láthatjuk a környék lavináinak 
megfékezésére épített védfalakat. Ezután kezdjük meg a híres 
Silvretta Hockalpenstrasséra emelkedésünket. Ez egy pano-
rámaút, melynek tetején a Silvrette Stausee partján 2036 m 
magasságon tartunk pihenőt. Szállásunk mint előző napon.

5. NAP: TIROL – ENNS – BUDAPEST (800 km)
Folyamatos utazásunkat az autópálya pihenőkön kívül Enns 
városában szakítjuk meg, ahol a város hangulatos főte-
rének épületeiben gyönyörködhetünk. 
Hegyeshalom érintésével, Budapestre érke-
zés az esti órákban. Ezt 
követően mindenkit a fel-
szállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Ezt a programot azoknak ajánljuk, akik szeretnek 
a hegyek között sétálni, túrázni, mert a látnivalók 
nagy része a természetről, az Alpok világáról szól. 
Hegyi felvonózások, vízesések, 1–2 órás kirándulá-
sok szerepelnek a napi ajánlatokban. A dachsteini 
felvonó kivételével, a tiroli felvonók használatáért és 
a Silvretta fizetős panorámaútjáért nem kell külön-
külön jegyet venni, mert a helyi kedvezményes 
Silvretta Card ezek használatát tartalmazza. 

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 41 €

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

Szállás:  4 éjszaka ***-**** szállodákban 
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban   

Ellátás:  reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 02 – 06.

Részvételi díj:  98.800,- Ft 
Egyágyas felár:  15.000,- Ft
Fakultatív:
Vacsora (4 alkalom):  14.000,- Ft

AZ OSZTRÁK-ALPOK VIRÁGOSKERTJE

Nehézségi mutató
Természet Városlátogatás

KAPPL fotó: Juhász Judit

ALPOK VIRÁGOSKERTJE fotó: Juhász Judit

ISCHGL – SANNAU fotó: Dr. Szabó Melitta
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – 

TIROL (580 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után Salzburg 
mellett haladunk el, miközben szép rálátásunk lesz a városra. 
Ezt követően kitérőt teszünk egy szurdok felé. A kb. 1 órás 
kirándulás során láthatjuk, hogy a folyó milyen meredek 
kanyont vágott a sziklában. (Megfelelő cipő szükséges.) 

Továbbhaladva több ezer méter magas hegyek fogadnak ben-
nünket zöldellő mezőkkel, virágokkal díszített házakkal, szép, 
fafaragásos erkélyekkel. Szállás egy hangulatos alpesi panzió-
ban, fakultatív vacsora (3 éj). 

2. NAP:  ACHENSEE (VONAT + HAJÓ) – INNSBRUCK – 
SWAROVSKI (120 km)

Első programunk Tirol legnagyobb és legszebb fjordszerű 
tava az Achensee, mely az Alpok hegyei közt, közel 1000 m 
magasságban található. Ezt egy több mint 100 éves nosz-
talgiagőzössel érjük el. Hajóval folytatjuk utunkat. Kitűnően 
látszanak a tavat övező 2000 méternél is magasabb csúcsok. 
Kiváló felvételeket készíthetünk a hegyekről és a türkizkék 
színű tóról. Ezután még egy különlegesség szerepel progra-
munkban: a Swarovski Kristályvilág, ahol különböző megvilá-
gítású Swarovski kristályok fantasztikus csillogását bemutató 
kiállítás látható. A végén vásárolhatunk is a világ legnagyobb 
Swarovski shopjában. Délután a tartomány fővárosában, 
Innsbruckban töltünk több órát. Megcsodáljuk Innsbruck 
belvárosát. A Burg Mária Terézia idején gyakran volt a család 
nyaralóhelye. Az Aranytetős erkély a város jelképe, de ez csak 
egyik látványossága a főtérnek. A Hofkirche szobrai külön-
külön is szobrászati remekművek, hát még így, egy „csokor-
ban”. A Diadalív Mária Teréziát dicsőíti. Szabadprogram is lesz 
a városnézés után.  

3. NAP:  ELLMAU – KITZBÜHEL – KUNDLER SZURDOK – 
ALPBACH (100 km)

Ma reggel hegyi kirándulásra megyünk. Fogaskerekűvel uta-
zunk fel több mint 1500 m magasra. Itt nemcsak a csodála-
tos táj látványa fogad bennünket, hanem könnyed terepen 
tudunk túrázni, sétálni is. Koradélután jövünk le a hegy-
ről.  Ezt követően folytatjuk utunkat és Ausztria egyik leghí-
resebb téli üdülővárosát keressük fel, a hegyek közé ékelődött 
Kitzbühelt. Séta a nagyon hangulatos belvárosban. Délutáni 
programunk a természet egy újabb érdekességének megtekin-
tése ez a Kundlerklamm, mely egy viszonylag széles, könnyen 

járható szurdok. Itt sétálunk kb. 1,5 órát és gyönyörködünk a 
mellettünk magasodó sziklákban és a gyorsfolyású patakban. 
Méltó befejezése napunknak Alpbach. Ez a városka néhány éve 
elnyerte Ausztria legvirágosabb városa címét. Ez sok mindent 
elárul a ránk váró látvánnyal kapcsolatban. Szállásunk a már 
megszokott helyen.

4. NAP:  TIROL – KUFSTEIN – BUDAPEST (660 km)
Reggeli után „Tirol kapuját”, Kufsteint tekintjük meg. A városi 
sétát az Inn partján kezdjük. Emellett haladva érjük el azt a kis 
utcácskát, mely a város legszebb szeglete. Borospincék, szép 
cégérek, díszes házacskák. A főtéren keresztül felvonóval közelít-
jük meg a várat. Ott először megtekintjük a Néprajzi Múzeumot, 
majd felmegyünk a vártoronyba, ahol hosszú éveken keresz-
tül hazánk hírességei raboskodtak. Kazinczy és Wesselényi 
mellett Rózsa Sándor is volt „lakója” a toronynak. Táblák jelzik, 
hogy melyik cellában ki raboskodott. A kufsteini vár megtekin-
tése után folytatjuk utunkat, és a tájban 
gyönyörködve hagyjuk el az Alpok vidékét. 
Hegyeshalomnál határátlépés. Esti órákban 
hazaérkezés. Budapest után mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Természeti értékeit tekintve Ausztria talán legszebb 
tartománya Tirol. Innen indítjuk kirándulásainkat a 
környék látványosságainak megtekintésére. A fősze-
rep a természeté; hegyek, vízesések, kristálytiszta vizű 
folyók, fantasztikus zöld rétek. A program során kirán-
dulunk fogaskerekűvel, 100 éves gőzössel és hajóval 
is. Ezt egészítjük ki mesés városok megtekintésével.

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

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014.  július 15 – 18., augusztus 13 – 16., 

szeptember 18 – 21.  

Részvételi díj:  72.000,- Ft 
Egyágyas felár:  14.500,- Ft
Fakultatív:
Vacsora (3 alkalom):  12.500,- Ft

BARANGOLÁS TIROLBAN

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

ACHENSEE fotó: Csábi Erika

INNSBRUCK

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

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

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

Reggeli után megkezdjük a Dolomitok felfedezését, mely 2009 
óta az UNESCO világörökségének része. A Dolomitok nem alkot-
nak összefüggő vonulatot, hanem több hegycsoportból állnak. 
Köztük zöldellő völgyek és tündéri szép tavak találhatóak, ezért 
is különleges. Először egy meseszép tónál, a több mint másfél-
ezer méter magasan lévő Misurina-tó partján sétálunk. A körbe-
ölelő hegyek közül megemlíthető a Monte Piano (2324 m) és 
a Monte Cristallo (3216 m). Ezt követi a régió egyik legismer-
tebb sí-központja, Cortina d’Ampezzo. A városi séta után akinek 
kedve van egy kis hegyi romantikához, részt vehet a város fölé 
emelkedő Rif Faloriara szervezett drótkötélpályás kiránduláson 
(kb. 1 óra). Továbbhaladva a Passo di Giauhoz (2230 m) vezető 
úton gyönyörködünk a Dolomitok elbűvölő, rózsaszín szikláiban. 

A Marmolada gleccser is káprázatos látvány a 2–3000 m magas 
csúcsok között. Canazei városka érintésével a Gardena-völgyön 
áthaladva fotószünetekkel jutunk Sterzingbe. Ezt a várost tart-
ják Dél-Tirol műemlékekben egyik leggazdagabb városának. 
Rövid belvárosi séta után foglaljuk el a közeli szálláshelyünket.  

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

Az Isarco-völgyében haladunk Brixenbe. Séta a mesés óváros-
ban, majd folytatjuk utunkat Bolzanoba, Dél-Tirol központjába. 
A nyüzsgő belváros jellegzetes ónémet utcasorán sétálunk és 
megtekintjük a katedrálist is. A szabadprogram alatt a Régészeti 
Múzeumban „találkozhat” Ötzivel, a jégemberrel. A városi 
nézelődés után vissza a természetbe! A Karer-hágó és a tüne-
ményes Karer-tó felé folytatjuk utunkat. Türkizkék színe lenyű-
göző. A pompázatos Sella-vonulatok érintésével a Dolomit-út 
legmagasabb átvezető hágója, a Pordoi felé utazunk. Pihenő- 
és fotószünet a hágón. Kedvező időjárási körülmények esetén 
kirándulási lehetőség – kabinos felvonóval – Sasso Pordoira 
(2952 m). Visszaérkezés után folytatjuk utunkat Badia és San 
Martino érintésével és a Gader-völgyön át jutunk el Pustertalba. 
A Rienza folyó mentén haladva érjük el Ausztriát, szállás.

4. NAP:  LIENZ – GALITZENKLAMM – BUDAPEST (750 km) 
A reggelit követően Kelet-Tirol központjában, Lienzben 
teszünk egy rövid sétát és megnézzük a virágokkal díszített 
jellegzetes főteret. Ezt követően egy csodás természeti lát-
ványosságot keresünk fel, a Galitzenklammot. Sétálunk a 
fantasztikus szurdokban. Míg alattunk a gyorsfolyású patak 
igyekszik a Dráva felé, addig felettünk 
meredek sziklafalak nyúlnak az ég felé. 
Csodás fotótéma! Innen folytatjuk utun-
kat hazafelé. Az esti órákban érkezünk 
Budapestre. Ezt követően mindenkit a fel-
szállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Az olaszországi Dolomitok Európa legszínesebb hegy-
sége. Meredek hegyormok, rózsaszín, vörös, bíborkék 
és más csodás színek jellemzik. Azoknak javasol-
juk az utat, akik szeretik a hegyeket és a természetet. 
Lesz a programban felvonózás, túrázás és városi séta is.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: 38 €

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

Szállás:  3 éjszaka *** szállodákban 2–3 ágyas  
zuhanyzós / WC-s szobákban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. augusztus 17 – 20. 

Részvételi díj:  75.000,- Ft 
Egyágyas felár:  18.000,- Ft
Fakultatív vacsora (3 alkalom):  14.500,- Ft

DOLOMITOK SZÍNES HEGYÓRIÁSAI

Nehézségi mutató
Természet Városlátogatás

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

BLUMAU – HEILIGENBLUT (660 km)
Reggel indulás. Körmend után lépjük át a határt. Ausztriában 
először Blumauban a Hundertwasser városrészt keressük fel. 
Hundertwasser különleges formájú és színhatású épületeit 
nemcsak Bécsben, hanem itt is meg lehet csodálni. Ezután 
látványos úton, közel 3000 m magas hegyek közt kanyarodva 
haladunk nyugati irányba. Este érkezünk az 1300 m magasan 
lévő szállásunkra. Szállás (3 éj).

2. NAP: HEILIGENBLUT – MATREI – VIRGENTAL (160 km)
Ezt a napot a túrázást kedvelőknek ajánljuk. Lejövünk a hegy-
ről és megállunk a Ragga patak 800 m hosszú vadregényes 
szurdokánál, ahol aki akar, egy nehéz terepen túrázhat. Itt 
több mint 200 m szintkülönbséggel is meg kell birkóznunk. 
Továbbhaladunk a szép Felbertauern alpesi úton. Matrei kisvá-
rosa után kezdődik a híres Virgental, ez Kelettirol leglátványo-
sabb része. A völgy pazar tájképét műemlékek is gazdagítják, 
mint pl. Obermauern búcsújáró temploma vagy Hinterbichl 
vízi malma. A Virgental végében érjük el az Isel többlépcsős 

zuhatagát. Ez Ausztria 2. legnagyobb vízesése. Meredek tere-
pen gyaloglunk fel a rendkívüli látvány megtekintéséhez. 
Vacsorára érkezünk vissza szállásunkra.

3. NAP:  HEILIGENBLUT – GROSSGLOCKNER 
HOCHALPENSTRASSE  (90 km)

A délelőttöt szálláshelyünkön, a nagyon hangulatos,tipikus 
alpesi kisvárosban, Heiligenblutban töltjük. Gyönyörködünk 
a szép házakban és megtekintjük a szárnyas oltáráról híres 
templomot. Ezt követően a Schareck felvonóval felmegyünk 
2600 m magasra, ahonnan jó idő estén 33 (!)  háromezer 
méteres csúcsot láthatunk. (Karintia kártyával ez is ingyenes). 
Délután észak felé kirándulunk. A leghíresebb alpesi úton, a 
Grossglockner Hochalpenstrassen kezdjük meg emelkedésün-
ket, mely az osztrák Alpok legmagasabb főútja. A híres Ferenc 
József-kilátónál megállunk, itt megcsodálhatjuk a 3798 m 
magas „Nagy harangot” (Grossglocknert), és a hozzá tartozó, 
alattunk látható gleccserfolyót. Kíváló felvételek készülhet-
nek Ausztria legmagasabb hegycsúcsáról és a virágokkal borí-
tott pazar völgyekről. Itt aki akar, részt vehet egy 2 órás túrán 
2400 m-es magasságban. Csodaszép alpesi virágok, aranyos 
mormoták és a gleccser látványa kápráztat el bennünket. Késő 
délután indulunk vissza szállásunkra. 

4. NAP:  HEILIGENBLUT – OSSIACHER 
SEE – PYRAMIDENKOGEL – BUDAPEST (650 km)

Reggel indulunk az Ossiacher Seehez. Itt hajóra szállunk és 
kb. 45 percet hajózunk a tavon. Csodás a látvány a környező 
hegyekre és a szépen zöldellő völgyekre. Ezt követően a világ leg-
nagyobb fa kilátójához, a tavaly felújított Pyramidenkogelhez 
buszozunk. Lifttel jutunk fel a 71 m magasan lévő kilátóteraszra. 
Leírhatatlan látvány tárul elénk az alpesi hegyvonulatokra és 
a környező tavakra, falvakra. (Karintia kártyánkkal a hajózás 
és a kilátó is ingyenes.) Délután hazaindulunk. Este érkezünk 
Budapestre. Ezután a Szeged, Pécs, Miskolc–Debrecen útvona-
lon felszállt utasainkat visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Ausztria természeti látványosságokat tekintve Európa 
egyik leggazdagabb országa. Magas hegyek, vízesé-
sek, mesés tavak és számtalan egyéb különleges-
ség. Ezekből tekintünk meg egy csokorra valót. Az út 
során több alkalommal is túrázunk. A kirándulásra 
csak megfelelő erőnléttel rendelkező, túrázást szerető 
személyek jelentkezzenek! A Karintia kártya, melyet a 
szálláshoz ingyenesen kapunk, a környék látnivalói-
nak ingyenes megtekintését biztosítja. 

A SZOMSZÉD HEGYE MINDIG ZÖLDEBB

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 4 €

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

Szállás:  3 éjszaka **** szállodában,  
2 ágyas tusoló/WC-s szobában

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. augusztus 08 –11.  

Részvételi díj:  79.000,- Ft
Idegenforgalmi adó:  6,5 €
Egyágyas felár:  9.000,- Ft
Fakultatív vacsora (3 alkalom):  14.900,-Ft

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Ausztria természeti látványosságokban gazdag terü-
letét keressük fel. Tisztavizű tavak, jégbarlang, zöl-
dellő hegyoldalak, bájos települések, tavi hajókázás, 
kirándulás kabinos felvonóval. Ezeket az élményeket 
mind átélheti ezen a hangulatos társasúton.

DOLOMITOK

SALZBURG
 HEILIGENBLUT

PÉNZTÁRCA-

BARÁT
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 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: 38 €

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

Szállás:  3 éjszaka *** szállodákban 2–3 ágyas  
zuhanyzós / WC-s szobákban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. augusztus 17 – 20. 

Részvételi díj:  75.000,- Ft 
Egyágyas felár:  18.000,- Ft
Fakultatív vacsora (3 alkalom):  14.500,- Ft

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

ST. WOLFGANG – HAJÓZÁS – ST. GILGEN (680 km)
Reggeli indulás után hegyeshalmi határátlépéssel megyünk 
Ausztriába.  Salzkammergut vidékét elérve először Ferenc 
József híres kastélyát keressük fel Bad Ischlben. Ezt követően 
séta a városban, ahol megkóstolhatjuk a híres ischlert, mely 
a császárnak is kedvenc süteménye volt. Folytatjuk utunkat 
St.Wolfgang városába. Itt megtekintjük a több irodalmi mű 
által említett elbűvölő települést. A híres gótikus templom 
meglátogatása is szerepel a programban. Ezt követően hajóra 
szállunk és átmegyünk Sankt Gilgen városába. Élmény a tavon 
körbetekinteni a köröttünk magasodó 2–3000 m magas 
csúcsok ra. Sankt Gilgeni sétánk után vadregényes tájon 
haladva érjük el szállásunkat (3 éj).

2. NAP: LOSER – DACHSTEIN – HALLSTATT (90 km)
Délelőtt a fantasztikus látványt nyújtó Loserre (1630 m) 
megyünk fel busszal, mely egy mesés panorámaúton keresz-
tül érhető el. Ahogy emelkedik az út, úgy növekszik a szé-
dületes kilátás a több ezer méteres csúcsokra. Délutáni 
programunk első része egy természeti ritkaság, a dachsteini 
jégbarlang megtekintése. Cseppkőbarlangot sokan láttak már, 
de a jégbarlang sokkal különlegesebb. Már a megközelítése is 
egy kellemes kirándulás, hiszen felvonóval tesszük meg az út 
első szakaszát, majd a végállomástól tovább kell gyalogolni 
a barlang bejáratáig. A jégbarlangban helyi vezető mutatja be 
a meseszerű képződményeket. A délután második felében a 
világörökség részeként számon tartott Hallstatt városát keres-
sük fel. A több száz éves házak és a híres templom mellett 

a magas csúcsokkal övezett Hallstatti-tó látványa is felejthe-
tetlen. Sem a délelőtti, sem a délutáni kirándulás nem igényel 
nagy hegymászási tehetséget, csak kényelmes cipőt és a jég-
barlangban meleg öltözetet.

3. NAP: ZELL AM SEE – KRIMML – SALZBURG (280 km)
Reggel egy különleges fekvésű várost keresünk fel. Zell am 
See a Grossglockner út indulásánál egy mesés tó partján fek-
szik. Nem véletlenül Ausztria egyik legkedveltebb üdülővárosa. 
Sétánk után folytatjuk utunkat nyugat felé, úticélunk Ausztria 
legnagyobb vízesése. A Krimml-vízesés megtekintéséhez túrá-
zós kedvünket kell elővenni, de megéri a folyamatosan változó 
mesés zuhatag látványa a kis fáradságot. A délután második 
felét a tartomány központjában, Salzburgban töltjük. Sétánk 
során Mozart emlékekkel és szebbnél szebb templomokkal 
fogunk találkozni. A Mirabell kastélyparkból csodás képeket 
csinálhatunk, melyen a színes virágok mellett Hohensalzburg 
vára teljes pompájában látható. Estére érünk vissza a már 
megszokott szállásunkra.

4. NAP MARIAZELL – BUDAPEST (720 km)
Reggeli után Mariazellbe indulunk. A városban először a híres 
kegytemplomot tekintjük meg, melynek magyar vonatkozása 
Nagy Lajos kápolnája, Mindszenthy hercegprímás egykori 

temetkezési helye. Ezt követően séta a hangulatos főtéren és 
a belvárosban, ahol megismerkedhetünk egy mézes kalács-
készítő műhellyel és a híres helyi likőrrel, 
mely csupa gyógynövényből készül. Dél után 
továbbutazás és az esti órákban haza ér-
kezés. Budapest után mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 58 €

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

Szállás:  3 éjszaka ***-os panzió  
2 ágyas fürdőszobás, WC-s szobáiban   

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 03 – 06.; augusztus 17 – 20.

Részvételi díj:  68.000,- Ft  
Egyágyas felár:  13.500,- Ft
Fakultatív:
Vacsora (3 alkalom):  9.500,- Ft

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Ausztria természeti látványosságokban gazdag terü-
letét keressük fel. Tisztavizű tavak, jégbarlang, zöl-
dellő hegyoldalak, bájos települések, tavi hajókázás, 
kirándulás kabinos felvonóval. Ezeket az élményeket 
mind átélheti ezen a hangulatos társasúton.

SALZKAMMERGUT,  
AUSZTRIA ÉKSZERDOBOZA

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

WOLFGANG SEE fotó: Márkus István

SALZBURG

HALLSTATT
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TÖBB, MINT BÉCS

PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BP. – MONDSEE (780 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után érkezünk 
Ausztriába. Megállunk a csodás fekvésű Mondsee városká-
ban. Égszínkék tó, meredek sziklafalak, virágos alpesi házak. 
Itt gyönyör ködünk a belvárosban, megtekintjük a különle-
ges templomot, majd sétálunk a szépen kialakított tóparton. 
Szállás Ausztriában, a német határ közelében (3 éj).

2. NAP:  HERRENCHIEMSEE – FRAUENCHIEMSEE (220 km)
Reggeli után a „Bajor-tengerhez” (Chiemsee) utazunk. Rövid 
hajókázást követően az Urak-szigetén, a Herrenchiemseen 
tekintjük meg II. Lajos – Versailles mintájára épült – barokk 
kastélyát és annak gyönyörű parkját. A kastélyban található 
egy, a királyról elnevezett emlékmúzeum is. A gazdag tár-
lat az uralkodó sorsát és élettörténetét dokumentálja fest-
mények, mellszobrok és történelmi fényképek segítségével. 
Itt tekinthető meg többek között a keresztelőruha és a koro-
názási palást is. Ezt követően – kedvező időjárási körülmények 
között – továbbhajózunk a „tenger” másik (apácák) szigetére 
a Fraueninselre. Itt megcsodáljuk a kora-középkori apátsági 
templomot, a gótikus kapucsarnokot és a harangtornyot, majd 
sétálunk egyet az autómentes sziget hangulatos kis házai, 
telkei között. A szigetekről hajóval megyünk vissza buszunkhoz 
és a késő délutáni órákban visszautazunk szállásunkra.

3. NAP: MÜNCHEN ÉS SÖRFESZTIVÁL
Reggeli után utazunk Münchenbe. Városnézés Bajorország 
fővárosában. Hagymakupolás dóm, városháza, belváros... 
Délután irány a Sörfesztivál. Szabad szórakozás a hangulatos 
forgatagban. Sátorban van asztal foglalva a csoportnak, ahol 
kötelező fogyasztás van (étel és ital). A helyet hónapokkal előre 
le kell foglalni, mivel hatalmas az érdeklődés az eseményre és 
nagyon nagy a tömeg. Helyszínen csoportnak egyáltalán nem 
lehet jegyet venni. Jegy nélkül azonban nem lehet belépni a 
sátrakba! A sörsátor belépőjegyét a helyszínen kell az idegen-
vezetőnek kifizetni (kb. 35 €, melynek értéke teljes összegben 
elfogyasztható). Aki nem kíván ezen a programon részt venni, 
annak jelentkezéskor (!), írásban kell nyilatkozni, hogy számára 
ne rendeljünk jegyet. Aki nem kér tőlünk jegyet, az nem rekla-
málhat, hogy nem tud bejutni a rendezvényre. Aki nem jelezte 
előre, hogy nem kér belépőt, annak kötelező a sátorbelépőt 
kifizetni idegenvezetőnknél. Szállás, mint előző nap.

4. NAP: SALZBURG – BP. (550 km)
Reggel bemegyünk Salzburgba. Idegen-
vezetéses városnézés a templomok város-
ában a csodálatos barokk építészeti 
emlékek között. Megtekintjük a Salzach 
folyó mindkét partjának látványosságait. 
A Mirabell-kert szépsége a leghíresebb kastélyok kertjeivel 
vetekszik. A dóm lenyűgözően hatalmas barokk épülete a bel-
város központjában található. Látjuk a város fölé magasodó 
Hochensalzburgot is. A ferences rendiek temploma építésze-
tileg az egyik legkülönlegesebb alkotás Ausztriában. A sétánk 
során rengeteg emlék utal a város híres szülöttjére, Mozartra. 
A kb. 2,5 órás programunk után hazaindulunk. Hegyeshalmi 
határátlépéssel az esti órákban hazaérkezés. Budapest után 
mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A Sörfesztivál Bajorországban és Münchenben szinte 
nemzeti ünnep. Mi a legszínvonalasabb megoldást 
választottuk, egy sátorban foglaltunk helyet a csoport-
nak, ahol mindig szól a zene és kiváló a hangulat. 
A többi napra kulturális programot szerveztünk. 

SÖRFESZTIVÁL MÜNCHENBEN

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 52 €

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. szeptember 20 – 23.

Részvételi díj:  65.500,- Ft  
Egyágyas felár:  11.000,- Ft
Vacsora (3 alkalom):  9.900,- Ft

SÖRFESZTIVÁL

BAROKK PALOTÁK ÉS KASTÉLYOK
Bajorországban és Ausztriában

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A XVII–XIX. század az európai építészet nagy korszaka. 
Ekkor már nemcsak a templom- építészetre fordítot-
tak nagy figyelmet, hanem csodálatos palotákat, kas-
télyokat is emeltek. Ezekből tekintünk meg néhányat 
Ausztriában és Bajorországban. Nemcsak a kastélyok 
csodálatosak, hanem az a környezet, ahova ezeket a 
palotákat építették, legalább olyan látványos.

NEUSCHWANSTEIN fotó: Keresztes Gábor

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

SCHÖNNBRUNN – BÉCS (240 km) 
Reggel indulás Bécsbe. A délelőtti órákban érkezünk a fővá-
rosba. Programunkat Schönbrunnban, a Habsburgok világhírű 
kastélyánál kezdjük. Megtekintjük a császári család életének 
színhelyét, a kastély termeit és kertjét. Ezt követően autó-
buszos városnézés a belvárosban; Ring eklektikus palotái, 
Operaház, Művészettörténeti Múzeum, Parlament, városháza. 
A buszos városnézés után kezdjük gyalogos sétánkat: Hősök 

tere, Kancellária, Minorita templom, Am Hof, Kohlmarkt, 
majd a 200 éves Demel cukrászda. Folytatjuk programun-
kat: Széchenyi szülőháza, Hofburg (Császári palota), kincstár. 
Itt található pl. Bocskai koronája, Nagy Lajos keresztje. Este 
szállásfoglalás Bécsben (2 éj).

2. NAP: BÉCS
Reggeli után először felkeressük a Hundertwasser házakat. 
A világhírű művész különleges épületei a Duna-part közelé-
ben találhatóak. Délelőtt a Művészettörténeti Múzeum kiál-
lítását tekintjük meg a magyar emlékekre koncentrálva: 
nagyszentmiklósi aranykincs, Munkácsy freskója. A múzeum-
látogatás után a városnézés folytatása: Burgpark, Kapucinusok 
altemploma, itt találhatóak a Habsburgok kriptái. Tovább 
haladunk a város szívében lévő Szt. István székesegyházhoz, 
a Kärtner Str-n sétálunk a Szt. Mihály templomhoz a Lipicai 
lovarda épületének érintésével. A nap során lesz szabadprog-
ram, ekkor lehet megkóstolni a híres bécsi melange kávét vagy 
a Sacher tortát. A nap zárásaként kimegyünk a Kahlenberg kilá-
tóhoz, a bécsiek kedvelt kirándulóhelyére. Gyönyörű panoráma 
tárul elénk a bécsi borvidékre, a Dunára és a fővárosra. Szállás. 

3. NAP:   WACHAU VIDÉKE – KREMS – HAJÓZÁS A 
DUNÁN – MELK 

Reggeli után a Duna mentén páratlan műemlékek között 
utazunk Kremsbe. E bájos kisvárosban tartunk rövid sétát. 
Ezt követően – még Kremsben – hajóra szállunk. Hajóutunk 
kastélyok, várak, kisvárosok mentén halad. Ausztriában ez 
a Duna leghangulatosabb szakasza. Közel 3 órás hajóutunk 
Melkig tart. Itt szállunk partra és megtekintjük a mesés melki 
apátság múzeumszobáit, templomát, végül belső udvarát. 
Folytatjuk utunkat a Duna fölé magasodó, híres artstetteni 
kastélyhoz, mely korábban királyi rezidencia volt. Itt nyugszik 
a Szarajevóban tragikusan elhunyt Ferenc Ferdinánd trónörö-
kös is. Este vacsora, szállás.

4. NAP:  LORETTÓ – EISENSTADT –  
RUSZT – LÉKA – BP. (260 km) 

Délelőtt a lorettói kegytemplomot néz-
zük meg, mely az osztrák barokk építé-
szet egyik gyöngyszeme. A déli órákban 
érkezünk a tartomány fővárosába, Eisenstadtba. Séta a köz-
pontban. Lefényképezhetjük kívülről a híres Esterházy kastély 
épületét is. Továbbutazva a szintén világörökségi látványossá-
gok közé tartozó Fertő-tó vidékét látogatjuk meg.  Rusztban, 
a gólyák városában rövid megállás. Továbbhaladva Lékán a 
végvárat keressük fel. A késő délutáni órákban hazaindulás. 
Kőszegnél határátlépés. Budapestre az est órákban érkezünk. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Természet Városlátogatás

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 78 €

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014.  május 01 – 04.  június 06 – 09.;  

július 08 – 11.; augusztus 08 – 11.; 
szeptember 18 – 21.;  október 23 – 26.

Részvételi díj:  59.950,- Ft  
Egyágyas felár:  18.000,- Ft
Fakultatív vacsora:  16.000,-Ft  

Nehézségi mutató

        ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

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

M
EGÚJÍT

VA

BÉCS
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Krems

Salzburg
Chiemsee

Neuschwanste
in

Kehlsteinhaus

Tratzberg

Linderhof

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

KREMS – HELLBRUNN (780 km)
Reggeli indulás. Hegyeshalmi határátlépés után érkezünk 
Ausztriába. Utunkat megszakítva rövid kitérőt teszünk a Duna-
parti városba, Kremsbe. Séta a belvárosban. A város ékessége a 
Steini-kapu, a piarista templom és a városháza. Városnézésünk 
után az UNESCO Világörökség Listájában is szereplő Wachau-
kultúrtájon haladunk végig. Nem véletlenül kapta ezt a 
megtisztelő címet, erről mi magunk is meggyőződhetünk. 
Továbbutazva a következő érdekesség a Salzburg mellett talál-
ható Hellbrunn-kastély parkja. Ez a mesés park különleges vízi 
játékairól ismert. Marcus Sittikus, Salzburg hercegérseke épít-
tette az olasz Solarival ezt a nyári rezidenciát és a mókás szö-
kőkutakat. Programjaink befejezése után szállásunkra utazunk.

2. NAP: SASFÉSZEK – TRATZBERG – TIROL (180 km)
Reggeli után kirándulunk a hírhedt „Sasfészekhez”. 
Berchtesgadennél a Kehlsteinhaushoz megyünk fel. A törté-
nelmi helyszín megközelítése a parkolóból helyi buszokkal 
történik. Káprázatos, részben sziklába vájt úton haladunk fel-
felé. Közben már kezd kirajzolódni a táj szépsége. Ezt köve-
tően egy korabeli lift visz fel bennünket a hegytetőre. A szikla 
tetejéről jó idő esetén ellátni a Königseeig és Salzburgig is. 
Fent eltöltött kellemes nézelődésünk után jövünk le a hegy-

ről. Németországot elhagyva Tirolban egy érdekes, várszerű 
kastélyt keresünk fel. Az autósztrádáról is látható a Tratzberg-
kastély. Meredek úton megyünk fel a várkastélyhoz, a hangula-
tos „Tratzberg Express” nevű kisvonat segítségével. A műemlék 
megtekintése során meggyőződhetünk arról, hogy a belső 
díszítettsége sok, nála híresebb kastély látványával vetekszik, 
mivel berendezésének többsége több mint 400 éves. A koraesti 
órákban utazunk tovább tiroli szálláshelyünkre.

3. NAP: NEUSCHWANSTEIN – LINDERHOF (360 km)
Reggeli után II. Lajos bajor uralkodó két mesés kastélya felé vesz-
szük az irányt. Először a mindenkit lenyűgöző Neuschwanstein-
várkastélyt keressük fel. A csodálatos „mesevárat” a parkolóból 
kis gyalogtúrával vagy helyi kisbusszal érjük el. A bajor uralkodó 
Wagner tiszteletére emeltette a várat, ezért is kapta a Lohengrin 
(Hattyú-lovag) elnevezést. A hatalmas és sejtelmes kastély több 
mint 360 szobával 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 ter-
mek, a csodás park és a Vénusz-barlang minden látogatót elva-
rázsol. Nagyon látványos a kastélypark szökőkútja. 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 mintá-
jára épült – barokk kastélyát, és annak gyönyörű parkját. A 
kastélyban található egy, a királyról elnevezett, emlékmú-
zeum is. A gazdag tárlat az uralkodó sorsát és élettörténetét 

dokumentálja festmények, mellszobrok és történelmi fényké-
pek segítségével. Itt tekinthető meg többek között a keresz-
telőruhája és a koronázási palástja is. A szigetről hajóval 
megyünk vissza buszunkhoz. Ezt követően rövid megállások-
kal és hegyeshalmi határátlépéssel jövünk hazafelé. Az esti 
órákban érkezünk Budapestre. Ezután mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 73 €

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

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

Ellátás:  reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  május 01 – 04. június 06 – 09., július 08  – 11.; 

július 24 – 27.; augusztus 13  – 16.,  
szeptember 20 – 23., október 23 – 26. 

Részvételi díj:  66.500,- Ft  
Egyágyas felár:  18.000,- Ft
Vacsora:  11.800,- Ft

BAROKK PALOTÁK ÉS KASTÉLYOK
Bajorországban és Ausztriában

Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A XVII–XIX. század az európai építészet nagy korszaka. 
Ekkor már nemcsak a templom- építészetre fordítot-
tak nagy figyelmet, hanem csodálatos palotákat, kas-
télyokat is emeltek. Ezekből tekintünk meg néhányat 
Ausztriában és Bajorországban. Nemcsak a kastélyok 
csodálatosak, hanem az a környezet, ahova ezeket a 
palotákat építették, legalább olyan látványos.

Nehézségi mutató

NEUSCHWANSTEIN fotó: Keresztes Gábor

TRATZBERG fotó: Kánvási Katalin

LINDERHOF fotó: Kánvási Katalin

TOP
AJÁNLAT
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Meersburg
Lindau

Oberammergau
Bad Reichenhall

Reit im Winkl
Garmisch-Partenkirchen

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

AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG (650 km)
Reggeli indulás Budapestről. Hegyeshalmi határátlépés-
sel utazunk Ausztrián keresztül Németországba. Első progra-
munk a Berchtesgadeni Nemzeti Park területén lévő szurdok 
megtekintése. Vadregényes, de kaptatós út vezet a vízesések-
kel tarkított, meredek sziklafalak közti szoroshoz. Ezt a hasa-
dékot a Wimbach gyorsfolyású patak vájta ki évezredek alatt. 
Egy kialakított pallós gyalogúton haladva gyönyörködhetünk 
a látványban. Ennek megtekintése után folytatjuk utunkat a 
Chiemgaui Alpok völgyében, és érjük el szállásunkat (2 éj). 
Vacsora.

2. NAP: REIT IM WINKL – WALCHSEE – ASCHAU (100 km)
Reggeli után egy festői bajor kis faluba indulunk. Reit im 
Winkl közel 700 m magasságban a kirándulók és a téli spor-
tok szerelmeseinek kedvelt pihenőhelye, sok apró üzlettel, 
kávézóval, tipikus bajor házakkal, ajándéktárgy-árusokkal. 
Ezt követően visszatérünk Tirolba, a Walchsee-hez. Aki akar, itt 
sétálhat a tóparti csinos kis településen, ahol számtalan fes-
tett falu házban gyönyörködhet. Lehetőség van arra is, hogy 
felvonózzunk a közeli csúcsra, ahonnan pazar a rálátás a tóra 
és környékére. Innen vagy gyalogosan, vagy nyári bobbal, 

libegővel juthatunk vissza a völgybe. Délután lehet választani, 
hogy a szállásunk közelében egyénileg sétálnak, vagy a gyalo-
gos túrát kedvelők közös, de megerőltető kiránduláson vehet-
nek részt. Busszal megyünk a Chiemi-Alpokba. Aschauból a 
híres Kampenwand felvonóval jutunk fel az 1664 m magas 
csúcsra. Tiszta időben remekül látszanak a környék tavai, zöl-
dellő hegyoldalai és meredek csúcsai. Innen gyalog túrázunk 
le a völgybe (kb. 2 óra). Este érünk vissza szállásunkra.

3. NAP:  ZUGSPITZE – OBERAMMERGAU – WIESKIRCHE 
(220 km)

Irány Németország legmagasabb csúcsa. Felvonóval jutunk 
fel a 2962 m magas Zugspitze kilátójához. Itt van a két 
ország határa is. Tiszta időben fantasztikus körpanorámá-
ban gyönyörködhetünk. Több 3000 m magas csúcs, köztük a 
Grossglockner is látható innen. Rövid pihenő, majd egy másik 
kabinos felvonóval a hegy túloldalára, 2500 m magasságra 
utazunk, ahol lehetőség van rövid sétára is. Ismét felvonóra 
szállunk, úgy jutunk vissza buszunkhoz. Folytatjuk utunkat 
Oberammergau felé. A csinos kis falu világszerte híres népmű-
vészetéről és passiójátékáról, de a hangulata, látványos pol-
gárházainak szépsége is felejthetetlen élmény. Nem messzire 
innen található az UNESCO Világörökségek Listáján is szereplő 
búcsújáróhely, a Wieskirche. Mesés rokokó stílusú belseje min-
denkit elkápráztat. Késő délután folytatjuk utunkat szálláshe-
lyünkre, mely Memmingennnél lesz. (2éj)

4. NAP: MEERSBURG – LINDAU (200 km)
A természeti csodák folytatódnak ezen a délelőttön is. A Bajor-
Alpok leglátogatottabb szurdokát keressük fel. A sziklahasa-
dékban történő séta során lenyűgöz bennünket a folyó és az 
azt övező meredek sziklafalak harmóniája. Kellemesen elfá-
radva indulunk a Bodeni-tó németországi részének két leg-
romantikusabb városába. Ez Közép-Európa legnagyobb tava, 
mely három ország határán fekszik. Először Lindaut keressük 
fel, aminek középkori magja egy kis szigetre települt, amit egy 
híd köt össze az újvárosi résszel. Ezen átsétálva jutunk el a régi 
patrícius házak között a több mint 500 éves Óvárosházához, 
majd az 1000 éves Peterskirche egyedülálló freskóit nézzük 
meg. A városka bájos hangulatához hozzájárul a tópart és a 
világítótorony. Folytatjuk utunkat, majd a vörösboráról is híres 
Meersburg városkában teszünk egy sétát. Megnézzük a legré-
gebbi német erődöt, az Öreg kastélyt. Az óváros favázas házai, 
masszív várostornyai, kapui figyelemre méltóak. A Bodeni-
tavat elhagyva megyünk vissza szállásunkra, ahol már vacso-
rával várnak bennünket.

5. NAP:  BAD REICHENHALL – AUSZTRIA – BP. (750 km)
Hazafelé indulunk. A világhírű Mozart-golyó leggazdagabb 
kínálata a gyártás helyén van, ez Bad Reichenhall centru-
mában található. Ezt keressük föl. Az üzlet választéka több, 

mint 100-féle Mozart csokoládéból áll.  
Vásárlásunk után a Salzburg – Bécs útvona-
lon hazautazunk. Budapestre érkezés az esti 
órákban. Ezt követően mindenkit a felszál-
lási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Bajorország Európa egyik leggazdagabb területe. 
Ezen az úton mi főként a természeti gazdagságát és 
a kulturális örökségeit tekintjük meg. A Zugspitze 
az ország legmagasabb csúcsa, a Chiemsee és a 
Bódeni-tó Bajorország legnagyobb két tava. Az 5 nap 
során többször túrázunk, ehhez megfelelő öltözet és 
kondíció szükséges.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 79 €

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

Szállás:  4 éjszaka *** - **** szállodákban  
2 ágyas tusoló/WC-s szobákban 

Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. augusztus 08 – 12.

Részvételi díj:  107.000,- Ft 
Egyágyas felár:  22.000,- Ft

BAJORORSZÁGI CSODÁK

Nehézségi mutató
Természet Városlátogatás

WALCHSEE fotó: Nagy Piroska

KAMPENWAND fotó: Nagy Piroska

WIMBACH SZURDOK fotó: Havas Márta
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Budapest

Cesky 
Krumlov

DrezdaLipcse

Berlin

KromerizPrága

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

CESKY KRUMLOV (440 km)
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül Dél-Csehországba. 
Egy igazi gyöngyszemet keresünk fel a Moldva folyó mentén. 
Cesky Krumlov történelmi negyedét az UNESCO 1992-ben 
a világörökség részének nyilvánította. A krumlovi vár a prá-
gai Hradzsin után Csehország második legnagyobb vára. 
Öt udvarból és negyven épületből áll és hozzá tartozik egy 
hét hektáros kastélypark is. A város egyik jelképe a kör alakú 
vártorony. Egyedülálló látványosság a jó állapotban fennma-
radt 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 terü-
lete is világörökség volt, de elvették tőle a címet. Miért? Erről is 
beszél idegenvezetőnk. Délután a szabadprogram alatt aki akar, 
megtekintheti a Zwinger kiállításait és parkját. Ez Európa egyik 
leggazdagabb képtára, de mesés porcelángyűjtemény is talál-
ható benne. Az esti órákban szálláshelyünkre utazunk. 

4. NAP: MEIßEN – BERLIN (230 km)
A híres meißeni porcelángyár megtekintésével kezdjük a 
napunkat. A gyárat 1710-ben alapította Erős Ágost válasz-
tófejedelem, azóta világhírre tett szert. Látogatásunk során 
megtekintjük a porcelánkészítés legfontosabb fázisait, 
majd bepillantást nyerhetünk a gyár gazdag porcelántör-
téneti kiállításába, ezt követően vásárlási lehetőségünk is 
lesz. Programunk után a „régi-új” német fővárosba, Berlinbe 
utazunk. Az ultramodern stílusban újjáépült, a „harmadik 
évezred fővárosának is nevezett” metropoliszban az autó-
buszos és gyalogos városnézés során megismerjük a  leg-
fontosabb látványosságokat:  kormányzati-negyed a 
Bundestaggal (ez volt a Reichstag), Brandenburgi-kapu, 
Potsdamer Platz, Checkpoint Charlie, az Alexanderplatz és 
környéke a TV-toronnyal. Sétákat teszünk a „régi Berlin” 
negyedeiben is, mint pl.: a Nikolai-viertelben, vagy éppen a 
Csendőr-téren. De látjuk még a Vörös-városháza, a hatalmas 
berlini Dóm épületeit is. Ezt követően kirándulunk buszunk-
kal a Humbold Egyetem és az Unter den Linden érintésé-
vel Charlottenburgba és a híres Kurfürstendammra. Még 
mindig észreveszi a figyelő szem a két Berlin közötti építé-
szeti különbséget, valamint az egykori Kelet- és Nyugat-
Berlint elválasztó fal mementóit is, melyeket gyalogosan és 
buszunkból is megszemlélünk. Szállás Berlinben.

5. NAP: BERLIN – POTSDAM – LIPCSE 
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 lát-
ványos, de a parkja még csodálatosabb. Ez is a világörökség 
része. Nézelődésünk után továbbutazunk Lipcsébe, szállás. 

6. NAP: LIPCSE – PRÁGA
Reggel kezdjük Lipcse látnivalóinak megtekintését. Bach itt élt 
és zenélt. Megtekintjük „munkahelyét” a Tamás-templomot, 
mely előtt van a zeneszerző szobra is. Felkeressük a piactér 
szépen gondozott palotáit, a régi kereskedelmi tőzsdét, az 
óvárosházát és a Mädler-passzázst, majd a muzsika fellegvá-
rainak 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 lépcsők 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 mel-
lette álló Püspöki palota területe, a palotakerttel és a közelben 
található reneszánsz-barokk virágoskerttel, melyet 1998-ban 
az UNESCO a világörökség részévé nyilvánított (külső fotó-
zás). A város Közép-Morvaország kulturális centruma és 
1997-ben Csehország legszebb történelmi városává választot-
ták. Hazautazás, Budapestre érkezés az esti órákban. Ezt köve-
tően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

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

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 51 € + 550 CZK

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. július 15 – 21.; augusztus 22 – 28.

Részvételi díj:  99.500,- Ft 
Egyágyas felár:  32.000,- Ft
Fakultatív:
Vacsora (6 alkalom):  27.000,- Ft

KRISTÁLYOK ÉS PORCELÁNOK VARÁZSÁBAN
Prágától – Berlinig

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

BERLIN fotó: Molnár Erika

PRÁGA fotó: Szuper Józsefné

DREZDA fotó: Molnár Erika
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Budapest

Cesky KrumlovNürnberg

Bayreuth

MarienbadBamberg
Karlovy Vary

Regensburg

München

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

MÜNCHEN (680 km)
Reggeli indulás, utazás hegyeshalmi határátlépéssel Ausztrián 
keresztül a bajor fővárosba, Münchenbe. Dél-Németország 
gazdasági, közlekedési és kulturális központja egyike Európa 
legvirágzóbb városainak. Neve a német Mönch szóból ered 
– mely magyarul szerzetest jelent – és a város címerében is 
megtalálható. Városnézés: belváros, Hagymakupolás dóm, 
városháza, gótikus kapuk, Maximilian utca szecessziós épüle-
tei... Szállás a város közelében. 

2. NAP: KELHEIM – REGENSBURG – NÜRNBERG (200 km)
Reggeli után elhagyjuk München környéki szállásunkat 
és Kelheimbe utazunk, ahonnan fakultatív hajókirándu-
lást teszünk a Dunán Weltenburgig. A Duna egyik legszebb 
szakasza ez, ahova látogatók százai sereglenek naponta, 
hogy gyönyör ködjenek a tájban. Weltenburg hagyományos 
középkori sörfőzdéjéről és szép katedrálisáról híres. Az egyi-
ket megkóstoljuk, a másikat megtekintjük. Ezt követően 
Regensburgba vezet utunk. A legszebb látnivalóik: Dóm, püs-
pöki palota, régi kápolna, Kepler Emlékház és a régi városháza. 
2006-ban az óvárost a világörökség részének nyilvánítot-
ták. Sétánk után Nürnbergbe utazunk. Sok német-római csá-
szár választotta tartózkodási helyéül a várost. Az 1470–1530 
közötti időszak számít a város virágkorának. Gazdagságát 
kiváló kézművesiparának, és a kereskedelem szempontjá-
ból kedvező fekvésének köszönhette. Ezekkel kapcsolatos 
emlékeket is felkeressünk. Ízelítő a legfőbb látnivalókból: 
Szent Lőrinc-templom, Főpiac tér, Miasszonyunk temploma, 
Ó-városháza, Felsőváros, Dürer-ház, vár (kívülről). Szállás egy 
hangulatos bajor fogadóban.

3. NAP: BAMBERG – BAYREUTH – KARLOVY VARY (310 km)
Reggelit követően Bamberget keressük fel. Itt a román, gót, 
barokk, reneszánsz és a szecesszió művészeti stílus gyönyörű 
alkotásaival találkozhatunk. A háborúk az évszázadok során 
a települést csodálatos módon megkímélték. Nemcsak a 
helybeliek nevezik ezért Bamberget a „németek álomváros-
ának”, amelyet 1993-ban az UNESCO világörökségnek nyil-
vánított. Városnézésünk után Bayreuthba utazunk, melynek 
Operaháza az elmúlt évben került fel a világörökségek lis-
tájára. Ezt a várost a világ zenekedvelői Wagner városaként 
tisztelik, ugyanis a neves zeneszerző a városban élt és alko-
tott. Ugyancsak itt hunyt el nagy zeneszerzőnk, Liszt Ferenc 
is, aki Wagner apósa volt. Városnézésünk során felkeressük 
természetesen az Operaházat, továbbá a Liszt Emlékházban 
kialakított múzeumot is. Szabadidő alatt aki akar, sétát 
tehet a kellemes városi parkban, vagy éppen a Wagner-ház 
körül. Átlépünk Csehországba és a Monarchia egyik legked-
veltebb üdülővárosába, Karlovy Varyba (Karlsbad) utazunk. 
Érkezést követően közös séta és szabadidő a szépen helyre-
állított belvárosban, mely még mindig magán hordozza 
a Monarchia hangulatát. Szállás.

4. NAP:  KARLOVY VARY – MARIENBAD – HLUBOKA – 
ČESKÉ BUDĚJOVICE (270 km)

Karlovy Varyt elhagyva Csehország másik híres gyógyhelyét, 
Marienbadot (Marianske Lazne) keressük fel. A híres üdülő-
helyet rengeteg híresség kereste már fel Goethétől Chopinig, 
az orosz cártól az angol királyig. Most rajtunk a sor. Sétálunk, 
gyönyörködünk a hangulatos belvárosban, mely még min-
dig a XIX. századot idézi. Ezt követően folytatjuk utunkat 
Hlubokára. Itt van Csehország egyik leglátványosabb vára. 
Barokk és angol gótikus stílusjegyek keverednek a vár épü-
letében. A késő délutáni órákban érünk České Budějovicébe. 
A város az itt gyártott söréről, a Budweisserről lett ismert. Séta 
a belvárosban, a főtéren és környékén: városháza, Fekete-
torony, Sámson-kút, Dominikánus templom és kolostor… 
Szabadprogram során aki gondolja, megkóstolja az itt készülő 
sört. Szállásunkra este érkezünk.

5. NAP: CESKY KRUMLOV – BUDAPEST (530 km)
Reggeli után Cesky Krumlovban folytatjuk programunkat, 
amely szintén szerepel a világörökség listáján. Elsőként meg-
tekintjük a Moldva kanyarulatában kiépített történelmi óvá-
rost (Főtér, Szent Vitus-templom, városháza), majd onnan 
felkapaszkodunk a várba, amely Csehország második leg-
nagyobb építménye. Megcsodáljuk pompás épületeit, belső 
udvarait és az innen tárulkozó páratlan 
panorámát. Gyalogos sétánk után Ausztria 
érintésével hazafelé indulunk. Az esti órák-
ban hazaérkezés. Budapest után mindenkit 
a felszállási helyére szállítunk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: 9 € + 260 CZK

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  július 25 – 29.

Részvételi díj:  82.000,- Ft
Egyágyas felár:  25.000,- Ft 
Fakultatív:
Dunai hajózás, templomlátogatás,  
+ 1 pohár helyi készítésű sör:  5.800,- Ft
Vacsora (4 alkalom):  19.500,- Ft

CSÁSZÁRVÁROSOK ÉS  
GYÓGYVIZEK NYOMÁBAN

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Közép-európai körutunkon Bajorország és Nyugat-
Csehország legszebb településeit keressük fel. 
Bajorország évszázadokon keresztül a Német-Római 
Császárság központja volt. A városokban láthatunk 
több évszázados épületeket, műemlékeket, ezen 
kívül hajókirándulást teszünk a Dunán, és megkós-
tolhatjuk Karlsbad és Marienbad híres gyógyvizeit. 
Az utat olyanoknak javasoljuk, akik nem szeretik 
a hosszú buszozásokat, de szeretik a bájos kisvá-
rosokat és az érdekességeket. A szállások kellemes 
**** szállodákban lesznek. 

PRÁGA fotó: Révészné Győri Éva

HLUBOKA

MÜNCHEN

MARIENBAD

PRÉM
IU

M



53Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/1993

Brno

Prága
Kutna Hora

Telc

Karlovy Vary

Pozsony

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 
akinek kedve tartja, önálló egyéni programot szervezhet 
magának Prága történelmi óvárosban. Másik lehetőségként 
egy hangulatos, kb. 6 órás fakultatív kirándulásra és időuta-
zásra jöhet velünk a meseszép Karlovy Varyba. A Tepla folyó 
mellett teraszosan kiépült város csodaszépen felújított, monar-
chia-korabeli épületei között sétálunk. Közben valamelyik 

kellemes teraszon megpihenhetnek utasaink és kóstolgathat-
ják a híres gyógyító hatású vizet, melyet a vendégek általában 
egy különleges formájú bögréből szürcsölnek. Megízlelhetjük 
Karlsbad finom ostyáját is. Késő délutáni órákban hagyjuk el 
Karlovy Varyt, este érkezünk vissza szállásunkra.

3. NAP: PRÁGA ÉS HAJÓKIRÁNDULÁS 
Folytatjuk prágai városnézésünket. A mai nap első látványos-
sága a Vencel-tér, mely a cseh történelemben többször is fon-
tos szerepet játszott. Továbbsétálunk a belvárosban a főtérig. 
Itt megtekintjük többek között a híres órát (Orloj), láthat-
juk Husz János monumentális szobrát, továbbá gyönyörköd-
hetünk a teret ölelő szépen felújított házakban. Az óváros 
felkerült az UNESCO Világörökségek Listájára. Ezt követően 
folytatjuk utunkat Prága másik híres építményéhez, a Károly-
hídhoz. A hidat fenséges barokk szobrok díszítik. Sétálva a 
hídon, szép fotókat készíthetünk a műemlékekről, szobrokról. 
Városnézésünket a zsidó negyednél fejezzük be. Ezt követően 
a szabadprogram alatt egyéni sétára, nézelődésre, ajándék-
vásárlásra nyílik lehetőség. Aki gondolja, egy hangulatos 

kiskocsmában megízlelheti a híres cseh söröket is. A koraesti 
órákban szervezünk egy hangulatos, kb. 2 órás fakultatív hajó-
kirándulást a Moldván, mely svédasztalos vacsorával van egy-
bekötve. Akik nem választják a hajózási programot, azoknak 
lehetőség nyílik önálló sétára a kivilágított belvárosban. Este 
autóbusztranszfer a szállodába.

4. NAP:  PRÁGA – KUTNA HORA – TELČ – BP.  (570 km) 
Ez a nap is a cseh világörökségekről szól, ugyanis a nap során 
felkeresendő városok mindegyike szerepel az UNESCO listá-
ján. Délelőtt a Prága közelében lévő Kutna Hora látványossá-
gai 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, mely-
nek felkeresése nemcsak különleges, de egy kissé megrázó 
élmény is. Folytatjuk utunkat Csehországban. Délután Telčben 
a város egységes hangulatú, látványos főterén sétálunk, ahol 
szép fotókat készíthetünk az árkádos-lábas házakról, valamint 
a közelben lévő várról. Csehországot és Szlovákiát elhagyva 
rajkai határátlépés után az esti órákban érkezünk haza. 
Budapest után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Csehország az utóbbi időben hatalmas fejlő-
désen ment keresztül, szépen helyreállították 
csodás műemlékeit. Prága Európa egyik leglá-
togatottabb városa, nem véletlenül. Az oda- és 
a vissza út során sok szép látványosság vár ránk. 
Sétálunk Pozsonyban, megismerkedünk Karlovy 
Vary (Karlsbad) érdekességeivel, és láthatjuk még 
Brno, Kutna Hora és Telč műemlékeit is.

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

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

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

Ellátás: reggeli
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  május 01 – 04.; június 06 – 09.;  

június 24 – 27.; július 03 – 06., 
július 10 –13.; július 15 –18.; július 25 – 28.; 
augusztus 08 –11.; augusztus 17 – 20.; 
augusztus 25 – 28.; szeptember 11 – 14.; 
szept. 18 – 21.; okt. 23 – 26.; nov. 06 – 09.

Részvételi díj:  44.950,- Ft
Egyágyas felár:  15.000,- Ft
Fakultatív:
Karlovy Vary:  5.500,- Ft
Vacsorás hajókirándulás a Moldván:   6.500,- Ft
Vacsora (1. és 2. nap a hotelben):  6.500,- Ft

CSÁSZÁRVÁROSOK ÉS  
GYÓGYVIZEK NYOMÁBAN

TELC fotó: Jablonkai Sára

PRÁGA fotó: Révészné Győri Éva

KUTNA HORA

MÜNCHEN

CSEH VILÁGÖRÖKSÉGEK  
ÉS A SZÁZTORNYÚ PRÁGA

PÉNZTÁRCA-

BARÁT

Természet VároslátogatásNehézségi mutató
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Zakopane

Wadowice

Czestochowa
Krakkó

Wieliczka

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

ZAKOPANE – KRAKKÓ (400 km)
Reggel parassapusztai határátlépéssel megyünk Szlovákiába. 
Az országon áthaladva délután érkezünk Lengyelországba. 
Egyből megállunk egy mesés városban. Zakopane csodálatos 
fekvésű település, Közép-Európa egyik legkedveltebb és leg-
látogatottabb téli turisztikai központja. A faházakból épült kis 
hegyi falucska ma már több tízezres létszámával egész évben 
egy nyüzsgő hangyabolyhoz hasonlít. A sícentrum, a hangulatos 
sétáló utca, a hatalmas piac, az ódon fatemplom, a Gubalowka-
hegy mind ezt a tényt bizonyítják. Városi sétánk után Krakkó 
melletti szállásunkra utazunk, fakultatív vacsora (3 éj).

2. NAP: KRAKKÓ – WIELICZKA (30 km)
Reggeli után napunkat a világörökségi listán is szereplő 
wieliczkai sóbányába megtekintésével kezdjük. Itt leszállunk 
a bánya mélyébe. A közel kétórás program során bemutatják a 
nehéz munka rejtelmeit. A sóbányászat veszélyei, évszázados 
technikája és egy varázslatos világ tárul a látogató szeme elé. 
Programunkat folytatjuk Krakkóval. Először a Visztula part-
ján fekvő királyi várba, a Wawelbe látogatunk el. A termek-
ben tett sétánk közben a kalauzunktól alapos tájékoztatást 
kapunk e csodálatos palota történelméről és lakóinak életéről. 
A várban tett nézelődésünket a székesegyházban fejezzük be, 
ahol Báthory István végső nyughelyét láthatjuk. Krakkó fel-
fedezése a belvárossal folytatódik. Fő látványosságok: Rynek, 
Posztóház, Mária-templom. Szabadprogramunk után este 
megyünk vissza a szállásra.

3. NAP: AUSCHWITZ – CZESTOCHOWA (360 km)
Reggeli után mindenki eldönti, hogy sétál, kirándul a szál-
loda környékén, vagy eljön velünk egy nagyon érdekes kirán-
dulásra. Először a történelem egyik legmegrázóbb helyszínét 
keressük fel. Az auschwitzi láger manapság már csak emlék-
hely. A helyi idegenvezetőnk beszél a borzalmakról. Ezt köve-
tően a birkenaui tábornál is megállunk egy rövid időre, ahol 
szintén lehet fényképezni. A felkavaró és megrázó élmé-
nyek után kifejezetten jó a nyugodt zarándokhely felkeresése 
Czestochowaban, ami e nagy katolikus országnak a legismer-
tebb 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 kolos-
torba 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 elmélyülésre. Estére érünk visz-
sza a szállásunkra. 

4. NAP: WADOWICE – SZLOVÁKIA – BUDAPEST (440 km)
Reggelit követően elhagyjuk szálláshelyünket és a katoli-
kus hívők számára különösen érdekes helyet keresünk fel, 
Wadowicét. Itt született Karol Wojtyla, a későbbi II. János 
Pál pápa. A 20.000 lakosú településen, a pápa tiszteletére a 
szülői házban múzeumot rendeztek be. 
Meg lehet tekinteni a múzeumot, vagy 
a városkában lehet sétálni. Ezt követően 
Szlovákián keresztül kisebb pihenőkkel 
hazautazunk. Budapest után mindenkit a 
felszállási helyére szállítunk. 

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 166 PLN

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

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

Ellátás:  reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  május 1 – 4.; június 6 – 9.; június 24 – 27.;  

július 10 – 13.; július 25 – 28.;  
augusztus 17 – 20.; augusztus 25 – 28.;  
szept. 11 – 14.; szept. 20 – 23.; okt. 23 – 26.

Részvételi díj:  39.950,- Ft 
Egyágyas felár:  8.000,- Ft
Fakultatív:
Auschwitz – Czestochowa kirándulás:  5.500,- Ft
Vacsora (3 alkalommal):  7.500,- Ft

     KALANDOZÁS  
DÉL-LENGYELORSZÁGBAN

Természet Városlátogatás
Nehézségi mutató

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Izland; ez a kis ország egy igazi kuriózum. Földrajzi 
elhelyezkedésének köszönhetően bővelkedik a ter-
mészeti csodákban, hiszen egyrészről ez a Föld 
egyik legaktívabb vulkanikus területe, ugyanakkor 
itt húzódik Európa legnagyobb jégmezője is. Utunk 
során a két véglet, jég és tűz között barangoljuk 
végig a lenyűgöző természeti látványosságokat és 
a hangulatos városokat. Szállások jellegzetes izlandi 
szálláshelyeken, 2 ágyas tusolós szobákban. Igény 
esetén az út teljes időtartamára ingyenes, őrzött 
parkolást biztosítunk a reptér közelében. Részletek 
a 7. oldalon.

KRAKKÓ fotó: Cseri László

ZAKOPANE fotó: Füleki Ágnes

CZESTOCHOWA fotó: Nemecz Anikó

WADOWICE fotó: Füleki Ágnes

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Történelmi emlékekben és látványosságokban gaz-
dag terület Dél-Lengyelország. Krakkó mellett 
Zakopanét, Czestochowát és II János Pál pápa szülő-
városát, Wadowicét is felkeressük. Érdekesség a prog-
ramban egy sóbánya és Auschwitz megtekintése. 

PÉNZTÁRCA-

BARÁT
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – REYKJAVIK
Menetrend függvényében, várhatóan esti indulással repülés 
Reykjavikba. Transzfer a reptérről a szállodába. (A késői érke-
zés miatt ezen a napon vacsora nem lehetséges.)

2. NAP:  SKÓGAR – DYRHÓLAEY – VÍK – 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR

Reggeli után a világ legészakibb fővárosának megtekin-
tésével kezdünk. Néhány látnivaló: Parlament, Városháza, 
Nemzeti Múzeum, Hallgrímskirkja – jellegzetes templom, 
amely a város közepén, egy dombtetőre épült. Ezután eluta-
zunk a Reykjavikból, elhaladunk Hverageröi városa mellett is. 
A környező termékeny földek szépsége semmi ahhoz a csodá-
latos látványhoz képest, ami elénk tárul a Skógafoss vízesés-
hez vezető úton: számtalan lenyűgöző jeges folyó szeli át a 
tájat. Ezt követően megérkezünk Izland legnagyobb vízesésé-
hez, a Skógafoss vízeséshez, mely 25 méter széles és 60 méter 
magas. Napsütéses időben a hatalmas vízesés előtt egy vagy 
akár két szivárványt is láthatunk. Ezt követően folytatjuk 
utunkat Dyrhólaey-be, ahol több ezer északi lundafészket 
találhatunk a nyár folyamán. Ez az igen ritka és különleges 
madár az Atlanti-óceán északi részén lévő szigeteken él, nem 
mindennapi élmény látni őket. Végül felfedezzük a XII. századi 
katolikus kolostor szépségeit Kirkjubæjarklausturban. Szállás 
és vacsora a környéken (2 éj).     

3. NAP:  SKAFTAFELL – JÖKULSÁRLÓN – 
KIRKJUBÆJARKLAUSTUR

Napunkat a Skaftafell nemzeti parkban kezdjük, amely a szi-
get egyik legkiemelkedőbb természeti látványossága. Innen 
a legszebb a rálátás a hatalmas Vatnajökullre, mely Izland 
és egyben Európa legnagyobb összefüggő jégmezője, az 
ország területének több mint 8%-át foglalja el. A jég átlagos 

vastagsága 400 méter, de van, ahol eléri az 1000 métert is. 
A mező területe néhány éve csökkenőben van, feltehetőleg 
az éghajlatváltozás és az utóbbi időben tapasztalt vulkanikus 
aktivitás miatt. Folytatjuk utunkat Jökulsárlón jeges lagúnái 
felé, ahol a jégmezőről leszakadó óriási jéghegyek úsznak le 
a tengerig. Szállás és vacsora, mint előző este.  

4. NAP: LANDMANNALAUGAR
Reggel ellátogatunk a nagy Fjarðarárgljúfur szurdokba. Majd 
a Fjallabaksleið felföld mentén utazunk Landmannalaugarba. 
Ez egy varázslatos terület, színes riolithegyekkel, számta-
lan nem mindennapi geológiai formával és lávafolyammal 
van körülvéve. Itt lesz lehetőségünk egy természetes hőfor-
rás által táplált medencében megmártózni, mely elképesz-
tően jó hatással van az emberi szervezetre, mind a bőrt mind 
a lelket megfiatalítja (fürdőruhát és törölközőt ne felejtsünk el 
hozni!). Láthatjuk a toronymagas Heklát, a legendás izlandi 
vulkánt is, miután felfedeztük az elbűvölő Þjórsárdalur völ-
gyet. Ezt követően szálláshelyünkre megyünk, amely a Flúöir 
régióban lesz. Vacsora.

5. NAP:  NAGY-GEJZÍR – GULLFOSS – ÞINGVELLIR 
NEMZETI PARK – REYKJAVIK

Reggeli után a híres Arany Háromszögbe indulunk egy egész 
napos kirándulásra. Először Izland egyik leghíresebb látvá-
nyosságához, a Nagy-Gejzírhez megyünk. A névadó hőfor-
rás nem lövell ki évtizedek óta, de a mellette lévő Stukker igen 

aktív. Csupán néhány percet kell várni ahhoz, hogy egy kitörés 
különleges élményét közelről átélhessük. Ezt követően a sziget 
egyik legimpozánsabb vízeséséhez, a Gullfoss-vízeséshez érke-
zünk. Mind a hangja, mind a mérete és a látványa is lenyűgöző. 
A következő megállónk az Þingvellir Nemzeti Park, ahol Izland 
államalapító klánjai tartották éves gyűléseiket. Itt volt a világ 
legelső parlamentje 930-ban. Itt található a sziget legnagyobb 
tava valamint egyedülálló módon itt látható a felszínen az eur-
ázsiai és észak-amerikai kőzetlemezek eltávolodása.  Menetrend 
függvényében, várhatóan késő este transzfer a reptérre.

6. NAP: REYKJAVIK – BUDAPEST
A várható menetrend szerint 01:00-kor hazautazás Buda-
pestre. Érkezés a délelőtti órákban.

Ferihegy közelében ingyenes 
parkolás és transzfer.  
(Lásd 7. old.)

IZLAND, A T Z, JÉG ÉS GEJZÍREK FÖLDJE
ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Izland; ez a kis ország egy igazi kuriózum. Földrajzi 
elhelyezkedésének köszönhetően bővelkedik a ter-
mészeti csodákban, hiszen egyrészről ez a Föld 
egyik legaktívabb vulkanikus területe, ugyanakkor 
itt húzódik Európa legnagyobb jégmezője is. Utunk 
során a két véglet, jég és tűz között barangoljuk 
végig a lenyűgöző természeti látványosságokat és 
a hangulatos városokat. Szállások jellegzetes izlandi 
szálláshelyeken, 2 ágyas tusolós szobákban. Igény 
esetén az út teljes időtartamára ingyenes, őrzött 
parkolást biztosítunk a reptér közelében. Részletek 
a 7. oldalon.

 Min. létszám: 15 fő • Belépők ára: kb. 30 €

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

Ellátás:  reggeli és 2 – 4. napon vacsora
Utazás:   repülővel, a helyszínen  

légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. június 29 – július 04.

Részvételi díj:  480.000,- Ft 
+ reptéri illeték kb. 75.000,-Ft
+ transzfer:  10.000,-Ft

Egyágyas felár:  65.000,- Ft

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

LANDMANNALAUGAR

SKAFTAFELL

GULLFOSS
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Bergen

Oslo

Hirtshals

Stavanger

Koppenhága

Hamburg

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

AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG (760 km)
Reggeli indulás, utazás Ausztrián keresztül Németországba. 
Közben rövid kitérőt teszünk a Walhallához, ahol megtekint-
hetjük a híres emberek csarnokát, szobrait. Este szállás, aki 
akar a helyszínen tud vacsorázni is,

2. NAP:  FULDA – HAMBURG – LÜBECK (440 km) 
REPÜLŐS UTASOKNAK BP. – HAMBURG

Reggeli után Hamburg felé indulunk. Repülős utasaink reg-
gel Budapestről Hamburgba repülnek. (Menetrend/forga-
lom függvényében várakozás előfordulhat). Itt csatlakozás 
a buszos csoporthoz. Már repülős utasainkkal együtt rövid 
buszos városnézés Hamburgban: kikötői negyed, belvá-
ros… Ezt követően Lübeckbe utazunk, ahol szintén gyalo-
gos városnézés. Az óvárosa az UNESCO Világörökség Listáján is 
szerepel. Megtekintjük a Mária-templomot, a Buddenbrook-
házat, a különböző stílusokat magán viselő városházát, és 
a Holstentort. Szállás. 

3. NAP: RODBY – KOPPENHÁGA – SVÉDORSZÁG (510 km)
Reggel kompátkelés Puttgarden-Rødby között. Dániai szi-
geteket érintve haladunk keresztül az országon. A déli órák-
ban Koppenhágába érkezés. A dán fővárosban városnézés: 
Amalienborg-palota, mely a királyi pár otthona, város-
háza, Strøget, Nyhavn-kikötő, Christiansborg, és a közismert 
„Kis hableány” szobor, mely Dánia jelképe. Városnézés után 
Európa leghosszabb hídján kelünk át Svédországba. Szállás 
más Svédországban.

4. NAP: OSLO (NORVÉGIA) (535 km)
Reggeli után indulás a norvég fővárosba, Osloba. Megérkezés 
után gyalogos városnézés. Láthatjuk a királyi palotát, a par-
lamentet, a színház és az egyetem épületét. A monumen-
tális városháza belső tere modern freskókkal díszített. 
Itt szokták átadni a Béke-Nobel-díjat. Az épület előtt láthat-
juk a szép Oslo-fjordot. Ezt követően kimegyünk a különleges 
Vigeland-szoborparkba. Több mint 100 különlegesebbnél-
különlegesebb szobor megtekintése. Napunk zárásaként min-
denki választhat, hogy a híres Skanzent vagy a Viking Hajó 
Múzeumot tekinti meg. A Skanzenben az északi építé-
szet különleges, több száz éves házai láthatóak. A Viking 

hajómúzeumban eredeti állapotban konzerválódott viking 
hajókat és emlékeket tekinthetünk meg. Koraesti órákban 
foglaljuk el szállásunkat.

5. NAP:  KÖZÉP-NORVÉGIA – FJORDI HAJÓZÁS – 
HARDANGER-FJORD (435 km)

Reggeli után folytatjuk utunkat Közép-Norvégiába. Haladunk 
a csodaszép Tyri-fjord mentén. Az út során gyönyörködhe-
tünk a panorámában. Szinte megszámlálhatatlan a vízesések 
száma. Egymást érik a gyorsfolyású patakok, érdekes hegyi 
tavak. Több fotószünetet is tartunk. A Hallingskarvet-hegység 
lábánál haladva megérkezünk a Sogne-fjordhoz, amely a leg-
hosszabb és legmélyebb fjord a világon. Fläm faluból lehető-
ség nyílik fakultatív programként 2 órás csodálatos hajóútra 
az Aurlands-fjordon. Különleges élmény a meredek sziklafa-
lak közt a keskeny, de nagyon mély fjordon hajózni. A hajózás 
során láthatjuk a híres Stalheim-kanyont, a különleges, vadre-
gényes tájat, rengeteg vízesést és meredek sziklafalakat. Az út 
egyik csúcspontja ez a hajókázás. Visszaszállunk a buszba. 
A nap további részében is számtalan szép vízesést láthatunk. 
Szállásunk egy csodás fekvésű településen lesz.   

6. NAP: BERGEN – HARDANGER-FJORD (265 km)
Délelőtt továbbutazás a Hardanger-fjord mentén. Felejt he-
tet len látványt nyújtanak a kanyargó patakok, hangulatos 
zuhatagok, csodálatos hegyvonulatok. Délután városnézés 
Bergenben: Bryggen – a világörökség része –, halpiac, kikötő. 
Aki akar a szabadprogram alatt, felmehet a város fölött talál-
ható kilátóhoz, melyről mesés látvány nyílik a városra és 
az óceánra. Koraesti órákban érkezünk ma esti szállásunkra.

7. NAP:  HARDANGER- FJORD – STAVANGER – 
BEHAJÓZÁS (350 km)

Indulás után most is több mint 100 km-en keresztül a fjor-
dok mentén haladunk és gyönyörködünk a tájban. Több alka-
lommal tartunk fotószünetet. Odda után Nyugat-Norvégia 
tavakkal és fenyőerdőkkel övezett tájain megyünk keresztül. 
A nap során ismét meggyőződhetünk arról, hogy Norvégia a 
legszebb skandináv ország. Itt halad keresztül a Skandináv-
hegység és láthatunk hófödte csúcsokat, gleccsert, vízesése-
ket, fjelleket, erdőkkel övezett tavakat. Délután ismét elérjük 
a fjordok vidékét. Lesz olyan, amelyiken hajón fogunk átkelni. 
Egy életre szóló élmény a norvég fjordvidék látványa. Este 
Stavangerben gyalogos séta. Stavanger Nyugat-Norvégia 
kereskedelmi és gazdasági egyik központja, az ország negye-
dik legnagyobb városa. Óvárosában található Európa egyik 
legnagyobb faházakból álló épületsora. Ha valaki Norvégiába 
megy, ezt a várost látnia kell. Este bekompolás. Szállás a hajón 
4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) tusoló/ WC-s kabinokban.

8. NAP:  HIRTSHALS (DÁNIA) – GÖTTINGEN (780 km)   
REPÜLŐS UTASOKNAK: HAMBURG – BP. (920 km)

Éjszaka kompátkelés az Atlanti-óceánon egy kb. 10 szin-
tes tengerjáró hajóval (éttermek, bár, disco, üzletek). Reggeli 
a hajón. Dániába érkezésünk után, Dél felé haladunk. Este 
a repülős utasok Hamburgból hazarepülnek Budapestre. 
A buszos utasokkal folytatjuk utunkat szálláshelyünkre. 
Vacsorázási lehetőség biztosított.

9. NAP: NÉMETORSZÁG – BUDAPEST (950 km)
Reggel indulás és folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Magyarországra. Későesti órákban hazaérkezés. Budapest 
után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Repülős utasainknak Ferihegy közelében ingyenes parkolás 
és transzfer. (Lásd 7. old.)

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Autóbuszos társasutunk során betekintést kapunk 
a varázslatos természeti adottságokkal rendel-
kező Skandináv-félsziget látnivalóiba. Megszám-
lálhatatlan mennyiségű vízesés, mesés hegyekkel 
övezett több száz méter mély fjordok, zúgó patakok 
és még számtalan különlegesség. Megismerkedünk 
Koppenhága, Oslo és Bergen városával és hajózha-
tunk a fjordokon. Repülőgépes csatlakozási lehető-
ség Budapest – Hamburg – Budapest útvonalon. 
Repülős utasaink körútja 7 napos.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: 195 NOK + 25 DKK + 5 €

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

Szállás:  7 éjszaka ***/ **** hotelekben, 2 ágyas tusolós/
WC-s szobákban és 1 éj 4 ágyas (2 ágyas) 
zuhanyzós/WC-s kabinokban  

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora) 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal ill. válasz-  

tás alapján, repülővel + autóbusszal
Időpont: 2014. augusztus 03 – 11.

Részvételi díj: (végig busszal):  272.000,- Ft   
                             (repülővel + busszal):  288.000,- Ft 
                              + reptéri illeték kb.:  45.000,- Ft    

+ transzfer költség:  12.000,- Ft
Egyágyas felár (a hajón nem lehetséges): 
                              buszos:  86.000,- Ft 
                              repülős: 75.000,- Ft
Fakultatív:
Fjordi hajózás:  14.000,- Ft 
Fakultatív vacsora (buszos 8 alk.): 59.000,- Ft

(repülős 6 alk.): 52.000,- Ft
2 ágyas kabinfelár a hajón:  18.000,- Ft/fő

FJORDOK KÖZT A
SKANDINÁV-FÉLSZIGETEN

Természet VároslátogatásNehézségi mutató

AURLANDS-FJORD

FJORD VIDÉK fotó: Kalász Istvánné

FJORD VIDÉK fotó: Bécsi Etelka

TOP

AJÁNLAT
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Bergen

Oslo

Hirtshals

Stavanger

Koppenhága

Hamburg

Északi-fok
Hammerfest

Alta
Narvik

Mo i Rana

Trondheim
Helsinki

Sto
ckholm

Oslo

Koppenhága

Hamburg
Gdansk

Rovaniemi

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

HEGYESHALOM – AUSZTRIA – NÉMETO. (850 km)
Reggel indulás, utazás Ausztrián át. Bajorországban rövid 
kitérőt teszünk a Walhallahoz, ahol megtekinthetjük a 
híres német emberek csarnokát, szobrait. Szállás Közép-
Németországban. Aki szeretne, tud vacsorázni is.

2. NAP:  HAMBURG – LÜBECK (440 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK BP – HAMBURG

Reggeli után Hamburg felé indulunk. A repülős utasaink reg-
gel Budapestről Hamburgba repülnek. Itt csatlakozás a buszos 
csoporthoz. (Menetrend, forgalom függvényében várakozás 
előfordulhat). Repülős utasokkal történő találkozás után rövid 
városnézés Hamburgban: kikötői negyed, városháza, belvárosi 
séta… Ezt követően Lübeckbe utazunk, ahol szintén gyalogos 
városnézés. Az óvárosa az UNESCO Világörökség Listáján is sze-
repel. Lefényképezhetjük a Mária-templomot, a Buddenbrook 
házat, a különböző stílusokat magán viselő városházát és 
a Holstentort... Szállás. 

3. NAP: PUTTGARDEN – RODBY – KOPPENHÁGA (350 km)
Puttgarden-Rødby útvonalon kompátkelés Dániába. Délben 
érkezés Koppenhágába. Városnézés: Amalienborg palota épü-
letegyüttese, mely a királyi pár otthona, városháza, sétálunk 
a Strøgeten, Európa egyik leghosszabb sétálóutcáján, felke-
ressük a Kerek Tornyot, Nyhavent és a „Kis hableány”-szobrot. 
Késő délután folytatjuk utunkat és Európa leghosszabb hídján 
jutunk át Svédországba. Különlegesség egy tengerszoroson 
átívelő hosszú hídon átkelni. Szállás.

4. NAP: SVÉDORSZÁG – OSLO (510 km)
Svédországban a tengerpart mentén haladunk Norvégia felé. 
A határátkelésnél a 420 m-es Svinesund-hídon megyünk át, 
ahonnan egy csodálatos fjord látványa tárul elénk. Délután 
érkezünk Osloba, gyalogos és buszos városnézés (királyi 
palota, színház, parlament, Vigeland-szoborpark...). Belvárosi 
szállás Osloban. Este, aki akar, a hangulatos kikötői negyed-
ben és a központban sétálhat, és élvezheti már itt is, hogy este 
milyen sokáig van világos.

5. NAP: OSLO – LILLEHAMMER – TRONDHEIM (520 km)
Oslot elhagyva a Mjosa-tó mentén utazás Lillehammerbe. Itt 
az olimpiai sísáncot és a különleges skanzent tekintjük meg. 
A  skanzenben a norvég népi építészet jellegzetes darab-
jait állították ki. Ezt követően a csodaszép Gundbrandsdal-
völgyön haladunk keresztül, melyet gyorsfolyású folyók, 
vízesések tarkítanak. Szállás Trondheimnél.

6. NAP: TRONDHEIM – MO I RANA (470 km)
Délelőtt Trondheimben Norvégia legszebb gótikus katedráli-
sát tekintjük meg, majd séta a központban. A Trondheim-fjord 
mentén haladunk Steinkjer felé, közben a festői Snasa-tavat 
is érintjük. Mo i Rana felé közeledve láthatunk több látványos 
vízesést, hófödte hegycsúcsokat és egy fantasztikus fjellet. 
Végig különleges táj mellett haladunk. Szállás. 

7. NAP: MO I RANA – TROMSØ (670 km)
Ezen a napon lép át a csoport az Északi-sarkkörön. Megállás, 
fényképezés, sarkköri emléktárgyak vásárlása. Fantasztikus 
hegyvonulatok, fjellek, fjordok látványa végig a nap folya-
mán. Így érünk Narvikba, rövid pihenő a híres kikötővárosban. 
Továbbhaladva Észak-Norvégia egyik legkülönlegesebb fek-
vésű városánál, Tromsø-nél szállás.  

8. NAP: TROMSØ – HAMMERFEST (540 km)
Utazás a csipkés észak-norvég partvonalon. Közben szép lát-
ványt nyújt a Jeges-tenger és a Lyngen-Alpok. Különleges lesz 
a táj változása, ahogy a legészakibb vidékre érkezünk. Altaban 
megtekintjük a világörökség részét képező több ezer éves 
sziklarajzokat. Szállásunk a világ (!) legészakibb városának, 
Hammerfestnek a közelében lesz. Ha az időjárás engedi, már 
itt is lehet gyönyörködni az éjszakai napsütésben.

9. NAP:  HAMMERFEST – ÉSZAKI-FOK (NORDKAPP) (180 km)
Délelőtt séta Hammerfestben, mely érdekes belvárossal, aján-
déktárgy-árusító piaccal és kikötővel rendelkezik. Délután az 
utolsó 120 km-t tesszük meg az Északi-fokig. Keresztülhaladunk 
a vadregényes Sennalandon, a Porsangerfjord partján, míg elér-
jük a Kafjordot. Számtalan alkalommal találkozunk az úton, 
ill. közvetlenül mellette sétáló rénszarvasokkal. Alagúton keresz-
tül jutunk Honningsvágig, így érjük el az Északi-fokot. Itt az éjféli 
napsütésben lehet gyönyörködni, melyet reméljük, az időjárás is 
lehetővé tesz. Felejthetetlen élmény azt látni, hogy a nap köze-
ledik a horizont felé és éjfél után anélkül, hogy lebukna, elkezd 
emelkedni. Tavaly szépen lehetett látni ezt a csodát. Az egészet 
egy 300 m magas sziklaszirtről követhetjük, mely a kontinen-
sünk legészakibb(!) pontja. A Nordkapp-csarnokban vásárolni 
és étkezni is lehet. Mindenki kap egy színes igazolást, hogy az 
Északi-foknál, Európa legészakibb szárazföldi pontján járt. Kb. fél 
1-kor indulunk le a szikláról. Szállás egy szerényebb hotelben.

10. NAP:  ÉSZAKI-FOK – FINNO. – ROVANIEMI (585 km)
Irány Finnország. Karigasnieminél lépjük át a határt. Haladunk 
Dél felé. Közben az úttesten sétáló rénszarvasok mellett 
a fenyvesekkel és tavakkal díszített finn tájban gyönyör-
ködhetünk. Nem véletlenűl hívják az ezer tó országának 
Finnországot. A szinte érintetlen természet csodás látványa 
kíséri utunkat. Szállás Rovaniemiben.

11. NAP: ROVANIEMI – JYVÄSKYLÄ (560 km)
Délelőtt az Északi-sarkkörön lévő „Mikulás városkában” néze-
lődés, ajándékvásárlási lehetőség. Aki akar, „A” Mikulással is 
fényképezkedhet. Különleges lehetőség: olyan képeslap fel-
adása, melyet karácsonyra kézbesítenek! Továbbhaladunk 
D-re, Ouluban, a kellemes hangulatú városban városnézés. 
Este érjük el Jyväskylät. Rövid séta és szállás.

12. NAP: JYVÄSKYLÄ – HELSINKI – TURKU (460 km)
A déli órákban érkezünk Helsinkibe. Kb. 3 órás városné-
zés.  Fő látnivalók: Sibelius-emlékmű, Szenátus tér, kikötő, 
Sziklatemplom, majd rövid szabadprogram és indulunk 
Turkuba. 21 órakor behajózás Svédország felé. Szállás 4 ágyas 
(igény esetén 2 ágyas) tusoló/WC-s kabinokban. 

13. NAP:  STOCKHOLM – KOMP (85 km) 
REPÜLŐSÖKNEK: STOCKHOLM – BUDAPEST

Korai reggeli a hajón. Kikötés után kezdjük a városné-
zést Stockholmban. Fő látványosságok: Királyi palota, óvá-
ros, városháza, Olof Palme-emlékhely... A repülős utasoknak 
a városnézés után, transzfer a reptérre és hazarepülés 
Budapestre. Várható érkezés a későesti órákban. Az autóbu-
szos utasoknak továbbindulás a kikötőbe és éjszaka kompát-
kelés Lengyelországba. Szállás a hajón 4 ágyas (felár esetén 
2 ágyas) kabinokban. A hajón van vacsorázási lehetőség.

14. NAP: GDANSK – LODZ ( 350 km) 
A déli órákban kikötünk Gdanskban, a több mint 1000 éves 
városban. Városnézés: Mária-templom, Neptun-kút, óváros... 
Folytatjuk utunkat Lodzba, ahol a városközpontban lesz a szál-
lás. Fakultatív séta a belvárosban. Este vacsora lehetőség.

15. NAP: LODZ – KRAKKÓ – MAGYARORSZÁG (650 km)
Reggeli után hazaindulunk. Útközben megállunk az egyik 
legszebb lengyel városban, Krakkóban. Rövid séta az óvá-
rosban: Főtér, Posztócsarnok, Mária-templom... Szlovákián 
Parassapusztán áthaladva, várhatóan az esti órákban érkezünk 
Budapestre, majd a Szeged, Pécs, Miskolc–Debrecen útvona-
lon felszállt utasainkat visszatranszferáljuk a felszállási helyükre.

Repülős utasainknak Ferihegy közelében ingyenes parkolás 
és transzfer. (Lásd 7. old.)

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 25 DKK + 475 NOK 
+ 130 SEK + 9 PLN + 5 €

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

Szállás:  12 éjszaka ***-**** 2 ágyas tusoló / WC-s 
szobákban – 2 éjszaka hajón 4 ágyas (2 ágyas) 
tusoló/WC-s kabinokban 

Ellátás:  reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal ill. választás alapján 

repülővel + busszal
Időpont: 2014. július 16 – 30.  

Részvételi díj (végig busszal):  422.000,- Ft
                (repülővel és busszal):  452.000,- Ft 

Repülősöknek reptéri illeték kb.:  45.000,- Ft
Repülősöknek transzfer költség:  15.000,- Ft
Fakultatív felárak:
2 ágyas kabin (Finnország és Svédország közt):  16.000,- Ft/fő
                        (Svédo. – és Lengyelo. közt):  9.500,- Ft/fő
Vacsora 11 alkalommal (2 – 12. nap estig):  99.000,- Ft 
(többi nap is lehet vacsorázni, fizetés a helyszínen)
Egyágyas felár (a hajókon nem lehetséges):  
                    (buszos): 122.000,- Ft (repülős):  99.000,- Ft

ÉJFÉLI NAPSÜTÉS
Északi-fok, Koppenhága, Oslo, Helsinki, Stockholm

Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

15. éve (!) nagy sikerrel indítjuk utunkat Európa 
legészakibb szárazföldi pontjára, a Nordkappra, az 
Északi-fokra. Utasaink a négy észak-európai fővá-
rost is megtekintik, valamint megcsodálják a fjor-
dokkal, hegyekkel, vízesésekkel, fjellekkel, és tavak 
százaival tarkított tájat. Lehetőség van arra, hogy 
a Bp. – Hamburg, és visszaúton a Stockholm – Bp. 
utat repülővel tegyék meg utasaink. Repülős uta-
soknak az út 12 napos.

Nehézségi mutató

PROKO

SPECIALITÁS

ÉSZAKI-FOK fotó: Agócsné Kubics Judit

ÉSZAKI SARKKÖR

FJORD VIDÉK fotó: Bécsi Etelka
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ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Európa egyik legdinamikusabban fejlődő területe 
a Baltikum. Mind a három balti országot és fővá-
rosaikat érintjük utunk során. Gyönyörködünk az 
alig több mint 300 éves, csodálatosan felújított volt 
orosz főváros, Szentpétervár látványosságaiban is. 
Van repülőgépes csatlakozási lehetőség is. Az út 
során 3 ágyas elhelyezés nem lehetséges.

Helsinki

Riga

Kaunas

Tallinn

Turku
Stockholm

Rostock

Drezda
Varsó

Malmö

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

SZLOVÁKIA – CSEHORSZÁG – NÉMETO. (680 km)
Reggeli indulás, majd utazás Németországba. Szállás.

2. NAP:  DREZDA – BERLIN – ROSTOCK – TRELLEBORG  (40 km)  
Reggeli után Szászország fővárosát, Drezdát tekintjük meg. 
Sétánk során a II. Világháború után gyönyörűen újjáépí-
tett város épületeit csodálhatjuk meg: a Semperopert, a 
Miasszonyunk-templomát, a Brühl-teraszt, melyet Európa 
erkélyeként is emlegetnek. Érdekes, hogy az Elba partjánál 
végzett modernizálások – egy autópályahíd építése – miatt 
az UNESCO elvette a várostól a világörökség kitüntető címet. 
Továbbindulunk, és útközben betérünk egy buszos város-
nézésre Berlinbe. TV torony, városháza, Brandenburgi kapu, 
Arany angyal. Folytatjuk utunkat Rostockba. Egy esti séta 
keretében ismerkedünk az egykori Hanza-város nevezetes-
ségeivel, majd kimegyünk a kikötőbe, ahol hajóra szállunk 
és elhagyjuk Németországot. Éjszaka kompátkelés a Balti-
tengeren. Szállás a hajón 4 ágyas (igény esetén 2 ágyas) 
tusolós/WC-s kabinokban.

3. NAP: MALMÖ – JÖNKÖPING – STOCKHOLM (620 km)
Kb. 6 órakor érkezés Svédországba. A korai érkezés miatt nem 
reggelizünk a hajón, de a 30 km-re lévő Malmőben lesz lehe-
tőség reggeli vásárlására, majd a város megtekintése követ-
kezik. Az ország harmadik legnépesebb települése Malmö. 
Láthatjuk a Malmöhus egykori erődítményét, a Szent Péter 
templomot, valamint Svédország legmagasabb épületét. 
Ezt követően folytatjuk utunkat a főváros felé. Útközben egy 
rövid sétát teszünk az ország egyik legrégebbi városában, 
Jönköpingben. Szállás Stockholmban. 

4. NAP: STOCKHOLM – TURKU (50 km)
Reggeli után egész napos városnézés Stockholmban. Meg-
csodáljuk többek között a királyi palotát, melynek udvarán 
van a királyi őrségváltás is. A palota szobái díszítésükben mél-
tóak a királyi családhoz. A palota mellett van a koronázási 
templom és az érdekes finn templom. Az óváros, a Gramla 
Stan szigeten található, épületei több száz évesek. Közelükben 
található a parlament is. A stockholmi városháza Észak-Európa 
egyik legszebb épülete. Délután sétálunk a modern belváros-
ban. Ezt követően mindenki választhat, hogy megtekinti a 
Skanzent, mely a világ első ilyen jellegű múzeuma volt, vagy 
egy legalább ennyire különleges múzeumot, a Wasa múzeu-
mot keresi fel. Itt egy csodaszép régi vitorlás hadihajó tekint-
hető meg, mely első útján elsüllyedt. Kiemelték a vízből, 

renoválták és kiállították. Este ismét hajóra szállunk és elin-
dulunk Finnország felé. Szállás a hajón 4 ágyas (igény esetén 
2 ágyas) tusoló/WC-s kabinokban. A hajó fedélzetén vannak 
székek is, és ekkor van lehetőség megcsodálni, hogy a napko-
rong milyen későn bukik le a tengerbe, továbbá azt, hogy éjfél 
után nem sokkal már ismét megjelenik a keleti horizonton.

5. NAP: TURKU – HELSINKI (170 km)
Reggel érkezés Turkuba. Kezdjük is egyből a városnézést Finn-
ország egyik legjelentősebb történelmi városában. Az ország 
első egyetemét, a Turkui Királyi Egyetemet itt alapították. Ezt 
követően folytatjuk utunkat a finn fővárosba, Helsinkibe. A déli 
órákban érkezés Helsinkibe. Buszos és gyalogos városnézésünk 
során megcsodáljuk többek között a híres Olimpiai stadiont, 
a magyar olimpikonok legsikeresebb olimpiájának központi 
épületét. A Sibelius-emlékmű egy női szobrászművész külön-
leges alkotása. A Szenátus téren található a város legnagyobb 
temploma. További érdekességek: kikötő nagy forgatagú piac-
cal, illetve a Sziklatemplom, mely a modern építészet egyik 
legszebb alkotása. Szállás Helsinkiben.

6. NAP: HELSINKI – TALLINN (40 km)
Reggel szabadprogram és ajándékvásárlási lehetőség Helsin-
ki ben. Ezt követően ismét hajóra szállunk és elhagyjuk a skan-
dináv térséget és a Baltikum felé vesszük az irányt. Két és fél 
órás kompátkelés Észtországba, mely során gyönyörködhe-
tünk a sok szigetben és a Balti-tengerben. A koradélutáni 
órákban érkezünk Tallinnba. Kikötés után városnézés. Az óvá-
ros várfallal volt körbevéve, ennek több emléke látszik mai 
napig is: ágyútorony, városfal, körbástyák… A Nyevszkij-
székesegyház, a városháza és a belváros, mind-mind meg-
kapó látványosság. Láthatjuk, milyen finoman elegáns város 
Tallinn. Rövid szabadprogram után elfoglaljuk szállásunkat.

7. NAP: TALLINN – RIGA – KAUNAS (580 km)
A reggelit követően továbbutazunk Lettországba. Megis-
merhetjük a Balti-tengerhez tartozó Rigai-öböl partján 
lévő festői fővárost. A régi kereskedővárost, a most 1 millió 
lakosú Rigát a Hansa-időkben városfal védte. Városnézésünk 
során ennek lőportornyát, a dómot (XIII. századi), a 
Szt. Péter templomot és sok egyéb középkori emléket tekin-
tünk meg. A történelmi belváros az UNESCO Világörökség 

Listáján is megtalálható egyedi szépségének köszönhetően. 
Utunkat Litvániában folytatjuk. Az esti órákban érkezés a 
szállásra, Kaunasba.   

8. NAP: KAUNAS – LENGYELORSZÁG (390 km)
Reggel felkeressük az ország második legnagyobb városának, 
Kaunasnak a nevezetességeit. A korábbi ideiglenes fővárosban 
megtekinthetjük többek között a „Fehér hattyú”-nak nevezett 
régi városházát, a jellegzetes téglagótika stílusában épített 
Perkunas-házat, valamint a Szent Szűz templomot. Ezt köve-
tően elhagyjuk Litvániát és továbbutazunk Lengyelországba. 
Az esti órákban szállásfoglalás.

9. NAP: VARSÓ – SELMECBÁNYA – BUDAPEST (690 km) 
Elhagyjuk Lengyelországot és Szlovákián keresztül hazauta-
zunk.  Útközben rövid sétára megállunk a világörökség listán is 
szereplő Selmecbányán. Folytatjuk utunkat, Parassapusztánál 
lépünk be hazánk területére. Budapestre érkezés az esti órák-
ban. Ezután utasainkat a felszállási helyükre szállítjuk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 410 SEK + 19 €

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

Szállás:  8 éjszaka (ebből 6 éj ***-**** szállodában 
tusoló/WC-s szobában; 2 éj hajón tus/WC-s 
kabinokban)  

Ellátás:  7 reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. június 21 – 29.

Részvételi díj:  188.000,- Ft 
Egyágyas felár  (6 alk.):  60.000,- Ft  

(hajókon nem lehetséges)
Fakultatív:
2 ágyas kabin felár: Rostock – Trelleborg közt:  12.000,- Ft/fő 
2 ágyas kabin felár: Stockholm – Turku közt:  12.000,- Ft/fő 
Vacsora (8 alkalom):  62.000,- Ft

FEHÉR ÉJSZAKÁK

Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A nyári napfordulókor (június 21.) a leghosszabb a 
nappal. Erre az időszakra szerveztük utunkat Észak-
Európába, mely során a fehér éjszakák mellett sok 
más érdekességben is gyönyörködhetünk. 

Nehézségi mutató
TALLIN fotó: Dr.Benkő Csabáné

RIGA

STOCKHOLM
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Riga

Tallinn

Szentpétervár

Vilnius

Varsó

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

PARASSAPUSZTA – SZLOVÁKIA – VARSÓ (790 km)
Reggel indulás. Szlovákián keresztül utazás Lengyelországba. 
Varsóban esti belvárosi séta és nézelődés. Barokk házak, főtér, 
dóm környéke. Szállás. A késői érkezés miatt itt nincs vacsora.

2. NAP:  VARSÓ – TRAKAI – VILNIUS (490 km)  
REPÜLŐSÖKNEK: BUDAPEST – VILNIUS

Litvániába érkezve kis kitérőt teszünk Trakai felé. Gyönyör kö dünk 
a tájban, melyet 61 tó színesít, látjuk Vytautas várát is. A repülős 
utasok menetrend függvényében átszállással utaznak Vilniusba. 
A litván fővárosba érve városnézés; a hangulatos óváros mellett 
a gótikus Szent Anna-templomot, a barokk Péter Pál-templomot, 
és más látnivalókat is megcsodálunk. Szállás Vilniusban.

3. NAP: VILNIUS – RIGA (290 km)
Reggeli után, amennyiben valami még kimaradt az előző napi 
vilniusi városnézésből, akkor azt még indulás előtt megtekint-
jük. Ezt követően Lettországba utazunk. A Balti-tengerhez tar-
tozó Rigai-öböl partján lévő festői fővárosban városnézés. A régi 
kereskedővárost, a most 1 millió lakosú Rigát a Hansa idők-
ben városfal védte. Ennek a lőportornyát, a dómot (XIII. sz-i), 
a Szt. Péter-templomot, a Fekete fejek házát és sok egyéb közép-
kori emléket tekintünk meg. Ezt követően szabadprogram vagy 
múzeumlátogatási lehetőség az óvárosban. Szállás Rigában.

4. NAP: RIGA – SZENTPÉTERVÁR (630 km)
Korán reggel indulunk tovább Oroszországba, Szentpétervárra. 
A határátlépések időtartamának függvényében alakul az esti 
sétalehetőség a városban. A hidak éjszakai nyitását is lát-
hatja az, aki ez iránt érdeklődik. (Önálló program.) Szállás 
Szentpéterváron. 

5. NAP: SZENTPÉTERVÁR – CARSZKOE SZELO (70 km)
Reggel kezdjük az oroszországi programunkat. Buszos város-
nézés (helyi, magyar nyelvű idegenvezetővel) a Néva-parti 
metropoliszban. Ízelítőként a látnivalókból: Palota tér,  

Téli Palota, Nagy Péter-lovasszobor, Admirali-
tás. Ezt követően fakultatív program keretében 
Carszkoe Szeloba megyünk, mely 200 éven 
keresztül a cárok nyaralója volt. Mesés a 
barokk Katalin-palota, világhírű a felújított Borostyánterem 
és a Trónterem. Délután érkezünk vissza Szentpétervárra és 
az Ermitázs megtekintésével folytatódik programunk, majd 
szabad program.

6. NAP: SZENTPÉTERVÁR – PETRODVOREC (60 km)
Délelőtt fakultatív program keretében a csodaszép régi cári 
kastélyt, az orosz Versailles-t, Petrodvorecet és annak gon-
dozott parkját, szökőkútjait tekinthetjük meg. I. Péter alakí-
totta ki a palotát és a nagyon hangulatosan díszített parkot. 
Kora délután érkezünk vissza Szentpétervárra, ahol folytat-
juk a városnézést (Izsák-székesegyház, Kazányi-székesegyház, 
Művészetek tere, Nyevszkij Proszpekt), majd szabadprogram. 
Aki nem szeretne jönni a fakultatív programokra, annak önálló 
séta Szentpéterváron.

7. NAP: SZENTPÉTERVÁR – TALLINN (350 km)
Délelőtt először Nagy Péter házát és az Auróra cirkálót tud-
juk lefényképezni a Néva parton. Ezt követően megnézzük a 
Vérző Megváltó Székesegyházat, melynek sokszínű hagyma-
kupolái meseszépek. Szentpétervári programunkat a Péter Pál 
erőd és székesegyház megtekintésével fejezzük be. Kora dél-
után hagyjuk el a várost és Tallinn felé indulunk. Szállás az 
észt fővárosban.  

8. NAP:  TALLINN – LETTORSZÁG (570 km)  
REPÜLŐS UTASOKNAK: TALLINN – BUDAPEST

Délelőtt városnézés az észt fővárosban, Tallinnban. A várost a 
Hansa időkben várfal védte, melyből a mai napig maradtak 
fenn tornyok, várfalak, körbástyák. A hangulatos óvárosban 
sétálunk, ahol éttermek, emléktárgyak is utalnak a gazdag 
Hansa időkre. A szépen renovált épületek mellett megtekint-
jük a Nyevszkij-székesegyházat, a városházát és több régi céh-
házat is. Láthatjuk, milyen finoman elegáns város Tallinn. 
Programunk után délnek indulunk Lettországba, szállásunk 
már Litvániában lesz. Útközben gyönyörködhetünk a táj nyúj-
totta látványosságokban. Repülős utasoknak délután transz-
fer a reptérre és átszállással hazautaznak. Budapestre érkezés 
a késő esti órákban.

9. NAP:  LITVÁNIA – KAUNAS – LENGYELORSZÁG (550 km)
Reggeli után kitérőt teszünk a Keresztek hegyéhez. Ez egy 
érdekes, különleges zarándokhely, ahol sokféle anyagból 
(fa, fém, kő…) állítottak fel különböző méretű kereszte-
ket. A keresztek száma már több mint 60.000 db. Folytatjuk 
utunkat az ország második legnagyobb városába, Kaunasba. 

A város egy időben ideiglenes főváros is volt. Gyalogos sétánk 
során megtekintjük többek között a „Fehér hattyú”-nak neve-
zett régi városházát, a jellegzetes téglagótika stílusában épí-
tett Perkunas-házat, valamint a Vytautas-templomot. Esti 
órákban érkezünk varsói szállásunkra.

10. NAP:  LENGYELORSZÁG – SZLOVÁKIA – 
MAGYARORSZÁG (830 km)

Reggeli indulás után folyamatos hazautazás. Parassapusztai 
határátlépéssel érkezés az esti órákban Budapestre. Ezt köve-
tően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

Oroszországba vízum szükséges. Igény esetén a vízumot irodánk 
intézi. Ilyen esetben jelentkezéskor az útlevél fénymásolatát 

kérjük elküldeni. Az útlevélnek a hazaérkezéstől min. 6 hónapig 
érvényesnek kell lennie!

Repülős utasainknak Ferihegy közelében ingyenes parkolás 
és transzfer. (Lásd 7. old.)

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 550 RUB + 51 €

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

Szállás:  9 éjszaka ***-**** szállodákban  
tusoló/WC-s szobákban 

Ellátás:  reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:   légkondicionált autóbusszal ill.  

választás alapján repülővel + busszal
Időpont: 2014. június 24 – július 03., augusztus 03 – 12.

Részvételi díj (végig busszal):  198.000,- Ft
(repülővel és busszal):  234.000,- Ft 

Repülősöknek reptéri illeték: kb.:  55.000,- Ft
Repülősöknek transzfer költség:  10.000,- Ft
Egyágyas felár (buszos):  74.000,- Ft
                              (repülős): 57.000,- Ft
Szentpéterváron a turistaadó a helyszínen fizetendő: 

200 Rub/fő  (kb. 5 €)
Vízum díj + ügyintézés:  18.500,- Ft
Fakultatív felár:
Carszkoe Szelo (belépővel):  14.500,- Ft
Petrodvorec (belépővel):  16.500,- Ft
Vacsora (8 alkalom):  39.000,- Ft
Vacsora repülősöknek (6 alkalom):  30.000,- Ft

BALTIKUM, SZENTPÉTERVÁR
Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Európa egyik legdinamikusabban fejlődő területe 
a Baltikum. Mind a három balti országot és fővá-
rosaikat érintjük utunk során. Gyönyörködünk az 
alig több mint 300 éves, csodálatosan felújított volt 
orosz főváros, Szentpétervár látványosságaiban is. 
Van repülőgépes csatlakozási lehetőség is. Az út 
során 3 ágyas elhelyezés nem lehetséges.

Nehézségi mutató

Helsinki

Riga

Kaunas

Tallinn

Turku
Stockholm

Rostock

Drezda
Varsó

Malmö

PETERHOF

TRAKAI
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – KIJEV
Menetrend függvényében elutazunk Budapestről Kijevbe. 
A várost kettészelő Dnyeper folyó különösen szép látványt köl-
csönöz az V. században alapított településnek, mely túlélte a 
mongol inváziót, a pusztító tüzeket, a második világháború 
rombolását és az orosz várostervezést. A délutáni órákban meg-
érkezés, majd transzfer a szállodába (2 éj). Ezt követően esti séta 
a belvárosban. Főtér, Khreshchatyk elegáns bevásárló utcája...

2. NAP: KIJEV
Reggeli után Ukrajna talán leglátogatottabb műemlékéhez, 
a Pecserszka Lavra barlangkolostorhoz megyünk, amely ráadá-
sul UNESCO világörökség is. Az épületegyüttes egyik fő attrakciója 
egy földalatti labirintusrendszer. Mellette található a Történelmi 
Kincsek Múzeuma. A belvárosba visszaérve városnézésünket a 
Szent Szófia Székesegyháznál kezdjük, amely egyben a város leg-
régebbi temploma is. Itt találhatjuk az ország legnagyobb moza-
ikját és freskóját. A székesegyháztól indul Kijev üzletekkel teli, 
nyüzsgő bevásárló utcája, a Khreshchatyk. Folytatjuk a belváros 
megtekintését a Szent Mihály székesegyházzal. A hatalmas, kék 
színben és aranyló kupolákkal pompázó templom a város védő-
szentjéről kapta a nevét. A katedrális 2001-ben épült az eredeti, 
1108-ben elkészült építmény pontos másaként, amelyet a szov-
jetek 1937-ben porig romboltak. Sétánk során látni fogjuk még a 
város főterét, a Függetlenség teret, az ukrán Nemzeti Operaházat, 
az Aranykaput, az ukrán Parlament épületét. 

3. NAP: KIJEV – MOSZKVA
A reggeli órákban transzfer a reptérre, és továbbrepülünk 
Moszkvába. Autóbuszos városnézéssel kezdjük a főváros meg-
tekintését. Felkeressük a Szófia rakpartot, a Megmentő Krisztus 
Székesegyházat, az ortodox vallás egyik páratlan remekművét, 
majd utunkat Moszkva délnyugati része felé folytatjuk, ahol cél-
pontunk a Novogyevicsij kolostor. A XVI–XVII. századi III. Vaszilij 
nagyfejedelem által alapított építészeti remekmű a Kreml után 
az orosz főváros egyik leghíresebb műemléke. Az épületegyüt-
tes 2004-től az UNESCO világörökség részét képezi. A kolostort 

csak kívülről tekintjük meg. Ezt követően busszal felmegyünk 
a „Veréb-hegyre” (korábban Lenin-hegy), ahol megcsodáljuk a 
Lomonoszov Egyetem hatalmas tömbjét és a város lenyűgöző 
panorámáját. Szállás Moszkvában (3 éj).

4. NAP: MOSZKVA
Folytatjuk városnézésünket az orosz birodalom fővárosában, 
a történelem egyik legtöbbet szenvedett településén. A várost 
számtalanszor próbálták elfoglalni az évszázadok során, de tar-
tósan birtokolni senki nem tudta. Először a Kremlbe megyünk 
(Cár-harang, Cár-ágyú, templomok), itt található a kormányzati 
negyed is. Ez Moszkva legrégebbi épületegyüttese és a világ-
örökség része. Hatalmas falakkal körbevett erődítménytemplo-
mai az ortodox művészet csodás alkotásai. Délután elsétálunk 
az Örökmécseshez, majd a Vörös térre. Itt található a Történeti 
Múzeum (kívülről), GUM áruház, a hagymakupoláiról ismert 
Vaszilij Blazsennij-székesegyház. Ezt követően szabadprogram, 
mely során aki szeretné, megnézheti a híres Tretyakov-képtárat. 
Az esti órákban lehet ismerkedni a város pezsgő éjszakai életé-
vel, de érdemes kipróbálni a helyi metrót is, hiszen a megállók 
többsége művészien kivitelezett, kiváló fotótémák. 

5. NAP: MOSZKVA – SERGIEV POSAD – MOSZKVA
Egész nap szabadprogram, vásárlás, viszont akik a fakultatív 
programunkat választják, azok egy nagyon tartalmas kirándulá-
son vesznek részt. Sergiev Posádba indulunk, amely az orosz pát-
riárka egyik rezidenciája. A város a XIV. században vált az orosz 
ortodox egyház központjává, lávrává, vagyis a legmagasabb 
rendfokozatú kolostorrá. A falakon belül 9 templom, teológiai 
akadémia, harangtorony, paloták sora, kincstár és szerzetesla-
kások helyezkednek el. A kolostor híressége mégsem a páratlan 
épületegyüttes, nem is a zarándokok tömegeit vonzó gyógy-
víz, hanem az Andrej Rubljov készítette fenséges ikonosztáz. 
Visszaérve Moszkvába először megtekintjük a Megváltó Krisztus 
templomát, valamint I. Péter szobrát majd szabadprogram. 

6. NAP: MOSZKVA – SZENTPÉTERVÁR
Reggeli órákban transzfer és repülés Szentpétervárra. Megér-
kezés után buszos városnézés a Néva-parti metropoliszban. 
Ízelítőként a látnivalókból: Palota tér, Téli Palota, mely most 

az Ermitázs világhírű múzeumának ad otthont, Nagy Péter-
lovasszobor, Admiralitás, Nagy Péter háza... Programunk 
befejezéseként az Auróra cirkálót tudjuk lefényképezni 
a folyóparton. Szállás Szentpéterváron (3 éj).

7. NAP: PETRODVOREC – SZENTPÉTERVÁR (60 km)
Délelőtt fakultatív program keretében a csodaszép régi cári 
kastélyt, az orosz Versailles-t, Petrodvorecet és annak gon-
dozott parkját, szökőkútjait tekinthetjük meg. I. Péter alakí-
totta ki a palotát és a nagyon hangulatosan díszített parkot. 
Kora délután érkezünk vissza Szentpétervárra, és az Ermitázs 
megtekintésével folytatódik programunk. Idegenvezetőnk 
segít a legszebb tárgyak, festmények szakszerű elemzésében. 
Ezt követően szabadprogram.

8. NAP: CARSZKOE SZELO – SZENTPÉTERVÁR
Reggel fakultatív program keretében Carszkoe Szeloba megyünk, 
mely 200 éven keresztül a cárok nyaralója volt. Mesés a barokk 
Katalin-palota, világhírű a felújított Borostyánterem és a Trón-
terem. Visszaérve Szentpéterváron folytatjuk a városnézést 
Izsák-székesegyház, Kazányi-székesegyház, Művészetek tere, 
Nyevszkij Proszpekt. Ezt követően felkeressük a Vérző Megváltó 
Székesegyházat, melynek sokszínű hagymakupolái meseszépek. 
Szentpétervári programunkat a Péter Pál erőd és székesegyház 
megtekintésével fejezzük be. Aki nem szeretne jönni a fakultatív 
programokra, annak önálló séta Szentpéterváron.

9. NAP: SZENTPÉTERVÁR – BUDAPEST 
A reggelit követően transzfer a reptérre, és várhatóan a déli 
órákban átszállással indul haza a repülőnk. Liszt Ferenc repülő -
térre érkezés az esti órákban.

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

  Utunk során három olyan várossal ismerkedünk meg, 
melyek évszázadok óta jelentős szerepet játszot-
tak Kelet-Európa történelmében. Először elrepülünk 
Kijevbe, Árpád fejedelmünk szülővárosába, majd az 
orosz fővárost tekintjük meg. Moszkváról sokak fejé-
ben élhet egy bizonyos kép, de vajon mi a valóság? 
Következő programunk a régi főváros. Szentpétervár 
és környéke számtalan csodával vár bennünket.

KIJEV – MOSZKVA – SZENTPÉTERVÁR 

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

 Min. létszám: 15 fő • Belépők ára: kb. 22 USD + 63 €

Szállás:  8 éjszaka **** szállodában  
2 ágyas zuhanyzós / WC-s szobákban 

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  repülővel, a helyszínen busszal 

és tömegközlekedéssel
Időpont:  2014. július 10 – 18. 

Részvételi díj:  345.000,- Ft  
 + reptéri illeték: kb.  48.000,- Ft  
+ transzfer (6 alk.):  18.000,- Ft

Vízumdíj + ügyintézés:  18.500,- Ft
Egyágyas felár:  64.000,- Ft 
Fakultatív vacsora (8 alkalom):  45.000,- Ft
Turista adó (helyszínen fizetendő):  kb. 10 €
Fakultatív kirándulás: 
Sergiev Posad (belépővel):  16.000,- Ft
Petrodvorec (belépővel):  16.500,- Ft
Carszkoe Szelo (belépővel):  14.500,- Ft

Oroszországba vízum szükséges. Igény esetén 
a vízumot irodánk intézi. Ilyen esetben 

jelentkezéskor az útlevél fénymásolatát kérjük 
elküldeni. Az útlevélnek a hazaérkezéstől
min. 6 hónapig érvényesnek kell lennie!

SZENTPÉTERVÁR

KIJEV

MOSZKVA

ÚJ

PROGRAM



61Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/1993

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

DEBRECEN) – BEREGSZÁSZ – MUNKÁCS (360 km)
Indulás Budapestről a reggeli órákban, határátkelés Bereg-
suránynál. Városnézés Beregszászon. Itt él a legnagyobb magyar 
közösség, jelentős magyar kulturális központ. Városi sétánk során 
láthatjuk a Bethlen – Rákóczi kastélyt, mely a harcok során 
leégett, majd II. Rákóczi Ferenc állíttatta helyre. Ebben az épü-
letben található ma a Beregvidéki Múzeum. További látnivalók: 
a római katolikus templom, a szecessziós Úri Kaszinó, Oroszlán 
vendégfogadó – Kazinczy Ferenc és Petőfi Sándor is megszállt 
benne –, a vármegyeháza, református templom, Törvényszéki 
Palota, zsidó fürdő. Utunk következő állomása Munkács. A főut-
cán végigsétálva számtalan történelmi eseményt felidéző 
emléket tekintünk meg: városháza, színház, Fejér-ház, mely a 
Rákócziak birtokában volt, katolikus templom, Munkácsy Mihály 
szülőháza és szobra, majd elfoglaljuk szállásunkat (3 éj). Vacsora.

2. NAP: VERECKEI-HÁGÓ – SZOLYVA
A Latorca völgyében kanyarogva elérjük Szolyvát, ahol megtekint-
jük az emlékparkot, melyet az egykori szovjet gyűjtőtábor áldoza-
tainak emlékére állított tömegsír fölé építettek. Alsóvereckén át 
felmegyünk a Vereckei-hágóra, itt vezette be a Kárpát-medencei 
hazába a honfoglaló magyar törzsek többségét Árpád fejede-
lem. Az emlékműnél megemlékezés és koszorúzás. Ezt követően 
Felsőgereben falucskában hangulatos fakultatív bográcsozáson 
és borozáson lehet részt venni (jelentkezés a helyszínen), majd 

az Árpád-vonal vezérkari bunkerében teszünk egy izgalmas sétát. 
Utána megtekintjük Beregváron a Schönborn grófok vadász-
kastélyát. A kastély gyönyörű park közepén, egy mesterséges tó 
partján található, 365 ablaka, 52 helyisége, 12 bejárata és 4 tor-
nya van. Schönborn gróf itt lőtte le a hűtlen grófnét a szeretőjével 
együtt. Szállás ugyanott, mint előző nap.

3. NAP: UNGVÁR – NEVICKE 
Kárpátalja fővárosa Ungvár. Rövid belvárosi séta után érke-
zünk meg az Ung-parti város legszebb épületegyütteséhez, 
a későbarokk és klasszicista stílusjegyeket viselő görög katoli-
kus püspöki palotához és székesegyházhoz, ahol megtekintjük 
Romzsa Tódor sírját is. Utána várlátogatás. Ungvár kővárát való-
színűleg a tatárjárás után építették, legtovább a Drugeth csa-
lád birtokában volt. A Rákóczi vezette szabadságharc idején is 
fontos szerepet játszott. Az itteni kiállítás megtekintése után 
a Kárpát-medence egyik legszínvonalasabb szabadtéri nép-
rajzi múzeumát, a kárpátaljai skanzen-falut látogatjuk meg. 
Szabadidő is lesz a városközpontban. Végezetül a zsinagóga és 
Európa leghosszabb hársfasora mellett sétálunk. Délután felke-
ressük a nevickei várat, Kárpátalja leglátogatottabb várromját. 
Az uzsoki hágó védelmére épült várat a tatárjárás előtt emel-
ték, de viharos történelme folyamán nagyon sokszor építették 
át.  A várhegyről festői táj tárul a kirándulók elé.

4. NAP: MUNKÁCS – BUDAPEST (370 km)
Reggeli után felkeressük a Rákócziak sas-
fészkét, a munkácsi várat. A város mellett található vul-
kanikus dombon magasodó munkácsi vár elődje már a 
honfoglalás korában állt. A három részből álló vár legrégebbi 
része, a fellegvár található a legmagasabb ponton. 1805–1806 
telén, 88 napig Napóleon elől menekítve a várban őrizet alatt 
volt elrejtve a magyar Szent Korona. Zrínyi Ilona életéről, hősi 
helytállásáról és az ehhez kapcsolódó történelmi eseményekről 
is hallunk tájékoztatást Zrínyi Ilona és a gyermek Rákóczi Ferenc 
szobránál, amit 2006-ban állítottak emlékül. Megtekintjük 
a 2008-ra helyre állított magyar millenniumi emlékművet. 
Az emlék oszlopon látható hatalmas bronz turulmadár szobor 
800 kg súlyú, szárnyainak fesztávolsága pedig 5,5 m. Délután 
Beregsuránynál lépjük át a határt. Utazás Budapestre, ezt köve-
tően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

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

MISKOLC – KASSA – LŐCSE (400 km)
Reggeli indulás után Tornyosnémetinél lépünk át Szlovákiába. 
A magyar történelemben is fontos szerepet játszó Kassa belváro-
sában nézelődünk: Szt. Erzsébet templom, Orbán-torony, Színház, 
Rákóczi Emlékház. A déli órákban továbbindulunk és Eperjes 
érintésével érkezünk Észak-Szlovákiába, ahol az első látványos-
ság Lőcse városa lesz. Ez a város több magyar elbeszélés színhe-
lyéül szolgál. A központban lévő Szt. Jakab-templommal kezdjük 
a városnézést, ezt követi a Városháza, a Szégyenketrec és a Thurzó-
ház megtekintése.  Este érkezünk szállásunkra (3 éj), vacsora.

2. NAP: DUNAJEC – NEDEC – LUBLÓ (50 km)
Reggeli után felkeressük Nedec várát, mely már az Árpád-házi 
királyok idején is határunkat védő vár, és főurak kedvelt kasté-
lya volt. A vár a határhoz közel, de már Lengyelországban van. 
Koradélután egy különleges tutajozáson veszünk részt a Dunajec 
folyón. Nemcsak a tutajon való utazás az érdekes, hanem a táj 
is megkapó. Kikötésünk után hangulatos helyi vendéglőben 
– a szabadidő alatt – a szlovák konyha finomságait lehet meg-
kóstolni. Ezt követően Lubló várához kirándulunk. A középkorban 
emelt vár mesés kilátást biztosít a környék vadregényes vidékére.

3. NAP:  KÉSMÁRK – TÁTRALOMNIC – HREBIENOK – 
CSORBA-TÓ (50 km)

Már reggel is fel kell venni a túrázós cipőnket. Indulásunkat 
követően, mielőtt belépnénk a Magas-Tátra vidékére, megtekin-
tünk egy magyar szempontból fontos templomot Késmárkon. 
A fából készült evangélikus templom vallástörténeti kurió-
zumnak számít. A mellette épült új templom érdekessége, 
hogy ebben található Thököly Imre mauzóleuma. Ezt köve-
tően Tátralomnic érintésével egy szép túrán veszünk részt. 
Felmegyünk a Hrebienokra (Tarajka) és innen lesétálunk a 
Tarpataki-vízeséshez. Délután ellátogatunk egy másik termé-
szeti látványossághoz, a Csorba-tóhoz. Aki akarja, körbesétál-
hatja a tavat, ellátogathat a téli sícentrumhoz vagy a tó körül 
lévő padok egyikére leülve gyönyörködhet a táj nyújtotta csodás 
látványban. Természeti látványosságokban gazdag napunk 
befejeztével kellemesen elfáradva érünk vissza szállásunkra, 
ahol már vár bennünket a vacsora. 

4. NAP:  ZÓLYOM – SELMECBÁNYA – BP. (520 km)
Reggeli után elhagyjuk a Magas-Tátrát és átlépünk az Alacsony-
Tátra vidékére. Zólyom vára azért érdekes, mert itt született 
Balassi Bálint, aki műveiben a végvári életet és a kor hangulatát 

örökítette meg. A továbbiakban utunk a világörökség részeként 
nyilvántartott Selmecbánya felé vezet. Selmecbánya a magyar 
ércbányászat legértékesebb koráról árulkodik, erről meg is győ-
ződhetünk. A Lévai-kapu mellett található kör alakú Asszonyok 
várának felső szintjéről szép rálátás lesz a városra. Selmecbánya 
után Szt. Antal városában megtekintünk egy hallatlanul értékes 
és ritka gyűjteményekből álló kiállítást, amely a Couburgok által 
lakott várban található. A belső berendezések és relikviák az itt 
élők életvitelét és a kor legelegánsabb használati tárgyait mutat-
ják be. Parassapusztánál határátlépés. Este érkezünk Budapestre. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Kárpátalja évszázadokig Magyarországhoz tartozott, 
ma Ukrajna része. Sok településen élnek még magya-
rok és őrzik hagyományainkat. A Kárpátok szép vonu-
latait érintve járjuk körbe a festői tájat, történelmünk 
érdekes, de egyben viharos területét. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Történelmi emlékekben (Késmárk, Lőcse, Kassa) 
és természeti látványosságokban gazdag terület a 
Felvidék (Magas-Tátra, Csorba-tó). A program érde-
kessége egy kellemes tutajozás a Dunajecen. Az út a 
túrázást, kirándulást szeretőknek és a magyar emlé-
keket kedvelőknek különösen javasolt.

MAGYAR EMLÉKEK KÁRPÁTALJÁN

KIRÁNDULÁS, TÚRÁZÁS SZLOVÁKIÁBAN

Nehézségi mutató
Természet Városlátogatás

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 41 €

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

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

Ellátás: félpanzió    
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014. augusztus 13 –16. 

Részvételi díj:  52.000,- Ft  
Egyágyas felár:  8.500,- Ft

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 68 UAH

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

Szállás:  3 éj ***  szállodák 2 ágyas  
zuhanyzós/WC-s szobáiban

Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 8 –11.; augusztus 17 – 20. 

Részvételi díj:  59.000,-  Ft          
Egyágyas felár:  12.000,- Ft

KIJEV

MUNKÁCS fotó: Tóth Szabolcs

TARPATAK fotó: Szepesy Eleonóra
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PROGRAM:
1. NAP:  SZEGED (PÉCS) – BUDAPEST – (MISKOLC) – 

ÁRTÁND – NAGYVÁRAD – KOLOZSVÁR (450 km)
Reggeli indulás után Debrecen érintésével érkezünk Ártándra. 
Határátlépés. A nagyváradi városnézésünket a Szt. László székes-
egyháznál kezdjük. A templom kincstárában található Szt. László 
ereklyéje, melynek felkeresése után a Kanonok sort is megtekint-
jük. Busszal megyünk a központba. A Sebes-Körös hídján átsé-
tálva a színház épületét láthatjuk, ezt követi a sétálóutca. Itt rövid 
szabadprogram. Továbbutazva a csodaszép 575 m magas Király-
hágón átkelve érjük el a történelmi Erdély területét. Kolozsváron 
először Mátyás király szülőházához sétálunk. Folytatva gyalogos 
városnézésünket a Szt. Mihály plébániatemplomot érintjük, majd 
legnagyobb királyunk, Mátyás király lovas szobránál kiváló fotó-
kat készíthetünk. Elhaladunk a Babes-Bolyai Egyetem előtt, befe-
jezésként pedig a Házsongárdi temetőt tekintjük meg. Szállásunk 
egy belvárosi **** szállodában, vacsora.

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

Reggeli után amennyiben a határátlépés lassúsága miatt 
valami kimaradna az előző napi kolozsvári városnézésből, azt itt 
reggel pótoljuk, majd továbbutazás Segesvárra, ahol városné-
zés: 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 
gyimesi csángókhoz kirándulunk, ami a régi Magyarország 
legkeletibb pontjánál található. Itt a Rákóczi-várat is meg-
tekintjük, majd hangulatos csángó esttel zárul programunk. 
A műsoros vacsoraest során 3 fogásos menüt szolgálnak fel 
aperitiffel és szabad italfogyasztással (sör, bor, üdítő).

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

Reggeli után mindenki eldöntheti, hogy élvezi a Hunguest 
Hotel Fenyő wellness szolgáltatásait, vagy eljön velünk egy 
fakultatív kirándulásra. Alcsik térségén keresztül utazunk 
Sinaia városába. A Prahova völgyének legjelentősebb üdülő-
helye e város, melynek legértékesebb látnivalója az 1873-ban 
épült kastélyegyüttes. A Peles kastély 160 szobája az érdeklő-
dők számára nemmindennapi élményt nyújt. A kiállítás meg-
tekintése során láthatunk ritka, értékes szobrokat, bútorokat, 
faliszőnyegeket, kerámiákat, ötvösmunkákat és fegyvereket. 
A kastély parkjában is sétálunk. Utunk következő állomása 
Törcsvár. Ezen a sziklatömbön már a XIV. sz-ban kővár állott. 
A legenda szerint ez volt Drakula gróf legkedveltebb várkasté-
lya az 1400-as évek közepén.  A közelében található skanzen a 
helybéliek régi házait, hagyományos életkörülményeit mutatja 
be.  A visszaút során rövid séta Brassó belvárosában, amikor 
is láthatjuk a Fekete templom épületét és a körötte található 
műemléképületeket. Vacsorára érünk vissza szállásunkra.  

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

Folytatjuk Erdély természeti látványosságainak felfedezését. 
A Gyilkos-tó élménye után félelmetes sziklaszurdokban sétá-
lunk a Békás-szorosban. A Bucsin-tetőn átutazunk Parajdra, 

ahol délután látogatást teszünk a sóbányában. Továbbutazva 
Korondon fafaragások, szőttesek és kerámiák közt válogatha-
tunk, melyekből vásárolhatunk is. Szováta Erdély leghíresebb 
fürdőhelye. Rövid séta a Medve-tó partján, ezt követően a 
szálláshelyünkre utazunk.

6. NAP: MAROSVÁSÁRHELY – TORDA – TOROCKÓ (250 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 megismerhe-
tünk. Vacsora, szállás.

7. NAP:  NAGYENYED – GYULAFEHÉRVÁR – 
VAJDAHUNYAD – ARAD – BUDAPEST (480 km)

E napon első megállásunk Nagyenyeden a vár melletti 
Bethlen Kollégiumnál lesz. Továbbutazás Gyulafehérvárra. 
A bazilika, a fejedelmek háza, valamint a püspöki palota sze-
repel városnézésünkben. Vajdahunyad vára a Hunyadiak ősi 
fészke. Idegenvezetőnk segítségével betekintést nyerünk a 
hely történelmébe. A Maros völgyében utazva Déva vára alatt 
elhaladva érkezünk Aradra. A Tűzoltó téren megtekintjük az 
1849. október 6-án kivégzett vértanuk emlékhelyén felállított 
szoborkompozíciót. Ezt követően határátkelés.   Este érkezünk 
Budapestre. Természetesen most is mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 158 LEI

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

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

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

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  április 28 – május 4.; július 03 – 09.;  

aug. 03 – 09.; aug. 30 – szept. 05.  

Részvételi díj: díj:  115.000,- Ft 
Egyágyas felár:  36.000,- Ft
Fakultatív:
Sinaia, Törcsvár kirándulás:  7.500,- Ft
Fakultatív kirándulás (helyszíni jelentkezés):  
Csángó-földi kiruccanás, műsoros vacsoraesttel:  25 €

NAGY ERDÉLYI KÖRUTAZÁS

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

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

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Budapest

Marosvásárhely

Arad

Nagyvárad

Kolozsvár

Gyulafehérvár
Csíkszereda

Sinaia
Tölcsvár

DRAKULA KASTÉLY

BÉKÁS-SZOROS

SZEJKEFÜRDŐ fotó: Gacskó Gréta
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Szabadka

Belgrád Vaskapu

Herkulesfürdő
Temesvár

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 158 LEI

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

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

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

Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  április 28 – május 4.; július 03 – 09.;  

aug. 03 – 09.; aug. 30 – szept. 05.  

Részvételi díj: díj:  115.000,- Ft 
Egyágyas felár:  36.000,- Ft
Fakultatív:
Sinaia, Törcsvár kirándulás:  7.500,- Ft
Fakultatív kirándulás (helyszíni jelentkezés):  
Csángó-földi kiruccanás, műsoros vacsoraesttel:  25 €

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

SZABADKA – BELGRÁD (380 km) 
Indulás reggel Budapestről, Szeged érintésével határátkelés 
Szerbiába. Városnézés Szabadkán: városháza, Múzeum, Zsolnay-
kutak és séta a belvárosban. Tovább utazva átszeljük Bácskát 
és Újvidékre megyünk, mely a Vajdaság tartományi székhelye 
és Szerbia harmadik legnagyobb városa. Ismerkedés a város-
sal, majd felgyalogolunk a Monarchia egyik legjelentősebb 
erődjébe, a péterváradi erődbe. Régen védelmi szerepet töltött 
be, napjainkban kedvelt kirándulóhely. A vár toronyórájának 
mutatói különlegesek. A nagymutató mutatja az órák múlását, 

így a Dunán elhaladó hajók messziről láthatják a pontos időt. 
A Szerémségen keresztül utazva érkezünk Belgrádba. Vacsora és 
szállás a szerb fővárosban.

2. NAP: BELGRÁD – ZIMONY – SZENDRŐ (80 km) 
Reggeli után bejárjuk a híres nándorfehérvári várat.  Hunyadi 
János 556 évvel ezelőtt itt verte vissza a török ostromot és itt 
halt hősi halált Dugovics Titusz. A győztes csata emlékére szól 
minden délben a harangszó. Ezt követően buszos városnézés a 
központban: színház épülete, királyi palota, koronázási temp-
lom, parlament épülete. Déli órákban felkeressük Zimonyt, 
ahol megtekintjük a Magyar Milleniumi Emlékművet, felsétá-
lunk a torony kilátójába. Utunk következő állomása közvetle-
nül a Duna-partjára épült hatalmas szendrői vár, ahol Kinizsi 
Pál töltötte utolsó napjait. Ezt követően szálláshelyünkre uta-
zunk az Ezüst-tó partjára, Veliko Gradistébe.

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, straté-
giailag fontos Galambóc várát, majd a mesés al-dunai vidéken 
haladva a hegyekről csodáljuk meg a tájat, majd a Vaskapu 
erőművön átkelünk Romániába. Délelőtt Orsovánál hajóra 
szállunk és végighajózunk a Dunán Orsovától a Traianus tábla, 
a Kis Kazán-szoros és a dunatölgyesi-öböl érintésével egé-
szen a Nagy Kazán-szorosig, és vissza. A szoros szélessége alig 
160 m, pedig a Duna itt a legmélyebb, 90 méter! A több mint 
4 órás hajókirándulás (melynek költsége 20 €) után Orsován 

visszaszállunk 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 a Bánságon átutazva érjük el Temesvárt. Városnézés 
a kulturált, többnemzetiségű városban. Fő látnivalói: a római 
katolikus dómtemplom, a szerb püspöki palota, a szerb székes-
egyház, az egykori váltóbank, a Szentháromság-szobor, a Bástya 
és a Hunyadi-palota. Szabadprogram is lesz 
a nap során. Elhagyva a várost Makónál 
érjük el Magyarországot. Szeged érintésé-
vel utazás Budapestre. Érkezés az esti órák-
ban. Budapest után mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Turisták által még kevésbé ismert és látogatott terü-
letre invitáljuk Önöket. A magyar történelemben fon-
tos szerepet játszó területet keresünk fel Szerbiában 
és Romániában. Részünk lesz páratlan természeti 
látnivalókban, hajózunk a Dunán, felkeressük a 
Kazán-szorost és a Vaskapu-szorost. Jöjjenek velünk 
egy felfedező túrára Széchenyi István és Vásárhelyi 
Pál munkásságának nyomában. 

BELGRÁDTÓL A VASKAPUIG 

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: 710 DIN + 20 €

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

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

Ellátás: félpanzió    
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014.  május 01 – 04.; június 06 – 09.; július 3 – 6.; 

július 24 – 27., augusztus 23 – 26.; 
szeptember 12 – 15.; október 23 – 26. 

Részvételi díj:  69.950,- Ft 
Egyágyas felár:  12.500,- Ft

BELGRÁD

DUNA

SZEJKEFÜRDŐ fotó: Gacskó Gréta
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Ljubljana

Bled

Piran

Kobarid

Postojna

Ptuj

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Kirándulásunk során felkeressük Horvátország egy-
kori és mai fővárosát, Varasdot és Zágrábot, megte-
kintjük az UNESCO Világörökség Listáján is szereplő 
csodaszép Plitvicei-tavakat, sétálhatunk Rijekában 
és fürödhetünk Opatijánál az Adriai-tengerben. 
Kell ennél több 3 nap alatt?

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

NAGYKANIZSA – LENDVA – PTUJ – LJUBLJANA 
(450 km)

Reggel indulás. Tornyiszentmiklósnál határátlépés. Déli órák-
ban érkezés Lendvára. Itt felkeressük a magyar emlékeket, 
Szt. István szobrát és a magyar iskolát. Ezt követően Ptujba, 
az egyik legrégebbi szlovén városba buszozunk. A hangulatos 
Dráva-parti város római kori emlékei közül az Orfeus-oszlop a 
legszebb. Érdekes még a Szt. György-templom, a Városi-torony 
és a főutca is. Folytatjuk utunkat Ljubljanaba. A fővárosba 
érve városnézést tartunk. Az egyetem reprezentatív 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 fel-
újított főutcája mindenki tetszését elnyeri. Lesz ajándékvásár-
lásra is idő.  Szállás, vacsora (2 éj).    

2. NAP: VINTGAR-SZOROS – BLED – BOHINJ – SAVICA 
Ezen a napon aki akar, önállóan sétál a környéken, de arra is 
van lehetőség, hogy eljöjjenek velünk egy kellemes fakulta-
tív kirándulásra. A Triglavi Nemzeti Park leghíresebb térsé-
gét keressük fel. Először a Vintgar-szurdokában teszünk egy 
gyalogos kirándulást. A másfél km-es szurdok kényelme-
sen járható. Többször átmegyünk a Radovna gyors folyású 
patakja fölött kialakított fahidakon. Továbbutazunk a Bledi-
tóhoz. Megcsodáljuk a híres monarchiabeli üdülővárost és 
a tóparton található szép parkot. Ezt követően csónakázási 
lehetőség a tó közepén lévő kegytemplomhoz. A Bohinji-tó 
látványa is varázslatos. Megkapó a magas hegyek és a tür-
kizkék tó harmóniája. Érintetlen természet, pompás erdők, 
meredek hegyek övezik a tavat. Ezt követi a Savica víz-
esés megtekintése. Kis túrázás után érjük el a szép vízesést. 
A  kirándulás költsége tartalmazza a szurdok és a vízesés 
belépőköltségét, de nem tartalmazza a bledi hajózás költsé-
gét. Este érünk vissza szállásunkra. 

3. NAP:  POSTOJNAI – PREDJAMA – ADRIA – PIRAN – 
KOBARID (240 km)

Reggelit követően a postojnai-barlangrendszerhez utazunk. 
Ez nemcsak Szlovénia több mint 7000 barlangjának része, 
hanem Európa egyik leglátogatottabb barlangja is. A föld-
alatti „csoda” egymáshoz kapcsolódó termekkel, cseppkövek-
kel kápráztat el bennünket. A fantasztikus túra időtartama 
kb. 1,5 óra. (Túraöltözet szükséges.) Programunk után elme-
gyünk egy hangulatos vár megtekintésére. A Predjama vár 
egy sziklába ágyazott monumentális épület. A várban közép-
kori berendezési tárgyak és múzeum található. Ezt követően 
irány az Adriai-tenger. A szlovén tengerpart leghangulato-
sabb városkájába, Piranba látogatunk. Óvárosa csak gyalog 
járható be. Megtekinthetjük a belső kikötőt, a központi teret, 
melyet számos érdekes, szép épület és szűk utca ölel körbe. 
A középkori városfal kapuin belül rendkívül kellemes olaszos 
hangulatú belvárost találunk. A Szt. György-templom tera-
száról csodás panoráma tárul elénk.  Szabadidő alatt sétál-
hatnak a tengerparton a barátságos kis üzletek és éttermek 
között. Folytatjuk utunkat szállásunkra, ahol vacsorával vár-
nak ránk.

4. NAP: SKOFJA LOKA – NAGYKANIZSA – BP. (540 km) 
Reggeli után Kobaridba, az Isonzo-folyó (szlovénül Soca) 
partján lévő településre utazunk. Ez a vidék volt az első 
világháború harcainak egyik legborzalmasabb helyszíne. 
Megtekintjük a Napoleon-hidat, ezen kelt át csapataival a 
nagy hadvezér. Egy közeli temetőben emlékezünk a világ-
háborúban elesett katonákra. Folytatva utunkat az Isonzó 
(Soca) szurdokához, izgalmas fotókat készíthetünk. Délután 
Szlovénia legrégebbi városát, Skofja Lokat keressük fel, amely 
már a XIII. sz-ban városi rangot kapott. Gyalogos sétánk során 
láthatjuk a XVI. sz-i magtár épületét, majd a főteret, melyet 
csupa műemlékház szegélyez. Az ódon hangulatú épületek 

sora a gótikus Szent Jakab-templommal 
zárul. Ezután érjük el Közép-Európa egyik 
legrégibb kőhídját, a Kapucinus-hidat. 
Hazaindulás, a késő esti órákban érünk 
Budapestre. Ezt követően mindenkit a fel-
szállási helyére szállítunk. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Szlovénia természeti látványosságokat tekintve 
Európa egyik legszebb országa. Hegyek, vízesések, 
romantikus tavak, folyók, tengerpart, cseppkőbarlan-
gok, hogy csak a legfontosabbakat említsük. A prog-
ram során szükségünk van a túrázó kedvünkre. 

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

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

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

Ellátás:  félpanzió 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  május 01 – 04.; június 06 – 09.;  

augusztus 23 – 26.; szeptember 18 – 21.

Részvételi díj:  69.950,- Ft                 
Egyágyas felár:  19.900,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás (2 belépővel)  
(jelentkezés a helyszínen):
Vintgard – Bled – Bohinj:  20 €

SZLOVÉNIA LEGSZEBB TÁJAIN

Nehézségi mutató Természet Városlátogatás

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Horvátország turisták által kedvelt vidékére, az Isztriai-
félszigetre kalauzoljuk el utasainkat. Ha velünk tar-
tanak, akkor az út során a népszerű és közkedvelt 
tengerparti városoktól a csodás természeti látnivalókig 
színes képet kapnak a mesés Isztriáról.

VINTGAR-SZURDOK fotó: Varga Dóra

POSTOJNA

BLED



65Előfoglalási kedvezmény: 5% Törzsutas kedvezmény: 7% (Lásd 2. old.) www.prokotravel.hu Eng. szám: 0857/1993

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

VARASD – ZAGREB (400 km)
Kora reggel indulás. Letenyei határátlépés után rövid kité-
rőt teszünk az egykori horvát fővárosba, Varasdra. A település 
a Dráva-völgy barokk gyöngyszemeként lett ismert. Sétálunk 

a hangulatos városközpontban érintve a várat, a főteret, a csoda-
szép templomokat és a barokk palotákat. Rövid szabadidő, majd 
továbbutazást követően a kora délutáni órákban érkezünk meg 
a jelenlegi fővárosba, Zágrábba. Gyalogos városnézést tartunk 
a Száva folyó partjára épült városban. Megtekintjük a Gradecet, 
a Kaptolt és a Donji Gradot (Alsóváros), amelyek így együtt alkot-
ják Zágráb óvárosát. Városnézésünk után szabadprogram alatt 
emléktárgyak vásárlására is lesz lehetőségünk, vagy éppen beül-
hetünk a hangulatos kávézók egyikébe. Este vacsora, szállás.

2. NAP:  PLITVICEI-TAVAK – RIJEKA
Reggeli után a Plitvicei-tavakhoz buszozunk. A tórendszert, 
melyet 16 többnyire összefüggő tó alkot a szintkülönbségek 
miatt szinte megszámlálhatatlan vízesés köt össze. A nem-
zeti parkot gyalogosan és helyi kisbusszal tekintjük meg. 
Nézelődésünk során   pallókon, vizes köveken is sétálunk, 
ezért túracipő szükséges. Lesz olyan alkalom is, hogy kishajó-
val megyünk át a tó túloldalára. Több mint 5 órás gyalogtú-
rás kirándulásunk ugyan fárasztó lesz, de a csodás látvány ezt 
feledteti majd velünk. A délutáni órákban indulunk Rijekába, 
mely a Monarchia idején a legnagyobb tengeri kikötő város 
volt Fiume néven. Most is Horvátország 3. legnépesebb tele-
pülése. Séta az ókori alapítású belvárosban és a Korzón. 
A várostorony és a körötte lévő barokk épületek kellemes össz-
hatást nyújtanak. Sétánk után szálláshelyünkre megyünk. 

3. NAP: RIJEKA – OPATIJA – BUDAPEST (550 km)
Reggeli után elhagyjuk Rijekát és átmegyünk a közelben lévő 
Opatijába, mely a Monarchia idején az egyik legkedveltebb 
üdülőhely volt Abbazia néven. Itt séta a szépen kialakított 

tengerparton, miközben gyönyörködhetünk a több mint 
100 éves elegáns szállodák során. Aki akar, egy kelleme-
set fürödhet és napozhat a tengerparton. 
A déli órákban indulunk haza. Letenyei 
határátkelés után utazunk a fővárosba. 
Budapestre érkezést követően utasainkat a 
felszállási helyükre szállítjuk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Kirándulásunk során felkeressük Horvátország egy-
kori és mai fővárosát, Varasdot és Zágrábot, megte-
kintjük az UNESCO Világörökség Listáján is szereplő 
csodaszép Plitvicei-tavakat, sétálhatunk Rijekában 
és fürödhetünk Opatijánál az Adriai-tengerben. 
Kell ennél több 3 nap alatt?

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

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

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

Ellátás: félpanzió 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  július 25 – 27., augusztus 03 – 05.;  

szeptember 12 –14. 

Részvételi díj:  52.000,- Ft 
Egyágyas felár:  10.000,- Ft 

PLITVICEI-TAVAK ÉS MONARCHIAI EMLÉKEK

Nehézségi mutató
Természet Városlátogatás

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

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

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

Ellátás:  félpanzió 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  május 01 – 04.; június 06 – 09.;  

augusztus 23 – 26.; szeptember 18 – 21.

Részvételi díj:  69.950,- Ft                 
Egyágyas felár:  19.900,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás (2 belépővel)  
(jelentkezés a helyszínen):
Vintgard – Bled – Bohinj:  20 €

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

LETENYE – OPATIJA – PULA (740 km)
Reggel indulás Horvátországba. Délután érkezünk a ked-
velt üdülőközpontba, Opatijába, ahol gyalogos séta. A hor-
vát Monte Carloként, vagy az Adria Nizzájaként is emlegetett 
település komoly történelmi múlttal rendelkezik. Az Osztrák-
Magyar Monarchia idején a gazdag arisztokraták Opatijában 
építették elegáns villáikat, melyek ma luxusszállodákként 
üzemelnek. A fényűzés egyértelműen meghatározza a város 
arculatát. Végigsétálunk a hangulatos tengerparti sétányon, 
melynek mentén a város legpatinásabb épületei helyezkednek 
el. Láthatjuk a hely szimbólumának számító „Leány a sirály-
lyal” szobrot, az Angyali Üdvözlet templomát és a Szent Jakab 
templomot. Sétánk után továbbindulunk az Isztriai-félszigetre 
és elfoglaljuk szállásunkat (3 éj), majd vacsora.

2. NAP: PULA – POREČ – ROVINJ – PULA (130 km)
A mai napi kirándulásunkat a hangulatos, római emlékektől 
hemzsegő kisvárosban, Porecben kezdjük. A belváros ma is 
az ősi római városszerkezetre épül. Látni fogjuk többek közt 
az Euphrasius-bazilika épületegyüttesét, melyet az UNESCO 
a világörökség részévé nyilvánított. Ezt követően egy kiálló 
szirtfokra épült festői szépségű városkába, Rovinjba uta-
zunk.  A települést a barbárok támadásai elől menekülők ala-
pították. A velenceiek védelme idején a szerény kis halászfalu 
lakói hajósok, matrózok, nem ritkán kalózok voltak. Délután 
érkezünk Pulába. A város egyik legismertebb és leggyak-
rabban látogatott híressége az I. századból ránk maradt, 
gyönyörű római kori Amfiteátrum. Ez a kiváló állapotban 
megőrzött aréna valamikor a gladiátorjátékok helyszíne volt. 

Megnézzük a város főterén lévő Augustus-templomot, vala-
mint a boltíves Aranykaput is. Természetesen mindhárom 
városban lesz idő emléktárgyak vásárlására is.

3. NAP: HAJÓKIRÁNDULÁS – PIHENÉS
Ezen a napon lehet pihenni a szállodában, vagy le lehet 
sétálni a tengerpartra, ahol tudnak fürdeni és napozni. 
Csoportos igény esetén az idegenvezetőnk szervez egy hajó-
kirándulást. (Jelentkezés a helyszínen).

4. NAP: ZÁGRÁB – LETENYE – BUDAPEST (630 km)
Reggeli után hazaindulás. Utunk során megállunk Zágráb-
ban, az ország fővárosában. Szent László királyunk 1093-ban 
alapította a város püspökségét és a Káptalandombon felépít-
tette a Szent István székesegyházat. Sétánk után továbbin-
dulunk, az esti órákban érkezünk Budapestre. Ezt követően 
mindenkit felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Horvátország turisták által kedvelt vidékére, az Isztriai-
félszigetre kalauzoljuk el utasainkat. Ha velünk tar-
tanak, akkor az út során a népszerű és közkedvelt 
tengerparti városoktól a csodás természeti látnivalókig 
színes képet kapnak a mesés Isztriáról.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 70 HRK

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

Szállás:  3 éjszaka *** szálloda  
2 ágyas tusolós/WC szobáiban

Ellátás: félpanzió 
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont, részvételi díj: 
2014.  július 02 – 05.:  69.600,- Ft
            szeptember 12 – 15.:  58.000,- Ft

Üdülőhelyi díj:  1.200,- Ft
Egyágyas felár:  14.500,- Ft
Gyerekkedvezmény (12 éves korig):  5.000,- Ft
Helyszínen, euróban fizethető program:
Hajókirándulás:  kb. 35 €

KIRUCCANÁS AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGETRE

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

PLITVICE

ROVINJ

PULA
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Ljubljana

Bled

Opatia
Plitvice

Postojna

Ptuj

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

LETENYE – PTUJ – MARIBOR (540 km)
Reggeli indulás. Szlovéniába érve Ptujt, az ókor egyik fontos 
kereskedelmi útvonalának központját keressük fel. A belvá-
rosban sétálunk, megnézzük az Orfeus-oszlopot, városházát, 
Szt. György templomot és a Dráva partját. Továbbutazunk és 
útközben Szlovénia tájait csodálhatjuk. Délután érkezünk 

Mariborba. Városnézés a második legnagyobb szlovén város-
ban. Megtekintjük a Dráva-partján lévő 400 éves szőlőtőkét, 
a főteret, a városházát, a székesegyházat és a sétáló utcát. 
Továbbutazunk, vacsora, szállás (2 éj).

2. NAP: BOHINJ – BLED – LJUBLJANA (160 km)
Délelőtt fakultatív kirándulás a Triglavi Nemzeti Parkhoz tar-
tozó Bohinji-tóhoz és a Bledi-tóhoz. Megkapó a magas hegyek 
és a türkizkék tavak harmóniája. Érintetlen természet, pompás 
erdők, meredek hegyek övezik a Savica-vízesést. Ide is elsétá-
lunk, túrázós cipő szükséges. Ezt követi a Bledi-tó varázslatos 
látványa. Itt megcsodálhatjuk a híres monarchiabeli üdülővá-
rost és a tóparton található szép parkot. Csónakázási lehetőség 
a tó közepén lévő kegytemplomhoz. Aki nem akar ezen a fakul-
tatív kiránduláson részt venni, azoknak szabadprogram. Délután 
érkezik vissza a kirándulásról a csoport és a teljes csapattal 
városnézés Ljubljanában. Óváros, dóm, Hármas híd, ferences 
templom. Láthatjuk milyen finoman elegáns város Ljubljana.  

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

a mediterrán Adriai-tengerpartra utazunk. Opatijában a híres 
monarchiai üdülőhelyen séta és pihenés, illetve aki akar, az 
fürödhet a kellemes hőmérsékletű Adriai-tengerben. Késő 
délután továbbutazunk, szállás a Plitvicei-tavak közelében.

4. NAP:  PLITVICEI TAVAK – HORVÁTORSZÁG – 
BUDAPEST (580 km)

Délelőtt a Plitvicei-tavakat keressük fel. Több órán keresztül 
gyönyörködünk a természetvédelmi terület mesés tavaiban, 
vízeséseiben. Összesen 16 tó és 92 vízesés található itt. Nem 
véletlenül választotta az UNESCO a világörökség részévé ezt a 
vidéket. A délutáni órákban hazaindulás. Letenyénél határát-
lépés. Hazaérkezés az esti órákban. Budapest után mindenkit 
a felszállási helyére szállítunk. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

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

SZLOVÉNIA CSODÁI  
ÉS A PLITVICEI-TAVAK

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 45 € + 110 HRK

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

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

Ellátás: félpanzió    
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014.  július 15 –18.; augusztus 13 –16.; 

október 23 – 26. 

Részvételi díj:  69.500,- Ft   
Egyágyas felár:  13.000,- Ft
Fakultatív kirándulás (helyszíni jelentkezéssel, 1 belépővel): 
Bohinj, Bled kirándulás (fél napos belépő nélkül):  20 € 

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

PLITVICE fotó: Molnár Erzsébet

BOHINJ
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Zadar
Sarajevo

Mostar

Dubrovnik

Neum

Plitvice

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

PÉCS – UDVAR – SZARAJEVÓ (550 km) 
Reggeli indulás után Udvarnál határátlépés, utazás Horvát or-
szá gon keresztül Boszniába. A fővárosba, Szarajevóba érkezés 
a késődélutáni órákban. Séta, városnézés: török műemlék-
épületek, Főtér, Nemzeti Könyvtár, óváros, és látjuk Gavrilov 
Princip merényletének helyszínét is. Különleges látvány, 
ahogy sétánk során az iszlám szukokat, mecseteket monar-
chia-korabeli épületek és egy katolikus katedrális váltja. Ez is 
mutatja a város sokszínűségét. Szállás, vacsora Szarajevóban, 
**** szállodában.

2. NAP:  SZARAJEVÓ – MOSTAR – MEDJUGORJE – 
TENGERPART

Reggeli után utazunk Mostarba. Séta az óvárosban, megcso-
dálhatjuk az újjáépített hidat, melynek felépítésében magyar 
mérnökök is segédkeztek. Ez is az UNESCO Világörökségek 
Listáján szereplő látványosság. A híd körül ajándéktárgy-áru-
sítók sorát láthatjuk. Ezt követően egy érdekes zarándok-
helyre megyünk el, Medjugorjeba. Hat gyereknek 1981-ben 
a legenda szerint itt jelent meg Szűz Mária. Azóta a Balkán 
legnagyobb katolikus zarándokhelye lett. Továbbutazunk 
Neumba, a tengerparti városban szállásfoglalás. 

3. NAP: PIHENÉS
Egész nap fürdés, pihenés a tengerparton. Szállodánk egy 
dombon, kb. 100 m-re van a tengerparttól. A szobák többsé-
géből és a teraszról szép rálátás van a tengerre. A szállodából 
lépcsőn lehet lejutni a tengerpartra. A szobák légkondicionál-
tak, loggiával rendelkeznek. 

4. NAP: DUBROVNIK (140 km)
Reggeli után fakultatív programlehetőség során bemegyünk 
az egyik legszebb horvát városba, Dubrovnikba. A város régen 
Raguza néven az Adriai-tenger egyik központi kereskedelmi 
kikötője volt. A város ma a világörökség része. Gyalogos séta, 
városnézés: főutca, ferences-rendi kolostor, katedrális, Sponza 
palota, domonkos-rendi templom és kolostor, hangulatos 
kikötő. Közös nézelődés után szabadidő. Akinek kedve van, 
körbesétálhat a várfalon és gyönyörködhet a csillámló ten-
ger látványában, de arra is van lehetőség, hogy egy étterem-
ben megismerkedjünk a helyi konyhával, vagy egy kávézó 
teraszáról figyeljük a város forgatagát. Délután visszaindulás 
a szállásra. Aki nem jön Dubrovnikba, az egész nap fürödhet.

5. NAP: HAJÓKIRÁNDULÁS
Reggeli után fakultatív hajókirándulás, melynek időtar-
tama kb. 2 óra. Jelentkezés a helyszínen. Aki nem akar jönni 
a kirándulásr,a azoknak egész nap, a többieknek du. szabad-
program, fürdőzés. 

6. NAP: DALMÁCIA – ZADAR (380 km)
Reggelit követően északnak indulunk. Gyalogos városnézésre 
megállunk egy újabb gyönyörű horvát városban, Zadarban. 
A városkapun ma is díszeleg a velencei szárnyas oroszlán. 
A hangulatos Kalelarga főutca megannyi kávézónak és üzlet-
nek ad otthont. Mindenki csodálatát elnyeri a Szt. Donát kör-
templom és a szintén román alapokra épült Szt. Anasztázia 
katedrális, mely Dalmácia legnagyobb katedrálisa. Sétánk 
után folytatjuk utunkat szálláshelyünkre.

7. NAP: PLITVICEI-TAVAK – BUDAPEST (480 km)
Reggeli után a Plitvicei-tavakhoz buszozunk. A tórendszert, 
melyet 16 többnyire összefüggő tó alkot, a szintkülönbségek 
miatt megszámlálhatatlan vízesés köt össze. A nemzeti parkot 
gyalogosan és helyi kisbusszal tekintjük meg. Nézelődésünk 
során pallókon, vizes köveken is sétálunk, ezért túracipő szük-
séges. Lesz olyan alkalom is, hogy kishajóval megyünk át a tó 
túloldalára. Többórás nézelődésünk után a koradélutáni órák-
ban indulunk haza. Letenye határátlépés után az esti órákban 
hazaérkezés Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 14 € + 110 HRK

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

Szállás:  6 éjszaka ***- **** szálloda  
2–3 ágyas tusolós/WC-s szobáiban 

Ellátás:  félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  július 7 – 13.; augusztus 3 – 9.;  

augusztus 30 – szeptember 5. 

Részvételi díj:  121.500,- Ft
Üdülőhelyi díj:  2.500,- Ft
Egyágyas felár:  32.000,- Ft
Fakultatív program  
(helyszínen fizetendő):
Dubrovnik kirándulás:  25 €
Hajókirándulás:  20 €

CSILLÁMLÓ TENGER ÉS KULTURÁLIS 
ÖRÖKSÉGEK A BALKÁNON

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A Balkán-félsziget kontinensünk egyik érdekes terü-
lete. A történelem során sokszor Európa puskapo-
ros hordójának nevezték. Különleges városok, bővizű 
vízesések, formás hegyek, misztikus alakzatok teszik 
földrajzilag is egyedülállóvá. Utunk során ezek leg-
szebbjeiből tekintünk meg jó néhányat. A programot 
tengerparti pihenéssel, fürdőzéssel, fakultatív prog-
ramokkal egészítjük ki. 

Természet VároslátogatásNehézségi mutató

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 45 € + 110 HRK

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

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

Ellátás: félpanzió    
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont:  2014.  július 15 –18.; augusztus 13 –16.; 

október 23 – 26. 

Részvételi díj:  69.500,- Ft   
Egyágyas felár:  13.000,- Ft
Fakultatív kirándulás (helyszíni jelentkezéssel, 1 belépővel): 
Bohinj, Bled kirándulás (fél napos belépő nélkül):  20 € 

MOSTAR Fotópályázat II. helyezett: Dobos János

DUBROVNIK

NEUM

BOHINJ
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Belgrád

Cetinje

Mostar

Sarajevo

Kotor

Tirana

Skodra

Vlora
Berat

Durres

AHOL MÉG ÖN SEM JÁRT – ALBÁNIA
Dél-Balkán körút

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

BELGRÁD (510 km)
Reggeli indulás után Röszkénél határátlépés, majd a gazdag 
termőföldjéről híres Vajdaságon keresztül érkezünk a szerb 
fővárosba, Belgrádba. Itt városnézés (Nemzeti Színház, királyi 
palota, óváros), valamint megtekintjük Nándorfehérvár várát, 
mely 1829-ig jelentős erődítmény volt. Itt aratott világraszóló 
győzelmet Hunyadi János a török csapatok felett 1456-ban. 
Továbbutazás, este érkezés a szálláshelyre. Vacsora.

2. NAP: MORACA – MONTENEGRO (380 km)
Utazás Szerbián keresztül Montenegróba. Festői tájakon hala-
dunk keresztül, (Jahorina, Zlatibor, Jelica, Pester) hegyek 
között suhan autóbuszunk. Útközben rövid nézelődés a 
Moraca-kolostornál, mely a maga nemében páratlan bájjal 
és gazdagsággal bír. Csörgedező patak, meredek hegyoldal 
és hangulatos völgy veszi körbe a kolostort. Nagyon idilli hely. 
Este érkezés a szállásunkra (2 éj), vacsora.

3. NAP: KOTOR – BUDVA (100 km)
Ezen a napon vagy pihen, sétál a környéken, vagy eljön velünk 
egy fakultatív kirándulásra.  Először Kotor városába megyünk, 
mely az UNESCO Világörökség részét képezi. A bájos városka 
– melyet először Krisztus előtt 186-ban említenek meg – 
zegzugos utcái, zsebkendőnyi méretű terei, bámulatos épü-
letei lenyűgözik az idelátogató turistákat. Délután Budva 
városába látogatunk el. Az óváros egy kicsiny félszigeten fek-
szik és a kulturális örökség bölcsője. Itt is keskeny utcácskák 
keresztezik egymást hangulatos terekkel és szép épületekkel 
kiegészítve, mint például a Trojica-templom, melyben talál-
ható Stjepan Mitrov Ljubisa író síremléke, vagy a Sv. Ivan, 
Sv. Bogorodica és Sv. Sava-templomok. Budvában a szabadidő 
alatt aki akar, megcsobbanhat az Adriai-tenger kellemes vizé-
ben. Késő délután visszautazás szállásunkra. 

4. NAP: SUKOBIN – SKODRA – ROZAFA – DURRES (160 km)
Reggel indulunk és tengerpart mentén haladunk. Sukobinnál 
határátlépés Albániába ahol természetesen a híres bunkerek-
ről is készíthetünk majd fotókat. Először Shkodrába megyünk. 
A városba érve egy szép muzulmán mecsetet és egy katolikus 
templomot láthatunk. A város Albánia 5. legnagyobb telepü-
lése. Ezután Rozafa várát keressük fel, ahonnan szép kilátás nyí-
lik a környékre (kis túrázással lehet a várhoz feljutni). Folytatjuk 
utunkat Durresba. Az ország második legnagyobb városában 
gyalogos séta. Megtekintjük az érdekes módon felfedezett 
amfiteátrumot, sétálunk a főtéren és a tengerparti szakaszon. 
Az esti órákban foglaljuk el szállásunkat, mely Durres közelé-
ben, a tengerparti nyaraló övezetben, a lassan mélyülő, homo-
kos part közelében található. Ez a része az országnak már 
közelít az európai tengerpartokon megszokott színvonalhoz. 
Étterem, bár, üzletek, különböző vízi sportra alkalmas eszközök 
segítenek a nyaralóknak a kellemes kikapcsolódásban.

5. NAP: DURRES – TIRANA – DURRES
Reggel indulunk a fővárosba, Tiranába, ahol városnézést tar-
tunk. A Szkander bég téren csoportosulnak a látnivalók. Et’hem 
Bey-mecset, Óratorony, a tér névadójának szobra, Nemzeti 
Könyvtár, Nemzeti Történeti Múzeum, Egyetemi negyed. Látni 
fogjuk, hogy még nagy fejlesztés előtt áll a népességét tekintve 
sokarcú főváros. A koradélutáni órákban indulunk vissza szállá-
sunkra. Visszaérkezés után tengerparti fürdés, pihenés az albán 
Aranyparton. Természetesen, aki egész nap fürdeni, napozni, 
pihenni akar, arra is van lehetőség.

6. NAP: DURRES – BERAT – VLORA – DURRES (280 km)
Ezen a napon lehet tovább élvezni a homokos tengerpart 
és a kellemes tenger nyújtotta élményeket, de egy érde-
kes fakultatív kirándulásra is eljöhet velünk. Először Beratot, 
az „ezerablakos várost” tekintjük meg. Ez a múzeumváros 
2008-ban felkerült az UNESCO Világörökségek Listájára. Fő lát-
nivalók: Kala, a fellegvár, Ikon Múzeum, katolikus templomok 
és iszlám mecsetek, Osum folyóparti épületek, műemlékek. 
Ezt követően folytatjuk utunkat Vlorába mely Közép-Albánia 
leglátogatottabb városa, a tengerparti fekvése és az itt talál-
ható fenséges öböl miatt. Felkeressük a Függetlenségi 
Múzeumot, melyben 100 éve kiállították ki Albánia függet-
lenségét. Előtte szép emlékmű is utal erre az eseményre. 
A közelben lévő dzsámit és a belváros néhány szép épületét is 
feltétlenül meg kell tekinteni. Vacsorára érünk vissza Durresbe.

7. NAP:  DURRES – KRUJA – LEZHA – MONTENEGRÓ (170 km)
Reggeli után Szkander bég szülővárosába látogatunk el, 
Krujaba. A hegytetőn álló várban, ahol egykoron Szkander bég a 
török ellen harcolt, jelenleg a nemzeti hősnek szentelt múzeum 
várja a látogatót. Az épület mellől mesés kilátás tárul elénk 
(túracipő). Ezt követően a csodás etnográfiai múzeumot tekint-
jük meg, mely Albánia leggazdagabb ilyen jellegű emlékhelye. 
Itt emléktárgy-vásárlási lehetőség is lesz. Folytatjuk utunkat 
Lezhaba, ahol Szkander bég látványos mauzóleumát fényképez-
hetjük le. A Skodrai-tó – melyre szép rálátásunk lesz – mellett 
haladva érjük el szállásunkat Montenegróban.

8. NAP: MONTENEGRÓ – MOSTAR – SZARAJEVÓ (450 km)
Reggel vadregényes úton megyünk Boszniába. Délután érünk 
Mostarba. Megcsodáljuk az újjáépített hidat, melynek hely-
reállításában magyar mérnökök is segédkeztek. A híd körül 
ajándéktárgyakat árusítók sorát láthatjuk. Este az 1697-ben 
Savoyai Jenő által is kifosztott városba, Szarajevóba érke-
zünk. Ezt a várost – a hároméves délszláv háborút követően 
– soknemzetiségű lakói építették újjá és varázsolták pezsgő 
életűvé. Szállás, vacsora.

9. NAP:  SZARAJEVÓ – HORVÁTORSZÁG – BP. (780 km)
Reggeli után kb. 2 órás gyalogos séta Szarajevó belvárosában. 
Török műemléképületek, főtér, Nemzeti Könyvtár, óváros és 
látjuk Gavrilov Princip merényletének helyszínét is. Elhagyva 
a várost megannyi szép erdővel, hegyekkel és kis fehér mecse-
tekkel tarkított úton haladunk. A szép táj mellett több helyen 
a háború okozta nyomokat is láthatjuk még. Az esti órák-
ban érkezés Budapestre. Ezt követően mindenkit a felszállási 
helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Utazásunk különleges helyeket jár be, egyrészt Európa 
„fehér foltját”, az oly ismeretlen Albániát kínáljuk fel 
a különlegességre vágyó utasainknak, másrészt a 
volt Jugoszlávia tagállamai közül Szerbiába, a festői 
szépségű Montenegróba, és az ezerszínű Boszniába 
invitáljuk Önöket. Tudni kell, Albánia most kezdett 
nagyütemű fejlődésbe. Nyolcadik éve viszünk csopor-
tokat ebbe az országba és látjuk az épületek, városok, 
utak nagymértékű fejlődését, szépülését. Az európai 
színvonalhoz egyre jobban közelednek.

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 18 €

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

Szállás:  8 éjszaka ***-**** szálloda  
2 ágyas tusolós/WC-s szobáiban  

Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 10 –18., szeptember 11 –19.  

Részvételi díj:  158.000,- Ft
Egyágyas felár:  35.000,- Ft
Üdülőhelyi díjak:  4.500,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás, belépővel: 
Kotor – Budva (2 belépővel):  20 €
Fakultatív kirándulás (egész napos, 2 belépővel):
Berat – Vlora (jelentkezés a helyszínen):  25 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Felfedezésre váró különlegesség Albánia. Az ország 
elnevezése, ha lefordítjuk: sasok földje. Valaha 750.000 
betonbunker volt az országban, minden második 
lakosra jutott egy. Enver Hodzsa évtizedeken keresz-
tül zsarnoki elnyomásban tartotta az országot. Innen 
indultak el, és már most látható a hatalmas fejlődés. 
Ismerje meg segítségünkkel az ország kultúráját, épí-
tészetét, gyönyörű tájait és vendégszeretetét! Az albán 
látnivalókat kiegészítettük görögországi és macedón 
kiruccanással. Tengerparti fürdési lehetőség is lesz. 

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás

KRUJE

DURRES

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

SZABADKA – NIS (710 km)
Reggeli indulás után Szeged – Röszke útvonalon érkezés 
Szerbiába. Szabadkán séta, nézelődés. Ez a város Paliccsal 
együtt a Monarchia idején kedvelt üdülőhely volt. Szecessziós 
városháza, Korzó, klasszicista színház… Városnézésünk után 
keresztülutazunk a Vajdaságon és Belgrád érintésével érke-
zünk Nis környékére. Szállás.

2. NAP: SZKOPJE – OHRID (300 km)
Átmegyünk Macedóniába. Itt megtekintjük a félmilliós főváros, 
Szkopje óvárosát, a Charshit. Láthatjuk a Vardar folyót átszelő 
öreg hidat, a Kale erőd várfalát és bástyáit. A várost 1963-ban 
hatalmas földrengés rázta meg, azóta teljesen újjáépítették. 
Városnézésünk során római, török és szerb időkből származó lát-
ványosságok mellett a város híres szülöttjére, Teréz anyára utaló 
emlékeket is láthatunk. A közelben található a Millenniumi 
kereszt is, mely 66 m-rel a világ egyik legnagyobb keresztje. 
Sétánk után továbbindulunk a világörökség listáján is szereplő 
Ohridba. Az azonos nevű tó partján található város évszázado-
kon keresztül az ortodox egyház egyik központja volt. Az egy-
házi emlékek mellett a fellegvár és a jó állapotban megmaradt 
városfalak és bástyák a fő látványosságok. Szállás. 

3. NAP: OHRID – DURRES (230 km) 
Reggeli után a nagyon szép Ohridi-tó mellet haladva érjük el 
Albániát. Folytatjuk utunkat Durresbe, ahova a kora délutáni 
órákban érkezünk meg. Durres a legkulturáltabban kiépített 
tengerparti város Albániában. Sok szálloda oly szép, hogy 
Európa bármely tengerpartján épülhetett volna. A szállás 
elfoglalása után délután fürdés, pihenés a homokos, lassan 
mélyülő tengerparton. (2 éj)

4. NAP: DURRES – KRUJA – TIRANA – DURRES
Ezen a napon mindenki eldöntheti, hogy élvezi tovább a ten-
gerpart nyújtotta élményeket, vagy eljön velünk egy egész 
napos fakultatív kirándulásra. Először a gyönyörű „Balkán-
Alpok” kíséretében a „törökverő” Szkander bég szülővárosába 
látogatunk el, Krujaba. Egy hegytetőről, ahol egy vár is áll, 
mesés kilátás tárul elénk. Itt található a hős bég életét bemu-
tató múzeum és egy etnográfiai múzeum, melyben ízelítőt 
kaphatunk az albánok mindennapjaiból. Emléktárgy vásárlási 
lehetőség is lesz. (Túracipő szükséges). Ezután a fővárosba, 
Tiranába megyünk, ahol megtekintjük a várost. Városnézésünk 
során először a Szkander bég téren csoportosuló látnivalókat 
tekintjük meg: Et’hem Bey-mecset, Óratorony, a tér névadó-
jának szobra, Nemzeti Könyvtár, Nemzeti Történeti Múzeum, 
egyetemi negyed. Lesz rövid szabadprogram is. Folytatjuk 
utunkat Durresbe. Mielőtt visszamennénk a szállodánkhoz, 
megtekintjük a belváros nevezetességeit: főtér, Amfiteátrum, 
egykori városfal maradványok. Szállás, mint előző nap.

5. NAP:  DURRES – BERAT – APOLLONIA – VLORA (180 km)
Reggeli után elhagyjuk Durrest és Berat felé indulunk, ez 
az a város, amelyet az „ezer ablak” városának is neveznek. 
Városnézés: vár, mely máig lakott, a legismertebb albán ikon-
festő, Onufri múzeuma, középkori városközpont. Beratot dél-
után hagyjuk el és folytatjuk utunkat Augustus filozófiai 
tanulmányainak helyszínére, Apollóniába. A várost időszámí-
tásunk előtt 588-ban alapították. Mai napig láthatóak a görög 
és római emlékek a városban. Továbbutazva Vlorába érke-
zünk, mely Dél-Albánia leglátogatottabb városa, a tengerparti 

fekvése és az itt található fenséges öböl miatt. Felkeressük a 
Függetlenségi Múzeumot, melyben kiállították ki Albánia füg-
getlenségét. Előtte egy szép emlékmű dzsámi látható. Szállás.

6. NAP:  LLOGARA PARK – DHERMI – PALERMO ÖBÖL – 
BUTRINTI – SARANDA (110 km)

Reggelit követően Albánia legnagyobb nemzeti parkját keres-
sük fel. A közeli hegyek több mint 2000 m-re emelkednek. Ezt 
követően Dherminél megállás fotószünetre. A település festői 
környezetben épült, egy hegyoldalban. Rövid kitérőt teszünk 
Porto Palermohoz, ahol a tengerbe nyúló kerek szigeten Ali 
Tepeleni pasa erődje áll, amit felesége tiszteletére építtetett. 
Délután Butrintibe, az antik városba látogatunk. A látvány oly 
csodálatos, hogy az egész félszigetet nemzeti parkká nyilvání-
tották és az UNESCO világörökség része lett. A legenda szerint 
a trójaiak alapították. Az antik görög, majd római romok mel-
lett ókeresztény keresztelő templom is található itt. 1000-ben 
ez volt a bizánci püspök székhelye. Szállás Sarandaban.

7. NAP: SARANDA – GÖRÖGO. – KALAMBAKA (250 km)
Reggeli, majd ismét lélegzetelállító, csodás tájak következnek, 
miközben Görögország felé indulunk. Útközben kis városkákat 
érintünk. Láthatjuk, hogy errefelé milyen egyszerű körülmé-
nyek közt élnek az emberek. A táj azért is mesés, mert szinte 
teljesen érintetlen. Elhagyjuk Albániát és Görögországba 
átérve szállás Kalambakánál.

8. NAP: METEORÁK – MACEDÓNIA
Reggeli után megtekintjük Görögország egyik legismer-
tebb látványosságát, az UNESCO Világörökség Listáján is sze-
replő Meteorákat.  A sziklaszirtekre építetett kolostorok a világ 
egyedülálló műemlékei. Két kolostor és egy ikonfestő műhely 
megtekintése után továbbhaladunk és megállunk a Tempé-
völgyében. Itt az Aphrodite-forrásnál meg is szépülhetünk. 
Délután továbbindulunk Észak-Görögország felé, majd átlé-
pünk Macedóniába. Szállás. 

9. NAP: MACEDÓNIA – SZERBIA – BP. (980 km) 
Kora reggel buszra szállunk és kisebb pihenőkkel hazaindu-
lunk. Határátlépések függvényében az esti órákban érkezés 
Budapestre, mely után mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

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

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

Szállás:  8 éjszaka ***-**** szállodák  
2 ágyas tusolós/WC-s szobáiban 

Ellátás:  félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. augusztus 03 –11.

Részvételi díj:  168.000,- Ft
Üdülőhelyi díjak:  3.500,- Ft
Egyágyas felár:  45.000,- Ft
Fakultatív kirándulás (helyszínen fizethető):
Kruje – Tirana – Durres:  25 €

A SASOK FÖLDJÉT L A METEORÁKIG 
Albánia – Görögország

Meteora
Paralia

Szkopje

Berat
Durres

Tirana

Vlora
Saranda

Természet Városlátogatás Nehézségi mutató

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: kb. 18 €

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

Szállás:  8 éjszaka ***-**** szálloda  
2 ágyas tusolós/WC-s szobáiban  

Ellátás: félpanzió
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 10 –18., szeptember 11 –19.  

Részvételi díj:  158.000,- Ft
Egyágyas felár:  35.000,- Ft
Üdülőhelyi díjak:  4.500,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás, belépővel: 
Kotor – Budva (2 belépővel):  20 €
Fakultatív kirándulás (egész napos, 2 belépővel):
Berat – Vlora (jelentkezés a helyszínen):  25 €

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Felfedezésre váró különlegesség Albánia. Az ország 
elnevezése, ha lefordítjuk: sasok földje. Valaha 750.000 
betonbunker volt az országban, minden második 
lakosra jutott egy. Enver Hodzsa évtizedeken keresz-
tül zsarnoki elnyomásban tartotta az országot. Innen 
indultak el, és már most látható a hatalmas fejlődés. 
Ismerje meg segítségünkkel az ország kultúráját, épí-
tészetét, gyönyörű tájait és vendégszeretetét! Az albán 
látnivalókat kiegészítettük görögországi és macedón 
kiruccanással. Tengerparti fürdési lehetőség is lesz. 

TIRANA

APOLLONIA

METEORÁK

TIRANA

PROKO

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

SZABADKA – BELGRÁD – NIS (600 km)
Reggeli indulás után Szeged, Röszke útvonalon érkezés 
Szerbiába. Szabadkán séta, nézelődés. Ez a város Paliccsal 
együtt a Monarchia idején kedvelt üdülőhely volt. Fő látni-
valók: szecessziós városháza, Korzó, klasszicista színház… 
Városnézésünk után keresztülutazunk a Vajdaságon és 
Belgrád érintésével érkezünk Nis környékére. Szállás.

2. NAP:  MACEDÓNIA – GÖRÖGORSZÁG – 
THESSZALONIKI – PARALIA (480 km)

Reggeli után folytatjuk utunkat és a kora délutáni órákban 
érkezünk Tesszalonikibe. Buszos városnézés, majd rövid gyalo-
gos séta Észak-Görögország legnagyobb városában. Paraliára 
estére érkezünk. Szállodánk *** belvárosi, a homokos tenger-
part közelében található. Étteremmel, bárral, lifttel ellátott. 

3. NAP: PARALIA
Egész nap fürdés, pihenés a tengerparton. 

4. NAP: PARALIA – METEORÁK – PARALIA
Reggeli után aki akar, fürdik, napozik a homokos tengerpar-
ton, de van egy fakultatív programjavaslatunk is. Jöjjenek, 
tekintsék meg velünk az UNESCO Világörökség Listáján is sze-
replő Meteorákat. A sziklaszirtekre építetett kolostorok a világ 
egyedülálló látványosságai. A két kolostor és egy ikonfestő 
műhely megtekintése után Kalambakában séta, nézelődés. 
Visszaúton megállunk a Tembé-völgyében. Itt az Aphrodithe 
forrásnál megszépülhetünk. Késő délutáni órákban érkezünk 
vissza Paraliára.

5. NAP: PARALIA
Egész napos fürdés, pihenés a tengerparton. 

6. NAP: PARALIA – OLIMPOSZ-HEGY
Ezen a napon is döntés előtt állnak. Tovább napoznak a ten-
gerparton, vagy eljönnek a görög mitológiából is ismert 
Olimposz-hegy megtekintésére. A tengerparttól több mint 
1000 m-t emelkedünk a kilátóig, ahol gyönyörködünk a táj-
ban. Ezt követően az Enipeas-szurdokhoz megyünk. Ez a kör-
nyék legszebb szurdoka, itt sétálunk és nézelődünk. Túrázásunk 
után Platamonas várát tekintjük meg, ahol mesés rálátás nyílik 
a tengerre. Délutáni órákban érkezünk vissza szálláshelyünkre, 
ahol szabadprogramra, fürdésre van lehetőség.

7. NAP:  PARALIA – BELGRÁD – SZEGED – BP. (1050 km)
Korai indulás után Macedónián és Szerbián keresztül utazva 
lépünk be Magyarországra. Budapestre érkezés – határátlé-
pések időtartamának függvényében – a késő esti órákban. 
Ezt követően mindenkit a felszállási helyére szállítunk.

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

A görög tengerpart az egyik legkedveltebb a magyar 
turisták körében. Homokos, lassan mélyülő tenger-
partja és a híres görög vendégszeretet miatt sokan 
választják nyaralásuk helyszínének. Mi tranzitszállás-
sal, városnézésekkel tesszük élvezetesebbé az utat. 
Nincs éjszaka az autóbuszon. A csoporttal már itt-
honról megy az idegenvezető. Paralián a program-
ban említett kirándulásokon kívül megfelelő létszámú 
jelentkezés esetén részt vehetnek egy hajókirándu-
láson is. (Részletekről az idegenvezető tájékoztatja 
Önöket a helyszínen).

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: 2 € + fak.

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

Szállás:  6 éjszaka *** szállodákban 2–3 ágyas  
zuhanyzós / WC-s szobákban   

Ellátás: reggeli + 1 vacsora
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  június 29 – július 05.;  

augusztus 31 – szeptember 06.

Részvételi díj:  89.500,- Ft 
Egyágyas felár:  29.000,- Ft
Gyerekkedvezmény (12 éves korig):  10.000,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás, belépők nélkül  
(jelentkezés a helyszínen):
Meteorák (belépővel):  25 €
Kirándulás az Olimposz hegyre:  15 €

NYARALÁS ZEUSZ FÖLDJÉN
tranzitszállással

Nehézségi mutatóTermészet Városlátogatás

PARALIA

PARALIA

METEORÁK
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Szó�a

Szkopje

Edirne

Trója

Izmir
Cesme

Athén

NafplionOlümpia

Delphoi

Meteorák

Kusadasi Pamukkale

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: 2 € + fak.

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

Szállás:  6 éjszaka *** szállodákban 2–3 ágyas  
zuhanyzós / WC-s szobákban   

Ellátás: reggeli + 1 vacsora
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014.  június 29 – július 05.;  

augusztus 31 – szeptember 06.

Részvételi díj:  89.500,- Ft 
Egyágyas felár:  29.000,- Ft
Gyerekkedvezmény (12 éves korig):  10.000,- Ft
Garantált fakultatív kirándulás, belépők nélkül  
(jelentkezés a helyszínen):
Meteorák (belépővel):  25 €
Kirándulás az Olimposz hegyre:  15 €

PARALIA

PROGRAM: 
1. NAP: BUDAPEST – SZÓFIA (750 km)
Reggeli indulás Budapestről. Szeged érintésével határátkelés 
Szerbiába. Utazás Bulgáriába. Szállás Szófiánál.

2. NAP: SZÓFIA – EDIRNE (330 km)
A reggelit követően a bolgár fővárost tekintjük meg. Szófia a 
különböző korok történelmi viharaiban sok emlékkel gazdago-
dott, többek között látni fogjuk a Székesegyházat, a Zsinagógát, 
a Banja Basi mecsetet, a Bolgár Parlament épületét és a Nemzeti 
Operaházat. Városnézésünk után továbbutazunk Edirnébe, 
amely majdnem egy évszázadig az Oszmán Birodalom fővárosa 
volt. Itt láthatjuk Törökország legnagyobb minaretjeivel rendel-
kező Szelim-mecsetet. Este szálláshelyünkre utazunk. Vacsora.  

3. NAP: TRÓJA – PERGAMON (600 km)
Ezen a napon ellátogatunk a legendás Trója városába. 
A Homérosz által megénekelt hírhedt háború helyszínén sétálva 
megcsodálhatjuk a faló óriási másolatát is. Igazi időutazás lesz, 
szinte magunk előtt láthatjuk a halhatatlanná vált hősöket, 
és aki szeretné, még azt is kipróbálhatja, hogy milyen is volt 
görögnek lenni a faló hasában. A délutáni órákban Pergamon 
ősi városába utazunk. A város az antik időkben igazi kulturá-
lis fellegvár volt, melynek központja a ma is lélegzetelállító 
Akropolisz. Este elfoglaljuk szálláshelyünket, majd vacsora.

4. NAP: IZMIR – EPHESOS – PAMUKKALE (400 km)
Reggeli után az ország harmadik legnagyobb városába, Izmirbe 
megyünk, melyet méltán hívnak az „Égei-tenger gyöngyének”. 
Számtalan ősi emlékkel találkozhatunk itt, mivel Izmir az egyik 
legrégebbi város az Égei-tenger partján. A területen kialakult 

kultúra Trójával egyenrangú fejlettségű volt és a későbbi korok-
ban is fontos szerepet töltött be. Városnézésünket követően az 
ország legjelentősebb régészeti nevezetességéhez, Ephesosba 
utazunk. Látni fogjuk az ókori világ hét csodái közé tartozó 
Artemis templom maradványait, eredeti antik utcákon sétál-
hatunk, megnézhetjük a szépséges Celsus könyvtárát, amely 
az Alexandriai Nagykönyvtár után a második legnagyobb volt a 
világon. Ellátogatunk abba a házba, ahol Szűz Mária utolsó éveit 
töltötte, látjuk majd az első templomot, amit neki szenteltek. 
Itt található a Szent János Bazilika is, ahol a János evangéliuma 
íródott. Az esti órákban szálláshelyünkre buszozunk. Vacsora.

5. NAP:  PAMUKKALE – HIERAPOLISZ – KUSADASI – 
CESME (340 km)

A történelmi emlékek után az ország legfontosabb termé-
szeti látványosságát is megnézzük, ez pedig Pamukkale, a cso-
dálatos termálvizes mészkőmedencék, melyek már messziről 
fehéren csillogva hívogatják a turistákat. Nem messze talál-
ható Hierapolisz antik városa, mely Pamukkaleval együtt a 
Világörökség részét képezi. Ez a város már a római korban 
nagyon népszerű fürdőhely volt, maradványai egyedülállóak. 
Ezt követően a tengerpart felé vesszük az irányt. Útközben egy 
rövid megállás lesz Kusadasiban, amely az ország ékszerdoboza. 
Hangulatos sétát teszünk a városban, majd továbbutazunk 
Cesmebe, ahonnan átszállással átkompolunk Görögországba 
4 ágyas kabinokban. (Igény esetén 2 ágyas kabinokban).

6. NAP: PIREAUS – ATHÉN 
A reggeli órákban megérkezünk Pireus kikötőjébe. Ezt köve-
tően a főváros felfedezésére indulunk. Autóbuszos és gya-
logos városnézés keretében ismerkedünk Athénnal: Újkori 
Olimpiai Stadion, akadémia, Dionüszosz-színház, Zeusz temp-
lom… Természetesen bebarangoljuk az ikonikus Akropoliszt 
és környékét is. Ezt követően megtekintjük az Új Akropolisz 
Múzeumot. A délutáni órákban szabadprogram keretében lesz 
lehetőség sétálgatni Athén óvárosának hangulatos zegzugos 
utcácskáin. Este szállás Athénban.   

7. NAP: KORINTHOSZ – EPIDAUROSZ – NAFPLION (150 km)
Ezen a napon a Peloponnészoszi-félsziget kincseit fedezzük 
fel. Először Korinthoszba utazunk, mely az ókori világ egyik 
leggazdagabb kereskedővárosa volt. Útközben megtekintjük 
a Korinthoszi-csatornát, melynek építésében magyar szakem-
berek is segédkeztek. Majd Epidauroszba megyünk, ahol az 
ókori Görögország legjobb állapotban fennmaradt színházát 
látogatjuk meg. A színház akusztikája a mai napig elképesztő. 
Ezt követően a félsziget talán leghangulatosabb kisvárosába, 
Nafplionba utazunk. Itt kedvünkre sétálgathatunk, lesz lehe-
tőség ajándéktárgy vásárlására is. Szállás. 

8. NAP: MÜKÉNÉ – OLÜMPIA (350 km)
Reggeli után Mükéné gazdag történelmi emlékeivel ismerke-
dünk. Itt ismét mintha visszarepülnék az időben, nagyon sok 
érdekességet fogunk megtudni Európa egyik legrégebbi civilizá-
ciójáról. Ez az első olyan város, amelynek volt fellegvára, ennek 
romjait is természetesen meg fogjuk nézni. Láthatjuk majd 
többek között a világhíres oroszlános kaput is. Ezt követően 

Olümpia romvárosába látogatunk el, mely az ókor legfontosabb 
sporteseményének, az olimpiai játékoknak a helyszíne volt. 
Megnézzük a város népszerű múzeumát, amelynek legértéke-
sebb darabja a híres Hermész-szobor. Ezt követően továbbuta-
zunk, Pátra érintésével szálláshelyünkre érkezünk. 

9. NAP: DELPHOI – ARACHOVA – KALAMBAKA (340 km)
A reggelit követően Apollón híres jóshelyére, Delphoiba láto-
gatunk el. Az archaikus időkben a települést a világ közepének 
tartották, itt volt a „Föld köldöke”. Az Apollón-templom szívé-
ben éget az az örökmécses, amelynek lángját Prométheusz az 
Olümposzról ellopta az embereknek. Többek között eme temp-
lom és az ókori színház romjai között is sétálni fogunk. A hangu-
lat magával ragadó lesz. Mitológiai és vallási emlékek tucatjával 
ismerkedünk meg abban a városban, amely több mint ezer évig 
volt a hellén világ vallási központja. A délutáni órákban tovább-
utazunk Kalambakánál lévő szálláshelyünkre. Útközben megál-
lunk Arachova kisvárosában, amely az egyik legszebb hegyi falu 
a Parnasszus lábánál, innen lenyűgöző látvány fog elénk tárulni.

10. NAP: METEORÁK – SZKOPJE (450 km)
Ezen a napon egy újabb fantasztikus látványosságot tekin-
tünk meg, amely az UNESCO Világörökség Listáján szerepel. 
A Meteorák sziklaszirtre épített kolostorai a világ egyedülálló 
műemlékei. Két kolostor és egy ikonfestő műhely megtekintése 
igazán különleges élményt fog nyújtani. A déli órákban tovább-
utazunk Macedóniába. A magyarok általában csak átutaznak 
Macedónián. Mi most megtekintjük a fővárost, Skopjét. Buszos 
városnézés. Láthatjuk a Vardar folyót átszelő öreg hidat és 
a Millenniumi keresztet mely 66 méterével a világ egyik legna-
gyobb keresztje. Városi sétánk után elfoglaljuk szálláshelyünket.

11. NAP: SZKOPJE – BUDAPEST (810 km)
Reggeli után Szerbián keresztül hazautazunk. Röszkénél 
határátlépés. Budapestre érkezés – határátlépések időtarta-
mának függvényében – az esti órákban. Ezt követően min-
denkit a felszállási helyére szállítunk.
A törökországi vízummal kapcsolatban érdeklődjön irodánkban.

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Utunk során két olyan országot keresünk fel, melyek 
mérhetetlenül gazdag történelmi emlékekkel rendel-
keznek. Szinte tapintható a több ezer éves múlt, mely 
nyomott hagyott Európa kultúráján. Ez az a régió, 
amely oly sok hatalmi harcnak, óriásbirodalmak szüle-
tésének és bukásának volt szemtanúja. Jöjjenek velünk 
egy igazi időutazásra, mely során többek között lenyű-
göző mecseteket, a legendás trójai háború helyszínét, 
a méltán világhírű Akropoliszt és a görög történelem 
egyéb fontos állomásait járjuk végig!

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: 38 €

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

Szállás:  9 éjszaka ***/**** szállodákban  
2 ágyas tusolós/WC-s szobákban,  
1 éj hajón 4 ágyas (2 ágyas tusolós/WC-s kabinokban)

Ellátás:  reggeli + 3 vacsora (2 – 4. nap)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2014. június 21 – július 01.; szeptember 11 – 21.

Részvételi díj:  235.000,- Ft 
Egyágyas felár:  44.000,- Ft
Fakultatív vacsora (további 5 alkalom):  22.000,- Ft
2 ágyas kabin felár: 18.000,- Ft

TRÓJÁTÓL ATHÉNIG
Törökország-Görögország körutazás

ATHÉN

PAMUKKALE

ÚJ
PROGRAM
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PROGRAM: 
1. NAP: BUDAPEST – JEREVÁN
Indulás Budapestről menetrend függvényében, várhatóan 
az esti órákban. Elutazás Jerevánba átszállással. 

2. NAP: JEREVÁN – GARNI – JEREVÁN
A hajnali érkezést követően transzfer a szállodába (2 éj). 
Lepakoljuk a csomagot és az örmény főváros felfedezésére 
indulunk. Városnézésünk során látni fogjuk a városközpon-
tot, a Köztársaság teret, az Állami Egyetemet, a Parlamentet, 
az Elnöki Palotát és az Operaházat. Tiszteletünket tesszük a 
Népírtás Emlékműnél és a Múzeumnál. Felkeressük a híres 
„Ararat” konyaküzemet is. A délutáni órákban a Matenadaran 
Múzeumba látogatunk el, mely számtalan ősi kéziratnak ad 
otthont. Ezt követően Garniba indulunk, ahol megtekintjük 
az ország egyetlen megmaradt pogány templomát, mely a 
VII. sz-ban épült. Utunkat egyedülálló barlang-templom fel-
fedezésével folytatjuk, ez a St. Geghard templom, mely a 
XII. századi és az UNESCO Világörökség Listáján is szerepel. 
Este visszatérünk szálláshelyünkre. 

3. NAP:  JEREVÁN – ECSMIADZIN – KHOR VIRAP
Napunkat az örmény egyház spirituális és adminisztratív köz-
pontjában, Ecsmiadzinban kezdjük. Az egykori főváros ma az 
Örmény Apostoli Egyház központja, amelynek fő katedrálisát 
a III. században építették. A Hripszime templommal együtt 
ezek az ország legősibb keresztény templomai. Útközben a 
VII. században épült Zvartnots templom romjait tekintjük meg, 
amely az UNESCO Világörökség Listáján szerepel. Ezt követően 
a Khor Virap kolostorhoz megyünk. Itt raboskodott Szt. Gergely 
13 éven keresztül egy apró cellában, amiért a kereszténység-
ről prédikált. A Khor Virap templom a cellára épült. A látoga-
tók leereszkedhetnek és megnézhetik a vermet, mely egyike 
a kereszténység szent helyeinek. Innen láthatjuk legközelebb-
ről a gyönyörű biblikus helyszínt, az Ararát-hegyet. Este szállás. 

4. NAP: JEREVÁN – SZEVÁN – SADAHLO – TBILISZI
Reggeli után elutazunk a Szeván-tóhoz, mely Eurázsia 
egyik legmagasabban fekvő tava. Megnézzük a IX. század-
ban épült Szevanavank apátságot, majd északnak indulunk, 

Örményország varázslatosan szép, erdős hegyekkel és 
mély kanyonokkal tarkított vidékén haladunk keresztül. 
Ellátogatunk a középkori örmény építészet mesterművei-
hez, a Sanahin és Haghpat kolostor együtteshez, melyek az 
UNESCO világörökségei között szerepelnek, majd Sadahloba 
utazunk, mely az örmény-grúz határnál van, és átlépünk 
Grúziába. Továbbutazunk Tbiliszibe, a fővárosba. Szállás 
elfoglalása (2 éj). 

5. NAP: TBILISZI
A reggelit követően Tbiliszi városát fedezzük fel. Az óváros 
érdekes látnivalói közül felkeressük a Metekhi templomot, az 
Abanotubi negyedét, ahol a Sulphur fürdő királyok, írók, köl-
tők sokaságát látta vendégül az évszázadok során. Láthatjuk 
Tbiliszi fő erődjét, Narikalát, mely a város egyik legrégebbi 
erődítménye. Megtekintjük többek között a Zsinagógát, a 
Sioni katedrálist, a Rusztaveli sugárutat, a szabadtéri Etno-
gráfiai Múzeumot és a Szentháromság Katedrálist. Ez utóbbi 
a legfőbb grúz ortodox katedrális, amely a világ legnagyobb 
ortodox templomai között szerepel. Este visszatérünk szállás-
helyünkre.    

6. NAP:  TBILISZI – MTSKHETA – GORI – UPLISTSIKHE 
– BAKURIANI

Reggel elutazunk Mtskheta városába, mely az ősi Grúzia fővá-
rosa és vallási központja volt. Itt megtekintjük a lenyűgöző 
Jvari apátságot és Svetitskhoveli katedrálist, melyek a várossal 
együtt az UNESCO Világörökség Listáján szerepelnek. Utazás 
Gori történelmi városába, mely napjainkban leginkább arról 
ismert, hogy itt született Sztálin. Sztálin Múzeum megtekin-
tése. Folytatjuk utunkat Uplistsikhe barlangvárosába, melyet 
i.e. VII. században alapítottak. Az esti órákban Bakurianibe 
érkezünk, mely csodás, 1700 m magasan lévő városka. Szállás 
és vacsora (2 éj).

7. NAP: BAKURIANI – VARDZIA – BAKURIANI
Ezen a napon a grúz építészet egyedülálló alkotásához, Vardzia 
barlangvárosába látogatunk el. Ez az egyik leglátványosabb 
történelmi emlékhely Grúziában. Csodás innen a panoráma is. 
Visszaúton rövid megállót tartunk Khertvisi erődnél, amely az 
egyik legősibb vár Grúziában. Szállás és vacsora.

8. NAP: BAKURIANI – BORJOMI – ANANURI – KAZBEGI
A reggelit követően Borjomi városába buszozunk, mely hír-
nevét az itt készülő ásványvíznek köszönheti. Ellátogatunk a 
Borjomi parkba, ahol lehetőség lesz megkóstolni a Borjomi 
vizet, amely manapság az ország elsőszámú exportcikke. Majd 
a szépséges Ananuri erődhöz utazunk, melyet a XIII. század-
ban építettek és egészen a XIX. század elejéig használatban 
volt. Utunk a Kaukázus vadregényes tájain vezet keresztül, 
átmegyünk egy 2379 m magas hágón is. Elmondhatatlan lát-
ványban lesz részünk. Megérkezünk Kazbegi városába, amely 
gigantikus hegyekkel körülvett, festői szépségű település. 
Szállás és vacsora. 

9. NAP: KAZBEGI – TBILISZI
A délelőtt folyamán a lenyűgöző Kaukázussal ismerkedünk. 
Mt. Kazbegi több mint ötezer méteres magasságával az egyik 
legmagasabb pontja a hegyvonulatnak. A legenda szerint 
Prométeusz ide volt kiláncolva. A túrázós kedvűek feltúrázhat-
nak a Gergeti Szentháromság templomhoz, mely 2170 méter 
magasan fekszik a Mt. Kazbegi alatt, és a látvány innen leír-
hatatlan. Akik kényelmesebben szeretnének feljutni az egye-
dülálló panorámájú templomhoz, azok ezt kisebb összegért, 
jeeppel is megtehetik (helyszínen fizetendő). Délután vissza-
indulunk Tbilisziben, ahol lesz lehetőség egyénileg is ismer-
kedni a város hangulatával. Szállás.

10. NAP: TBILISZI – SIGNAKHI – TELAVI
Reggeli után ellátogatunk a David Gareja kolostor-komple-
xumba, melyet a VI. században alapított egy asszír szerze-
tes. Déli órákban Signagi ősi városába érkezünk, melyet más 
néven a Szerelem Városának is neveznek, köszönhetően a 
hangulatos macskaköves utcáinak, ó-grúz stílusú erkélyeinek, 

gyönyörű ősi templomának és erődjének. Ezt követően Grúzia 
egyik legnagyobb zarándokhelyére, a Bodbe apátságba láto-
gatunk el. Szállás Telaviban.

11. NAP: TELAVI – LAGODEKHI – SHEKI
Elhagyjuk Grúziát és átlépünk Azerbajdzsánba. Első megállónk 
Sheki, az ország egyik leghíresebb és legősibb helye. A város 
fontos megállója volt a Selyemútnak, rengeteg selymet állí-
tottak itt elő. Megnézzük Sheki kán nyári palotáját, melyet 
lenyűgöző freskók és gyönyörűen megmunkált ólomüvegek 
díszítenek. Elmegyünk a Történeti Múzeumba is, amely a külön-
böző korokból származó leleteiről híres. Szállás Sheki-ben. 

12. NAP: SHEKI – ISMAYILLY – SHAMAKHY – BAKU
Samakhy régióba utazunk. Utunk során ellátogatunk a Diri 
Baba és a Yeddi Gumbez Mauzóleumba, ismer kedünk az egy-
kori Shirvan királyság emlékeivel. Folytatjuk utunkat Bakuba, 
ahova a délutáni órákban érkezünk. A szállodai bejelentke-
zést követően, gyalogos városnézés az óvárosban – shirván 
sahok palotája, Maiden torony, karavánszeráj. Nézelődésünk 
során látni fogjuk, hogy miként keverednek a hagyományos 
emlékek a modern vívmányokkal. Aki szeretné, este önállóan 
fedezheti fel a helyi éjszakai életet. Szállás Bakuban (2 éj).

13. NAP: BAKU – GOBUSZTAN – ABSHERON – BAKU
Reggeli után egy fantasztikus kirándulásra indulunk Gobusz-
tánba, mely a világörökség része. Több mint 6000 őskori szikla-
rajz található itt, melyet egy színvonalas interaktív múzeumban 
mutatnak be. A kőbe vésett akár négyezer éves motívumok 
ősembereket, állatokat, rituális táncokat, tevekaravánokat ábrá-
zolnak. Még delfineket is lehet látni, ami jól mutatja, hogy több 
ezer éve még őstengerek voltak itt. Ezen kívül látni fogjuk a 
Tűzimádók Templomát, mely évszázadok óta igazi különleges-
sége a területnek. Este visszatérünk szálláshelyünkre.

14. NAP: BAKU – BUDAPEST
Várhatóan reggel transzfer a repülőtérre és 
hazautazás átszállással Budapestre. Érkezés 
a déli órákban a Liszt Ferenc repülőtérre.

Az útlevélnek a hazaérkezéstől 
min. 6 hónapig érvényesnek kell lennie!
Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 7. old.)

 Min. létszám: 15 fő • Belépők ára: kb. 12 USD

Szállás:  12 éjszaka **** szállodák tusoló/WC-s  
szobáiban, 1 éjszaka a repülőn

Ellátás:  reggeli + 3 vacsora
Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2014. július 21 – augusztus 03.

Részvételi díj:  555.000,- Ft  
+ 9 reptéri illeték: kb.  85.000,- Ft

Egyágyas felár:  125.000,- Ft
Vízumdíj + ügyintézés (Azerbajdzsán): kb. 19.000,- Ft
Vacsora (9 alkalom):  49.000,- Ft

ÉKKÖVEK A KAUKÁZUS LÁBAINÁL
Örményország, Grúzia, Azerbajdzsán

  ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Utunk során egy érdemtelenül elhanyagolt terü-
letre invitáljuk Önöket! Mindhárom ország igazi kuri-
ózumnak számít Európa és Ázsia határán, rendkívül 
gazdag történelmi és természeti látványosságokkal. 
Örményországban és Grúziában számtalan emléket 
látogatunk meg a kereszténység kezdeti időszaká-
ból, melyek festői természeti szépségek között bújnak 
meg. Azerbajdzsán pedig az egyik legrohamosabb fej-
lődő ország napjainkban, melyben egyedülálló módon 
keveredik a hagyomány és modernitás. Igény esetén az 
út teljes időtartamára ingyenes, őrzött parkolást bizto-
sítunk a reptér közelében. Részletek a 7. oldalon.

Természet Városlátogatás

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

2. NAP: SAIGON (HO CHI MINH VÁROS)
Megérkezés után transzfer a szállodába. Saigon volt a fővárosa 
Dél-Vietnámnak abban az időben, amikor két részből állt az 
ország. Egyesülés után Hanoi lett a főváros, de Saigon – mai 
nevén Ho Chi Minh város – továbbra is fontos kereskedelmi 
és gazdasági központ maradt. Délután városnézés; megte-
kintjük az egykori elnöki palotát, mely a háború idején kato-
nai főhadiszállás volt. Ezt követően lefényképezhetjük a szép 
főposta épületét, a Notre Dame-templomot és sétálhatunk a 
Ben Thanh piacon. Szállás Saigonban (2 éj).

3. NAP: SAIGON – MEKONG DELTA – SAIGON
Nagyon érdekes kirándulásunk lesz ezen a napon. A Mekong 
Kínában ered és keresztülfolyik Délkelet-Ázsián, Saigon után 
ömlik a Dél-Kínai-tengerbe. Külön a számunkra biztosított kisha-
jóval járjuk be a vidéket. Látjuk az úszópiacot, kikötünk több kis 
szigeten, megnézünk egy rizsfeldolgozó manufaktúrát, körülöt-
tünk rengeteg növény, virág. Egy szép kis szigeten helyi különle-
gességet ebédelünk. Késő délután érünk vissza szállásunkra.

4. NAP: SAIGON – HOI AN – MY SON
Repülővel Danangba, majd busszal Hoi Anba megyünk. Ezen 
a napon két UNESCO világörökségi látványosságot tekintünk 
meg. Először a My Sont, a hindu szentélykörzet maradványait 
keressük fel, mely Indokína egyik legnagyobb Sivának szen-
telt együttese. A háborúk sok kárt tettek benne, de még így 
is nagyszerű látvány a vadregényes környezetben található 
emlékhely. Délután Hoi An világörökségű belvárosában sétá-
lunk. Látványosságok: japán-híd, pagodák, régi kereskedőhá-
zak. Szállás Hoi Anban.

5. NAP: HOI AN – HUE
Reggeli után busszal megyünk át Hueba. Útközben megtekin-
tünk egy márványüzemet. Hueba érve a Királyi Citadellát és a 
Tiltott Várost nézzük meg. Ez a nagy épületegyüttes a Nguyen-
dinasztia idején épült. Ezt követően a nagyon érdekes Dong Ba 
piacot látogatjuk meg. Szállás Hueban. 

6. NAP: HUE KIRÁLYI SÍROK
Folytatjuk a Hue környékén található királyi sírhelyek 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 ide-
jén ez több mint 40 épületből állt. Délután Khai Dinh uralkodó 
mauzóleumát keressük fel. Visszaérkezés után szabadprogram 
Hueban, majd transzfer a repülőtérre és elutazás 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 lát-
vány, több mint 3000 csodaszép szikla zöld növényzettel a kb. 
1500 km2-es öbölben. Délután megállunk egy úszófalunál, 
ahol különleges csónakra szállva körbevisznek bennünket és 
megmutatják a falut. A nap során lesz fürdési lehetőség, sőt 
este főzőtanfolyamot is tart a hajó szakácsa. Ebéd, vacsora a 
hajón. Este feledhetetlen élmény a naplemente látványa a ten-
geren. Szállás a hajón.

8. NAP: HALONG – HANOI
Reggel még folytatjuk a hajózást. A csodás napfelkelte után, 
aki akar, egy könnyű tai chi tornán vehet részt. Ezt követően 
egy nagyon szép cseppkőbarlanghoz hajózunk, ahol kiszállunk 
és gyalogosan járjuk be a barlangot. Visszahajózunk és a dél-
előtti órákban kikötünk Hanoi kikötőjében. Megérkezésünk után 
biciklis riksával körbeviszik Önöket a belvárosban, és sétálha-
tunk a Hoan Kiem-tónál. Este részesei leszünk egy különleges 
vízi báb előadásnak. Szállás Hanoiban.

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

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

11. NAP:  ELEFÁNTFARM – KOUANG SI VÍZESÉS
Kora reggel szemtanúi lehetünk egy különleges buddhistaszo-
kásnak, mely során a szerzetesek alamizsnát, élelmet gyűjtenek 
egy körmenet során a hívőktől. A Laosz szó jelentése: millió ele-
fánt országa, így érthető, hogy délelőtt egy elefántfarmra is ellá-
togatunk. Vadregényes az egész vidék amerre járunk. A farmon 
tájékoztatást adnak az elefántok életéről, ezt követően elefánt-
hátra ülhetünk és egy több mint fél órás túrát tehetünk a kör-
nyéken. Nagyon érdekes a táj ebből a perspektívából. Folytatjuk 
utunkat a mesés környezetben lévő vízesésekhez. Kitűnő felvé-
teleket készíthetünk a zuhatagokról. 

12. NAP: LUANG PRABANG – SIEM REAP – ANGKOR WAT
Reggeli után elhagyjuk Laoszt, reptérre megyünk és irány 
Kambodzsa. Megérkezésünk után elfoglaljuk szállásunkat Siem 
Reapban, mely a legismertebb város az országban. Délután 
az idegenvezetőnkkel besétálunk a belvárosba.  (2 éj). 

13. NAP:  SIEM REAP – TA PROHM – 
SRAH SRANG – ANGKOR WAT 

Délelőtt az Angkor Thom és a Ta Prohm 
templomokat keressük fel. Ez utóbbinál forgatták Angelina 
Jolie híres Tomb Raider filmjét. Lenyűgöző élmény látni, ahogy 
a dzsungel hatalmas fái teljesen ránőttek az épületek falaira. 
A Srah Srang monumentális medencéjében az uralkodó több 
száz ágyasa fürdött. Sokak szerint a világ 7 új csodája közé be 
kellett volna választani a Siem Reap mellett található Angkor 

Watot és a közelében lévő templomokat. Kb. 30 km2-es kör-
zetben több mint egy tucat szentély található. A IX. sz-tól az 
uralkodók építették ezeket a templomokat saját temetkezési 
helyüknek. A legszebb és az egész területnek névadó temp-
loma, az Angkor Wat megtekintése is szerepel délutáni prog-
ramunkban. Erre a kambodzsaiak annyira büszkék, hogy még 
az ország zászlajában is szerepel a fantasztikus látványos-
ság képe. A több kilométernyi kődombormű, a díszes oszlo-
pok, kőfaragványok felejthetetlen élményt jelentenek. Késő 
délután a Bakheng templomhoz sétálunk fel és ott tekintjük 
meg a mesés naplementét. Este, aki akar, tuktukkal bemehet 
a turisták özönétől hangos, mozgalmas belvárosba.

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

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

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

 Min. létszám: 15 fő

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

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

Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2014. október 29 – november 12. 

Részvételi díj:  362.000,- Ft  
             + repülőjegy (9 szakasz): kb.: 280.000,- Ft   
             + 9 reptéri illeték:  175.000 ,-Ft  
Egyágyas felár:  85.000,- Ft 

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

A MESÉS INDOKÍNA
Vietnam – Laosz – Kambodzsa

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

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

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

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

a többi a helyszínen.
Vízumok: vietnámi kb.: 17.000,- Ft, laoszi kb.: 31 USD   

kambodzsai: kb. 20 USD.

HALONG-ÖBÖL 

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

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

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

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

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

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

7. NAP: CUSCO
Városnézés Cuscoban, mely 3250 m-rel van a tengerszint felett. 
Megismerjük a régi fővárost, ami még ma is az Andokban élő 
indiánok központja. Megtekintjük a katedrálist, a Nap temp-
lomát és a belvárost. Lenyűgöző azt az építészeti módszert 
látni, ahogy az inkák csupán kézi csiszolásokkal összeillesztet-
ték a hatalmas köveket. Délután kirándulunk a város közelé-
ben található inka régészeti központba, megnézzük Kenkot, 
Sacsayhuaman titokzatos kőfalait és a Puka-Pukara fürdőhelyet. 

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

9. NAP: CUSCO – LIMA 
Transzfer a repülőtérre és elrepülünk Limába. A fővárosban fél 
napos városnézés. Limát az 1746-os földrengés szinte teljes 
egészében elpusztította, így kevés épület, palota maradt meg 
a korai időkből. A Fő tér, a Plaza de Armas az elnöki palotával 
és a városházával még őrzi az egykori pompát. További sétánk 
során felkeressük a Csendes-óceán partját, a ferencesek temp-
lomát és kolostorát. Szabadprogram, majd szállás. 

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

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

+ 1. NAP:  IGUACU – ARGENTÍNA – PARAGUAY – 
BRAZÍLIA

Reggel átlépünk a határon Argentínába. Először az Iguacu-
vízesés argentin oldalához látogatunk el. Ez a látványosabb 
szakasz. A vízesés kb. 270 zuhatagból áll, ami 70 nagyobb 
egységre oszlik. Érthető, hogy több órát is el tudunk tölteni a 
vízesések megtekintésével. A folyó mentén lévő ösvényeken 
haladunk. Lenyűgöző az UNESCO Világörökségek Listáján is 
szereplő zuhatag látványa.  A legnagyobb és leglátványosabb 
az „Ördögtorok vízesés”. Ide kisvonattal juthatunk el. Iguacut 
elhagyva a késő délutáni órákban, egy rövid időre átmegyünk 
Paraguayba. Közvetlenül a határnál lévő városkában néze-
lődés, vásárlás. Este határátlépés után visszatérünk a brazil 
oldalon található szállásunkra. 

+ 2. NAP: IGUACU – RIO DE JANEIRO
Délelőtt autóbuszos kirándulás az Iguacu-vízesés brazil oldalá-
hoz. Itt szemből látható a lenyűgöző Ördögtorok, melynél 4 km 
szélességben (!) zubog alá a víz. Előző nap mellettünk volt lát-
ható a vízesés, most pedig teljes pompájában előttünk. Kiváló 
fotók készülhetnek. Menetrend függvényében transzfer a repü-
lőtérre és irány Rio de Janeiro. Transzfer a szállásra (3 éj). 

+ 3. NAP: RIO DE JANEIRO VÁROSNÉZÉS
Délelőtt fakultatív program: városnézés Rióban. Megtekintjük 
a széles homokos tengerparti szakaszt, a Copacabanat és az 
Ipanamat. Folytatjuk nézelődésünket a modern katedrálisnál, 
ezt követi a Sambadrom, melyet hatalmas tribünök szegélyez-
nek. Itt rendezik a Riói Karnevál nagy felvonulását, a szamba isko-
lák bemutatóját. Következő programunk hogy drótkötélpályán, 
átszállással felmegyünk Brazília egyik jelképére, a Cukorsüveg-
hegyre. A hegy meredeken emelkedik a Guanabara-öböl 
fölé. Káprázatos a kilátás a Copacabanara, az Atlanti-óceánra, 
a városra és a Krisztus szoborra. Délután szabadprogram, fürdési 
lehetőség, napozás a homokos tengerparton.

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

+ 5. NAP: RIO DE JANEIRO 
Nemcsak Rió csodája a Megváltó Krisztus szobor, mivel ezt 
is beválasztották a világ 7 új csodája közé. A Tijuca őserdőn 
keresztül, mely a világ legnagyobb városi őserdeje, busz-
szal megyünk fel a Corcovado-hegyre. Ez 710 m-re emelke-
dik a város fölé. Lenyűgöző a 38 m magas, 1145 tonna súlyú 
Krisztus szobor lábainál állni és gyönyörködni a fantasztikus 
látványban. Méltó lezárása ez a mesés 2 hétnek. Transzfer a 
repülőtérre. Hazautazás, éjszaka a repülőn.

+ 6. NAP: BUDAPEST 
Hazaérkezés menetrend függvényében Budapestre. 

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

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

Oltásokkal kapcsolatos információk webol-
dalunkon találhatóak.

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

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

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2014. november 08 – 18.   

(hosszabbítás esetén 23-ig) 

Részvételi díj (csak  Peru):  398.000,- Ft  
           + repülőjegyek (5 szakasz): kb.: 272.000,- Ft
           + reptéri illetékek: kb.:  184.000,-Ft
+ 6 nap Brazília hosszabbítás:  227.000,- Ft 
           + repülőjegy (2 szakasz): kb.: 118.000,- Ft 
           + reptéri illetékek: kb.:  52.000,- Ft 
Egyágyas felár:  85.000,- Ft  
              hosszabbításnál:  98.000,- Ft
Peru 8 vacsora felár:  42.000,- Ft 
Brazília 5 vacsora felár:  36.000,- Ft 
Fakultatív:
Repülés a Nazca vonalak felett:  35.000,- Ft
Rio de Janeiro városnézés (belépőkkel):  35.000,- Ft

Természet Városlátogatás
Nehézségi mutató

KERESZTÜL DÉL-AMERIKÁN 
Peru / Brazília – Argentína 

    ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

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

IGUACU fotó: Farkas Csaba

PERUI LÁNY Fotópályázat különdíj: Farkas Csaba

PROKO

SPECIA
LIT

ÁS
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PROGRAM:
1. NAP: ELUTAZÁS
Indulás Budapestről. Utazás átszállással Mexikóvárosba. Érke-
zés a késő esti órákban, transzfer a szállodába.

2. NAP: MEXIKÓVÁROS – XOCHIMILCO
Autóbuszos és gyalogos városnézésre indulunk Mexikó városban. 
Először a Zocalot, a főteret tekintjük meg. Ezt követi a város tör-
ténelmi belvárosa a Plaza de la Constitución, itt találhatóak 
Mexikó legrégebbi épületei és templomai. A Palacio Nacional 
ma az elnöki hivatalnak ad otthont. A csodálatos Catedral 
Metropolitanát 1520-ban építették. Megtekintjük az azték piac-
teret, az Alamedát, a város legnagyobb parkját, a Bosque de 
Chapultepecet. Városnézésünket az Antropológiai és Történeti 
Múzeumban folytatjuk. Ezután Mexikóvárostól 24 km-re délre 
található Xochimilcoba látogatunk, melyet a „virágzó földek helyé-
nek” is neveznek. Xochimilco nem más, mint 180 kilométernyi 
csatorna gyönyörű természeti környezetben, ahol gondolákon 
utazhatunk. Itt lesz az ebédünk is, majd hazafelé megtekintjük 
az egyetem épületét. Este a Garibaldi téren hallgathatjuk a tipikus 
mexikói zenészeket, a mariachikat. Szállás Mexikóvárosban. 

3. NAP: MEXIKÓVÁROS – TEOTIHUACAN – PUEBLA
Reggelit követően utunkat Teotihuacan felé folytatjuk, mely 
szintén az UNESCO világörökségének része. Az itt lévő Nap- és 
a Holdpiramis mindenkit lenyűgöz. Tetejéről szétnézve meg-
csodálhatjuk a romvárost, mely a VI. században épült, és a világ 
5 legnagyobb települése között tartották számon. Itt fogyaszt-
juk el ebédünket is. Továbbindulunk és következő megál-
lónk Mexikóváros védőszentjének templománál, a Guadalupei 
Szent Szűz bazilikánál lesz, ahol sötét bőrű mesztic nő képében 
jelent meg a Szűzanya 1531-ben, ezért épült ide az első bazi-
lika 1709-ben. Később ez a földrengésekben erősen megrongá-
lódott. A mostani, modern templomot 1974-ben építették, és 
II. János Pál pápa is ellátogatott ide. Az esti órákban megérkezés 
a Popocatepetl vulkán lábánál fekvő Pueblába, szállás. 

4. NAP: PUEBLA – MONTE ALBAN – OAXACA
Mai 3 látványosságunk mindegyike az UNESCO Világörökség 
Listáján szerepel. Reggelit követően városnézés Pueblában, 
melyet a több mint 70 temploma miatt az „Angyalok városának” 
is neveznek: Rosario-kápolna, a lenyűgöző Főtér, Bábuk háza. 
Ebéd, majd folytatjuk utunkat Oaxaca felé, amely körül már 
évezredekkel ezelőtt több kultikus központ is létrejött. Az egyik 
Monte Alban, amit mi is meglátogatunk. Ez a régészeti körzet 

ma is úgy néz ki, ahogy a zapotékok 1200 évvel ezelőtt itt hagy-
ták: építészeti remekművek, kerámia leletek, hatalmas paloták, 
templomok, gazdag külső díszítések. Az egykori templom-
város magasan, egy hegygerincen fekszik. A városnézés során 
az idelátogatók megtekinthetik a sírt, az Akropoliszt, a rejtélyes 
Danzant-relikviákat, az obszervatóriumot, a labdajátékteret és 
még sok egyéb látványosságot. Szállásunk Oaxacában lesz. 

5. NAP: OAXACA – MITLA – TEHUANTEPEC 
Az Oaxacába látogató turista az indián és a spanyol kultúra 
hatásainak érdekes keveredését tapasztalhatja. A történelmi 
városnegyedben sétálva megtekintjük – többek között – 
a gazdagon díszített Santo Domingo templomot, mely az egyik 
legcsodálatosabb belső díszítéssel rendelkező aranytemp-
lom. Ezután Mictlaba, Mexikó – archeológiai szem pont ból 
– egyik legismertebb városába vezet utunk, tulajdonképpen 
Mictlan (halottak városa) volt a neve a mexikóiak szent városá-
nak, melyben főpapjuk székelt. Ez egy hegyekkel körülvett 
magas völgyben található; még most is láthatók a palotafalak 
és templomok romjai. Utunkat folytatva a Sierra Madre fölött 
elérkezünk a Tehuantepecbe. Ez a hely még manapság is híres 
széles, figyelemfelkeltő, hagyományőrző ruhákat hordó asszo-
nyairól. Szálláshely elfoglalása, majd vacsora.  

6. NAP:  TEHUANTEPEC – EL SUMIDERO KANYON –  
SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

Korai reggelit követően kirándulásra indulunk a Tuxtla Gutier  
rez 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 szurdokban halad csónakunk. Egyedülálló élmény-
ben lesz részünk a túra során. Ezt követően szabadidő, majd a 
szállás helyünk elfoglalása San Cristobalban és vacsora. 

7. NAP: SAN CRISTOBAL – AGUA AZUL – PALENQUE
Reggelit követően útnak indulunk Palenquebe. Az út során érint-
jük, az Agua Azul vízesést, mely Mexikó legnagyobb és legszebb 
vízesése. Lélegzetelállító látványt nyújt, ahogy a gigantikus víz-
tömeg a mélybe zuhan, és összegyűlik a különböző méretű 
medencékben. Garantáltan egyedülálló természeti látványosság. 
Megállunk és gyönyörködünk a természeti csodában, majd foly-
tatjuk utunkat az UNESCO világörökség részét képező Yucatán-
félszigeti maya romvárosba, Palenquebe ahol vacsora és szállás

8. NAP: PALENQUE – UXMAL 
Városnézés Palenqueben, az esőerdővel borított klasszikus maya 
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 
építészeti csoda. Továbbutazunk szállásunk felé Uxmalba, ahol 
megtekintjük az UNESCO világörökség részét képező emlékeket, 
a Jós piramisát, az Apácák Házának Négyszögét, a Kormányzó 
palotáját, a Galambdúcot. Szállás és vacsora Uxmalban. 

9. NAP: UXMAL – CHICHEN ITZA – CANCUN
Reggeli a szálláson, majd korai indulás Chichen Itzába, mely a 
legismertebb maya város. Nem véletlenül került fel az UNESCO 
Világörökségeinek Listájára. A festői rengetegben megbújó 
romvárosnál kevesebb vérfagyasztó helye létezik a világnak: 
az emberáldozatokról is elhíresült romok híven őrzik a maya 
civilizáció dicsőségét. Rengeteg látnivalót kínál, bár épületeik 
többségén már érződik a X. században ideérkezett toltékok 
hatása. A városban látható Közép-Amerika legnagyobb labda-
játéktere is. A másik érdekesség Chichen Itza szent tava, a 
Cenote Sagrada. Ez egy beomlott mészkőbarlang, amely fel-
töltődött vízzel. A mondák szerint régen itt emberáldozatokat 
mutattak be a Cenóta istenének. Szállás Cancunban. 

10 – 11. NAP: CANCUN
Két napon keresztűl pihenés a szállodában és a tengerparton, 
közben all inclusive ellátás. A **** szállodánk közvetlenül a 
fehérhomokos tengerpartnál található. A tenger leírhatatla-
nul szép színű, a zöld és a világoskék keveredése teszi egye-
dülállóvá ezt a partszakaszt.

12. NAP: ELUTAZÁS 
Menetrend függvényében transzfer a cancuni repülőtérre és 
elutazás. Átszállással repülünk Budapestre. Éjszaka a repülőn.

13. NAP: HAZAÉRKEZÉS
Menetrend szerint érkezés a Liszt Ferenc Repülőtérre. 

Ferihegy közelében ingyenes parkolás és transzfer. (Lásd 7. old.)

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Kaktuszok, sombrero, chili, tequila, tortilla, azték és 
maya kultúra. Chitzen Icha a világ új hét csodájának 
egyike, pezsgő színes ruhák, vidám emberek, fehér-
homokos tengerpartok, luxusszállodák! Ez mind 
Mexikó! Sok olyan emléket keresünk fel, mely az 
UNESCO Világörökségek Listáján is szerepel. 

 Min. létszám: 15 fő

Szállás:  11 éjszaka  ***/**** hotelekben 2 ágyas  
tusolós WC-s szobákban, 1 éj repülőn  

Ellátás:  körút során félpanzió – reggeli + ebéd 
vagy vacsora programtól függően – 

             Cancunban all inclusive ellátás
Utazás:  repülővel, helyszínen autóbusszal
Időpont: 2014. október 28 – november 09.

Részvételi díj:   380.000,- Ft   
+ repülőjegy (4 szakasz) kb.:  165.000,- Ft   
+ reptéri illetékek kb.: 148.000,- Ft   

Belépési illetékek:  15.000,- Ft  
Egyágyas felár:  92.000,- Ft 
Fakultatív kirándulás: Xochimilco:  10.000,- Ft 

Természet Városlátogatás
Nehézségi mutató

AZTÉK ÉS MAYA KINCSEK NYOMÁBAN
mexikói körutazás, cancuni pihenéssel

A repülőjegyről és az illetékekről  
jelentkezés előtt érdeklődjön irodánkban.

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

Oltásokkal kapcsolatos információk  
weboldalunkon találhatóak.

PERUI LÁNY Fotópályázat különdíj: Farkas Csaba

CHICHEN ITZA

AGUA AZUL

CANCUN
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PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – VANCOUVER 
Elutazás Budapestről menetrend függvényében, átszál-
lással. Érkezésünk után transzfer a szállodába. Szállásunk 
Vancouverben lesz (3 éj).

2. NAP: VANCOUVER 
Reggeli után felfedezzük a várost és megértjük, miért is olyan 
varázslatos hely,  atmoszférájával miért Kanada egyik legnép-
szerűbb, és a világ egyik legszebb fekvésű városa Vancouver. 
Ellátogatunk a Stanley-parkba, ahol megtekintjük a totem-
oszlopokat, sétálhatunk az esőerdő fái között, sőt aki akar, 
bérelt biciklivel körbejárhatja a félszigetet. Továbbmegyünk 
az „óvárosba”, a Gastownba. A városrész nevezetessége a gőz-
óra, melynek működését kis gőzgép biztosítja. Elmegyünk 
a Canada tér kilátóponthoz, átmegyünk a Lions Gate-hídon, 
megtekintjük a kínai negyedet, és sétálunk a kikötőben is. 
Este érünk vissza szállásunkra.

3. NAP: VICTORIA KIRÁNDULÁS 
Egész napos kirándulás vár ránk Victoriába, az ország legnyuga-
tibb tartományának, Brit-Columbiának a fővárosába. A Fraser-
folyó menti mezőgazdasági területek mellett elhaladva jutunk 
Tsawwassen városába, ahol kompra szállunk és kb. 90 percet 
hajózunk szigetek között, szorosokon át. A Swartz-öbölben 
kikötünk, majd folytatjuk utunkat a Saanich-félszigetre, a 
Butchart kertekbe. Ezek a mesés – főként rózsákból álló – 
kertek egy házaspárról kapták nevüket. Japán és olasz stí-
lusban ültettek virágokat és szenvedélyesen gyűjtötték a 
különleges madarakat is. A bódító illatok után érkezünk British 
Columbia fővárosába, Victoriába. A város sok történelmi épü-
letét megőrizte, a két legnevezetesebb: az 1897-ben készült 
parlament épülete és az 1908-ban megnyitott Empress szálló. 
Kínai városrésze a második legrégebbi Észak Amerikában a san 
franciscói után. A kikötői negyedben lesz szabadprogram is. 
Komppal térünk vissza Vancouverbe. 

4. NAP: VANCOUVER – KAMLOOPS  
Reggeli után elbúcsúzunk Vancouvertől és a híres, 1986-os 
Világkiállításra épült autópályáján a Coquihallan  haladunk 
Kamloops felé. Végig a Fraser-völgyben csodálatos tájakat 

érintve kapaszkodunk fel Cascade szikláin, változatos látkép-
ben gyönyörködve. Már ekkor ízelítőt kapunk, hogy milyen 
káprázatos látvány vár ránk az elkövetkezendő napokban. 
A késő délutáni órákban érkezünk meg Kamloopsba, szállás.

5. NAP: KAMLOOPS – JASPER 
Ma Jasper városába indulunk a Caribo-hegység varázslatos 
sziklái között. Elérve a Mt. Robinson Provincial parkot meg-
pillanthatjuk a lenyűgöző látványt nyújtó magas sziklákat. 
Utunkat folytatva délután érkezünk a Jasper Nemzeti Parkba, 
majd Jasper városába, ahol szállásunk lesz (2 éj).

6. NAP: JASPER 
A mai napon a Jasper Nemzeti Parkkal ismerkedünk, mely-
nek területét 1907-ben különítették el. Nevét egy prémva-
dász-állomásról kapta; ez ma nemzeti történelmi emlékhely. 
A parkot a három szomszédos sziklás-hegységbeli nemzeti 
parkkal együtt az UNESCO a Világörökség részévé nyilvání-
totta. A magashegyi jellegű nemzeti parkban sok a tó és a víz-
esés. Gleccsere, az Athabasca gleccser a bőséges hó utánpótlás 
ellenére csökken, jelenleg kb. 6,5 km hosszú. Gazdag állatvilá-
gából megemlítendő az igen ritka havasi kecske és több raga-
dozó is, pl. medve, puma és farkas. A kirándulást követően 
szabad program, séta Jasper városában. 

7. NAP: JASPER – BANFF 
Reggeli a szállodában, majd elhagyjuk Jaspert és déli szom-
szédjába, a Banff Nemzeti Parkba utazunk. Kanada első 
nemzeti parkja ez, melyet az ásványvízforrások védelmére 
alapítottak. Első megállónk az Athabasca- vízesésnél lesz, 
mielőtt a Columbia jégmezőhöz érkeznénk. Ez Észak-Amerika 

legnagyobb jégmezője, 325 km² területű. Elképesztő élmény 
következik! Megérkezünk a Glacier Skywalkhoz,  amit 
2014 májusában nyitnak meg a nagyközönség előtt. Terve-
zési csoda, ahogy a „semmiben lebegve” az üvegpadlózaton 
sétálhatunk a hegyek felett. Ha már felocsúdtunk a lát-
ványból, továbbmegyünk a Columbia jégmezőkhöz, melyen 
sétálhatunk is, ez egy igazi jégkorszaki kaland lesz. A mai 
nap programja még Banff felé haladva a Peyto- és a Bow-
tavak megtekintése. A híres Lake Luise partján is megállunk. 
Káprázatos az élmény; előttünk az égszínkék tó, mögötte a 
meredek hegyvonulatok és itt-ott hófoltok. Esti órákban 
érkezünk banffi szállásunkra (3 éj).

8. NAP: BANFF – YOHO NEMZETI PARK – BANFF  
Ma nyugatra utazunk, a Yoho Nemzeti Park területére. A park 
neve egy indián szóból ered, jelentése „csoda”. Első megállónk 
a Johnston-kanyonnál lesz. Erdei sétát teszünk a vízeséshez, 
miközben meredek sziklafalak övezik utunkat. Délután érkezünk 
meg Yohoba.  A park érdekessége a természetes híd, melyet a 
Kicking Horse folyó vájt a kemény sziklába az évezredek során. 
Csodálatos látványt nyújt még a Smaragd-tó, mely valóban 
smaragzöld színű és felkapott kirándulóhely a nyári időszakban. 
A Kicking Horse-hágó érdekessége, hogy itt található a nagy 
kontinentális vízválasztó. Érdekes megfigyelni, ahogy az egyet-
len forrásból fakadó patak két ága szétválik, az egyik keletnek, 
a másik nyugatnak tart. Este térünk vissza szállásunkra, Banffba. 

9. NAP: BANFF 
Reggeli után Banff városa és környéke vár ránk. Ez a település 
egész évben biztosít programot az idelátogatóknak. A várost 
egy autóbuszos túra során tekintjük meg, majd ellátoga-
tunk a Bow-vízeséshez, mely kedvelt kirándulóhely. Eljutunk 
a Hoodoo kilátóhoz, ezt követően megnézzük a várost és 
a környék panorámáját a magasból egy üvegliftes túra során 
is. Egy kb. 60 perces hajókázás is szerepel a programban a 
Minnewanka-tavon, ami Alberta legnagyobb kiterjedésű tava. 
Láthatjuk a Mt. Aylmert is, mely a térség legmagasabb csúcsa. 
Késő délután térünk vissza a szállásunkra. 

10. NAP: BANFF – CALGARY – HAZAUTAZÁS   
Reggeli után elutazás Calgaryba és a kora esti gépin-
dulásig városnézés az 1988-as téli olimpia helyszínén. 
Egy 2013-as felmérés szerint a világ 5. legélhetőbb városa, 
kedvelt hegyi üdülőhelyeivel az ökoturizmus ismert köz-
pontja. Városnézésünk során megtekintjük a belvárost, az 
üzleti negyedet, a Calgary Towert a maga 191 méterével, és 
kimegyünk a Pengrowth Saddledome-ba. A téli olimpiára 
épített jégkorongcsarnokhoz is ellátogatunk. Rövid szabad-
program a gépindulás függvényében, majd transzfer a repü-
lőtérre, és európai átszállással hazautazás. 
Éjszaka a repülőn.

11. NAP: HAZAÉRKEZÉS 
Érkezés Budapestre a menetrend függvé-
nyében. 
Ferihegy közelében ingyenes parkolás  
és transzfer. (Lásd 7. old.)
Az ár a belépőjegyeket tartalmazza.

NY-KANADA NEMZETI PARKJAI ÉS VANCOUVER
ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

    A Sziklás-hegység vidékével ismertetjük meg 
Önöket. Kanada egy kontinensnyi ország. A nyugati, 
kicsiny szegletében keveredik az angol és az ázsiai 
kultúra, és jól megférnek együtt a modern nagy-
városok és a lenyűgöző természeti csodák. Szinte 
lehetetlen szavakkal leírni azt a rengeteg kápráza-
tos látványt, mely ennek a vidéknek megtekintése 
során vár ránk. Tartson velünk erre a meseszép, vad-
regényes tájra! 

 Min. létszám: 15 fő

Szállás:  9 éjszaka  *** szállodákban  
tusoló/WC-s szobában, 1 éj a repülőn 

Ellátás:  reggeli
Utazás:  repülővel, a helyszínen légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2014. augusztus 19 – 29. 

Részvételi díj:  595.000,- Ft    
+ repülőjegy 180.000,- Ft 
+ reptéri illetékek 145.000,- Ft  
+ transzfer  12.000,- Ft

Egyágyas felár:  195.000,- Ft 

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató
JASPER NEMZETI PARK

BANFF NEMZETI PARK

ÚJ

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

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

Célunk, 
hogy pontosan olyan utat állítsunk össze Önök-
nek, amilyet szeretnének. Az Önök igényeit 
meghallgatva, kéréseiknek megfelelően alakít-
juk ki a programot és készítjük el egyedi áraján-
latunkat. Csak az Önökkel történő egyeztetések 
lezárása, az elkészített ajánlat elfogadása után 
készül szerződés az utazásról. Az előzetes ajánla-
tok elkészítése ingyenes. 
Az út indulása előtt minden részletet tartal-
mazó, magyar nyelvű forgatókönyvet kapnak kéz-
hez a fontos telefonszámokkal, a repülőjáratok 
menetrendjével és a szállodák neveivel, valamint 
minden további fontos információval. Az áraján-
latban közöljük a vízumkötelezettségeket, oltási 
javaslatokat és egyéb fontos tudnivalókat is.
Természetesen ezt az utazási formát mi már 
kipróbáltuk és úgy ajánljuk Önöknek. Remél-
jük, hogy ez a Magyarországon még kevésbé 
elterjedt utazási mód számos utazó igényével 
találkozik, akiknek sikerül egyéni elképzeléseik 
szerinti utazást szerveznünk. 
Kéréseit, utazási elképzeléseit leadhatja webol-
dalunkon keresztül ( www.prokotravel.hu/fit ), 
vagy keresheti személyesen, illetve telefonon 
keresztül kollegáinkat is.

A világon nagyon 
elterjedt utazás,

melyet egyre többen választanak, ugyanis 
sokkal rugalmasabb és jobban figyelembe 
lehet venni az egyéni igényeket (látniva-
lók összeállítása, tartózkodás időtartama, 
programok, szállások). A programok már 
2 fő részvétele esetén is garantáltan indul-
nak, ezért kiváló választás párok, csalá-
dok és baráti társaságok számára.
Előfordul, hogy a kirándulások egy részét 
külön, saját idegenvezetővel, gépkocsiveze-
tővel teszik meg az utasok, de többségében 
(esetenként végig) egy csoport tagjaként, 
különböző országból érkező turistákkal 
együtt. 
Ennek az utazási formának egy nehézsége 
van, hogy ezek a túrák csak angolul, ese-
tenként (külön egyeztetés szükséges) más 
nyelveken történő idegenvezetéssel foly-
nak, de nincs magyar nyelvű csoportkísé-
rés. Ezért az F. I. T.-t csak nyelvet beszélő, 
gyakorlott utazóknak javasoljuk.

A programajánlatokról
a www.prokotravel.hu/egzotikus olda-
lon részletesen tájékozódhat, ahol számos 
egyéni ajánlat közül választhat.

Ízelítő ajánlatainkból:

• Dél-Amerika fénypontjai
• Inkák és a Húsvét-szigetek
• Brazília – Az ellentétek földje
• Az ismeretlen Patagónia
• Ecuadori és galapagosi kalandok
• A lenyűgöző Kolumbia
• Mexikó, a régészeti emlékek földje
• A karibi világ festői szigete Kuba
• A mozgalmas Vietnám
• Laosz ismeretlen kincsei
• A múlt örökségei Kambodzsában
• Nagy malajziai körút Borneóval
• Természeti és kulturális kincsek Jáván
• Körutazás a mesés Balin

Programok előnyei
•  saját igény szerint választható az indulási 

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

rint bővíthető, változtatható
•  több ország látnivalói összekapcsolhatóak 

egy úthoz
•  gyakorlott, nagy tudású, helyi idegen-

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

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

•  sokkal több speciális, egyéni kérést, 
igényt tudunk így teljesíteni 

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

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

Amire ügyeljen
•  csak idegen nyelven (elsődlegesen angolul) 

szervezik ezeket a túrákat. Más  nyelvi igény 
(német, francia…) esetén előzetes egyeztetés 
szükséges a  partnerirodával.               

•  idegenvezető csak a programok során van az 
utasokkal. Egyébként az utazások egyénileg 
történnek. A helyi közlekedés (pl. busszal, 
hajóval) nem mindig külön járművel törté-
nik. 

•   Esetenként más nemzetiségű turistákkal 
együtt utazva külön buszon, de olyan is elő-
fordulhat, hogy menetrendszerinti járat-
tal (pl. busszal vagy vonattal vagy repülővel) 
utaznak egy-egy város közt. Az ilyen utazás 
is segíti az ország jobb megismerését. Ezeket 
irodánk leszervezi, pontos időrendi tábláza-
tot adunk utasainknak az egész útra. (Az uta-
sokat a reptéren, buszpályaudvaron táblával 
várják, majd onnan viszik tovább a szállo-
dába, programra).

Az árakról
A programok és a szállások ára, kategóriától, valamint az út hosszától, időpontjától és a résztve-
vők számától függően változhat, ezért kérjük, forduljon irodánkhoz a személyre szabott kalku-
lációért, árajánlatért. 
Előzetes repülőjegy foglalás nem történt, mert az utazó egyénileg dönti el az utazás időpontját és 
arra a konkrét időpontra kell megnéznünk az árat. A repülőjegyre, reptéri illetékekre ezért csak 
előzetes irányárat tudunk a katalógusban közölni, melyek turista osztályra vonatkoznak. Kérem 
vegyék figyelembe, hogy ünnepek környékén a szállás és repülőjegy árak is magasabbak.
Az ár tartalmazza: a szállást (a meghirdetett időtartamra és kategóriára) 2 ágyas szobában szemé-
lyenként, a jelzett ellátást, a programokhoz tartozó belépők költségét (kivéve, ha a program részle-
tes leírásában másként szerepel) és a programokhoz tartozó angol nyelvű idegenvezetést. A szállítási 
költségekből a repülőjegyeket külön jelezzük (konkrét nap alapján változhat), a helyszíni, földi uta-
zások (busz, autó, hajó…) költségei benne vannak az árban. Egyágyas ill. háromágyas elhelyezés ára-
iról érdeklődjön irodánkban. Az ajánlatok nem tartalmazzák a storno és a betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítást. (Igény esetén köthető). Kérjük, hogy számoljanak napi 2–3 USD összegű borra-
valóval. Bankkártyát nem mindenhol fogadnak el.
Rendkívüli időjárási viszonyok esetén egy-egy program módosulhat vagy felcserélődhet, illetve 
korai transzferek esetén előfordulhat hidegcsomag reggelire. 
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Biztonságban a világban

=

Akár egy csésze 
kávé áráért!

Atlasz Assistance 
Utasbiztosítások
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PROGRAM: 
1. NAP: SOPRON – BUDAPEST – ARAD – DÉVA (660 km) 
Találkozás Sopronban 04:45-kor, indulás 05:00 órakor. 
Utazás rendszeres pihenőkkel Budapest-Szeged útvonalon 
Aradra. Tisztelgés a vértanúk emlékművénél, majd gyalo-
gos városnézés (Minorita templom, városháza, Kultúrpalota) 
és az ismételten felállított Szabadság-szobor megtekintése. 
Máriaradnán ellátogatunk híres kegytemplomához, majd 
Marosijje a következő állomásunk, ahol Bethlen Gábor szülő-
házát nézzük meg. Déván a Magna-kúriával és Magas Déva-
várával ismerkedünk. Szállás. 

2. NAP:  VAJDAHUNYAD – CURTEA DE ARGES (170 km) 
Reggeli után továbbutazás Vajdahunyadra, a híres vajdahunyadi 
vár megtekintése. Továbbutazás egy hihetetlenül látványos 
szerpentinen a Transzfogarasra, ahol a Balea-vízesést és a Balea-
tavat találjuk. Átkelés a Fogarasi havasokon 2040 m magas-
ságban, utazás a mesterségesen kialakított Vidraru-tó partján, 
majd az Argesi vízierőmű gátjának megtekintése. Ellátogatunk 
Curtea de Arges híres kolostorához, ahol az első román királyi 
család van eltemetve. Szállás a belvárosban. 

3. NAP: PITESTI – BUKAREST (170 km) 
Reggeli után továbbutazás az Arges-parti Pitesti városba, majd 
az első romániai autópályán érkezés Bukarestbe. Helyi ide-
genvezető kalauzolásával panoráma autóbuszos városnézés 
és séta során ismerkedünk a város  nevezetességével: Katonai 

Akadémia, ortodox templomok, Opera, Victor Babes Kórház, az 
új Parlament, a román ortodox egyházpátriárkájának főtemp-
loma, az egyetem, Nemzeti Színház, a Román Királyi Palota, 
Cismigiu-park. Szállás Bukarestben.

4. NAP: KONSTANCA – MAMAIA (260 km) 
Reggeli után utazás a Fekete-tenger partján fekvő Konstanca-ba. 
A kikötővárost görög telepesek alapították, Nagy Konstantinus 
császár testvéréről nevezte el. A bizánci majd bolgár uralom 
után az Oszmán Birodalomhoz tartozott a XIX. század végéig. 
Erre emlékeztet a nagymecset is, amit Károly-mecsetnek vagy a 
Király dzsámijának hívnak. Szállás Románia legszebb tengerparti 
városában, Mamaia-n (2 éj).

5. NAP: MAMAIA PIHENÉS 
Egész napos pihenés a tengerparton. Mamaia különleges  
elhelyezkedésű, egy 8 km hosszú, de mindössze 300 m széles 
földnyelven épült fel a Fekete-tenger és a Siuthgioi-tó között. 
Az  üdülőfalu érdekessége a 31 étterem, melyek Románia 
megyéinek építészetét és gasztronómiáját képviselik.

6. NAP: TULCEA – DUNA-DELTA (130 km) 
Reggeli, majd utazás a Világörökséghez tartozó Duna-deltához. 
A 2860 km hosszú Duna torkolata közel 3,5 ezer km2-nyi terüle-
tével Európa második legnagyobb deltatorkolata. A „Delta kapu-
jának” emlegetett Tulcea a központja a Duna-Delta Bioszféra 
Rezervátumnak. Innen indulunk egy kb. 6 órás hajókirándu-
lásra: a 36-os kanálison a Nebunulsi-tóig és vissza, a nádasok 
és csatornák szövevényes világán keresztül (a hajón halebéd 
fogyasztására is van lehetőség). Ezt követően látogatás a Duna-
Delta Múzeumban. Szállás Tulcea-ban. 

7. NAP:  MARASESTI – BERECZK – SEPSISZENTGYÖRGY (420 km) 
Reggeli után továbbutazás Marasestibe. (I. világháborús 
emlékmű megtekintése) Átkelés az Ojtozi-szoroson (ezeréves 
határ) és utazás Bereczkre, ahol Gábor Áron emlékházát keres-
sük fel. Továbbutazás a sepsiszentgyörgyi szálláshelyre. 

8. NAP: BRASSÓ – NAGYSZEBEN  (220 km) 
Reggelit követően Sepsiszentgyörgyön megtekintjük a Székely 
Nemzeti Múzeumot, majd Brassón át érjük el Fogarast, ahol 
a várat nézzük meg. Nagyszeben 2007-ben Európa Kulturális 
Fővárosa volt, városnézés: Nagypiac-tér, Kispiac-tér, szász evan-
gélikus templom, sétáló utca és a Bruckenthal Múzeum képtárá-
nak megtekintése. Vacsora – helyi specialitásokkal – egy közeli 
szász településen. Szállás Nagyszebenben. 

9. NAP: GYULAFEHÉRVÁR – KŐRŐSFŐ – BP.  (820 km) 
Reggeli után hazautazás. Útközben látogatás Gyulafehérváron, 
ahol sétánk során megtekintjük a püspöki 
székesegyházat és a várat. Továbbutazás 
Kőrösfőre, ahol a népművészettel ismerke-
dünk. Hazautazás Budapestre, érkezés a késő 
esti órákban, Sopronba az éjszakai órákban. 

ROMÁNIÁN ÁT A DUNA-DELTÁIG
Fekete-tengeri pihenéssel

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Nagy romániai körutazásunk során érintjük az 
ország fővárosát és több szép várost. Utunkat meg-
koronázza a Duna deltájának megtekintése és egy 
rövid pihenés a Fekete-tenger partján.

Természet Városlátogatás

Tel.: 62/543-385 www.korutazas.hu    A Kisalföld Travel iroda ajánlásával

Nehézségi mutató

BUKAREST

MAMAIA

DUNA-DELTA

KONSTANCA

 Min. létszám: 35 fő • Belépők ára: 200 RON + 45 €

Felszállási helyek: 
Sopron – Kapuvár – Csorna – Győr – Tatabánya – 
Budapest – Kecskemét – Szeged

Szállás:   8 éj *** szállodai elhelyezés  
2 ágyas zuhanyzós szobákban

Ellátás: reggeli (fakultatív vacsora)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. július 17 – 25.   

Részvételi díj:  127.900,- Ft
Egyágyas felár:  40.500,-  Ft
Félpanziós felár:  36.000,- Ft
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1.NAP: SOPRON – BELGRÁD – SZÓFIA (1000 km)
Találkozás 02.45 órakor, indulás 03.00 órakor Sopronból, uta-
zás Budapest érintésével – útközben rövid pihenőkkel – 
a szerb fővárosba, Belgrádba. Séta a magyar emlékekben is 
gazdag városban, a híres nándorfehérvári vár megtekintése, 
mely napjainkban is a déli harangszóval emlékeztet Dugovics 
Titusz hősi halálára.  Utunkat a Nisava-folyó völgyében foly-
tatjuk Bulgáriába. Szállás a bolgár fővárosban, Szófiában. 

2.NAP: RODOSTÓ – ISZTAMBUL (630 km)
Reggeli, majd továbbutazás Törökországba. Érkezés a Márvány-
tenger partján fekvő Tekirdagba, vagy ahogy a települést a 
történelmi tanulmányainkból ismerjük: Rodostóba. Nekünk 
magyaroknak mi más is lehetne sétánk első úti célja, mint 
II. Rákóczi Ferenc fejedelem másfél évtizedes száműzetésének 
színhelye, mely ma emlékmúzeum. Továbbutazás Isztambulba, 
szállás (3 éj).

3.NAP: ISZTAMBUL 
Egész napos gyalogos városnézés az Aranyszarv-öböl part-
ján épült egykori oszmán birodalmi főváros nevezetessége-
ivel. Elsőként a város műemlékekben leggazdagabb részeit 
keressük fel: Hippodrom tér (Lóverseny tér), mely ma is őrzi 
hosszúra nyújtott „u” alakját, török neve az egykori görög 
elnevezés szó szerint lefordítása, Sultanahmet-dzsámi – 
vagy ismertebb nevén „Kék-mecset” – nevét a belső falait 
borító kék fali csempe díszítéséről kapta, I. Ahmed türbéje, 
melynek nyolcszögletű kupolás épületétől indultak hajdan 
a zarándokok Mekkába. Az Aja Szófia (Hagia Sofia) lenyű-
göző méretű épületegyüttese – mely szintén a tér látványos-
sága – 916 éven át a bizánci főváros legnagyobb temploma 
volt. Ezután a híres Nagy Bazárt keressük fel, mely turisták 
ezreit vonzza naponta. 8 nagy és 10 kisebb kapun juthatunk 

be, 65 utcáján labirintusszerűen sétálhatunk, 3300 üzletében 
a keleti világ legkülönösebb portékái között válogathatunk. 
Délután látogatás a Topkapi Szerájban (Szultáni palota), mely 
méltán világhírű nevezetessége a városnak. A gazdag porce-
lán gyűjtemény, a kincstár és az érdekes hárem lakosztályok 
látványa páratlan. Szállás.

4.NAP: ISZTAMBUL
Reggeli a szállóban, egész napos szabadprogram vagy fakul-
tatív kirándulás keretében további ismerkedés a várossal: dél-
előtt az öböl túlsó oldalán, a Boszporusz feltöltött  partján,  

csodás parkban épült Dolmabachce palotába látogatunk, 
ahol 1938-ban az új Török Köztársaság megteremtője, Kemal 
Atatürk hunyt el. A 285 szobás palota együttes 3 fő rész-
ből áll: a férfiak lakosztálya, a Hárem, a női lakosztályok és 
a dísztermek. Ezt követően hajókirándulás a Boszporuszon, 
ami elválasztja a 2 kontinenst és átjárást biztosít a Márvány- 
és Fekete-tenger között.  Délután autóbusszal átkelés az 
1560 m hosszú 1973-ban épült Boszporusz hídon egy másik 
földrészre Ázsiába ahol a két kontinens közötti szoros alig 
több mint 1 km széles. Rövid szabadidő. Érkezés a szállodába 
a késő délutáni órákban. Este fakultatív török zenés est látvá-
nyos hastánccal.

5.NAP: ISZTAMBUL – EDIRNE – SZÓFIA (830 km)
Reggeli után búcsú Isztambultól, utazás Edirnébe, az egykori 
Drinápolyba. A Tunca folyó által körülölelt városka macska-
köves, faházakkal szegélyezett utcáin sétálunk a legérdeke-
sebb látnivalóhoz, a Selimiye mecsethez, melynek 4 db 71 m 
magas minaretje hívja imára az embereket. Rövid szabadidő, 
majd továbbutazás Bulgáriába.  Érkezés Szófiába az esti órák-
ban. Szállás.

6.NAP: SZÓFIA – SOPRON (1000 km)
Reggeli, majd rövid séta a bolgár fővárosban, Szófiában. 
A  város leghíresebb nevezetessége az Alexander Nevszkij 
székesegyház monumentális épülete, melynek képei a leg-
jobb bolgár és orosz festőktől származnak és Georgi Dimitrov 
l950-ben emelt dór oszlopokkal díszített 
Mauzóleuma. Rövid program után hazain-
dulás, útközben rövid pihenőkkel. Érkezés 
Sopronba a késő éjszakai órákban.  

ISZTAMBUL – KÉT KONTINENS  VÁROSA

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Bár nem főváros, mégis mesebeli nagyváros a 
Boszporusz két partján, Európa és Ázsia határán 
fekvő Isztambul. Az ezerarcú várost buszos utazás-
sal érhetjük el, így az utazás során Belgrád, Szófia és 
Rodostó megnézése is a program része. 

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

Felszállási helyek: 
Sopron – Kapuvár – Csorna – Győr – Tatabánya – 
Budapest – Kecskemét – Szeged

Szállás:   5 éj *** szállodai elhelyezés  
2 ágyas zuhanyzós szobákban

Ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. május 12 – 17.; október 14 – 19.

Részvételi díj:  96.900,- Ft
Egyágyas felár:  22.500,- Ft
Félpanziós felár (3 vacsora Isztambulban): 10.500,- Ft
Vízumdíj (a határon fizetendő): kb.: 20 €
Kötelező borravaló (a helyszínen fizetendő): 12 €  
Fakultatív kirándulások (a helyszínen fizetendők): 
Dolmabachce palota+ hajókirándulás +  
autóbuszos látogatás Ázsiába: kb.:  40 €
Török est: kb.:  35 €

Nehézségi mutató

Természet Városlátogatás
ISZTAMBUL

ISZTAMBUL

ISZTAMBUL
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A NÁPOLYI-ÖBÖL LEGSZEBB GYÖNGYSZEMEI

PROGRAM:
1. NAP: BUDAPEST – ISZTAMBUL
Elutazás Budapestről, menetrendszerinti járattal. Érkezés Európa 
2010-es fővárosába, Isztambulba. Transzfer, közben informatív 
autóbuszos városnézés. Szállás Isztambulban (3 éj). 

2. NAP: ISZTAMBUL A MESEBELI NAGYVÁROS
Reggeli után egész napos városnézés Isztambulban. 
Megnézik a hatalmas metropolisz óvárosának főbb látniva-
lóit: Hippodrom tér, Kék Mecset, Aya Sofia, Topkapı palota 
és a hárem. A kereskedők és a vásárlók mekkájába, a Nagy 

Bazárba visz utána az útjuk, ahol kedvükre vásárolhatnak. 
Este igény szerint szabad program, vagy fakultatív lehetőség: 
a kerengő dervisek tánca. A táncban résztvevők azt vallják, 
hogy a zene és a tánc olyan eszközt jelent, amely az egye-
temes szeretet extázisának állapotába juttatja az embert, és 
megszabadítja a mindennapi élet aggódásaitól és fájdalmai-
tól. Nem minden napi élmény! 

3. NAP: ISZTAMBUL 
Reggelit követően félnapos városnézés, mely során ellá-
togatnak az ínyencségek birodalmába, a fűszerbazárba. 
Akit elvarázsolt a vásárló negyed, úgyis vissza fog térni ezt 
követően a bazárok világába. Majd felkeresik a Rüstem 
pasa és Nagy Szulejmán mecsetet és kirándulást tesznek a 
Szerelmesek dombjára. Délután fakultatív program: hajó-
zás a Boszporuszon, Dolmabahce szultán palotájának meglá-
togatása. Este igény szerint: szabad program, vagy fakultatív 
program keretében részt vehetnek egy török esten, hastáncos, 

folklór bemutatóval. Egyénileg, akinek 
kedve van, kipróbálhat egy tradicionális 
török fürdőt. Szállás Isztambulban, mint 
előző nap.

4. NAP: ISZTAMBUL – BUDAPEST
Reggeli, majd a menetrend függvényében program kiegészí-
tés, vagy transzfer a repülőtérre, és hazautazás. Budapestre 
várható érkezés a délutáni órákban. A programok sorrendje a 
menetrend és az időjárás függvényében változhat. 

1. NAP: BUDAPEST – NÁPOLY  
Elutazás Budapestről, menetrendszerinti járattal Nápolyba, 
Olaszország harmadik legnagyobb metropoliszába, a pizza 
szülőhazájába. Érkezés után buszos városnézés: A San Gennaro 
dóm látogatása után a Spaccanapoli megtekintése a Santa 
Chiara templommal, majd séta Piazza Plebiscitoig, a Maschio 
Angioino, a San Carlo színház, az Umberto Galleria és a Királyi 
palota érintésével. Szállás Nápolyban (3 éj).

2. NAP:   NÁPOLYI BOURBONOK ÉS AZ ELTEMETETT VÁROS 
Reggeli, majd ezt követően szabadprogram, illetve lehetőség 
egy egész napos fakultatív kirándulásra Casertába és 
Pompeibe. Casertában meglátogatják az UNESCO világörökség 
részét képező nápolyi Bourbon királyok palotáját, mely a 
Versailles-i kastély mintájára épült és a XVIII. században Európa 
legnagyobb építkezésének számított. Sétát tesznek a látványos 
szökőkutakkal és márványszobrokkal tarkított parkban, és 
megtekintik a park öntözésére és a vízellátási problémák 
megoldására épített hatalmas vízvezetéket. Ezután felkeresik 
a 2000 éves múltat felidéző várost, Pompeit. Megnézhetik 
a Fórumot, a Basilicát, a piacot, az egyik fürdőt, a Faun 
házát, a pékséget, a bordélyházat, a színházakat, a gladiátor 
kaszárnyát. Képet alkothatnak az egykor virágzó városról, ahol 

egy szempillantás alatt állt meg az idő a Vezúv kitörése napján. 
Az ásatási terület megtekintése után visszatérés Nápolyba.

3. NAP: TIBERIUS CSÁSZÁR KEDVENC SZIGETE, CAPRI
Reggeli után szabadprogram Nápolyban vagy fakultatív 
lehetőség egy felejthetetlen kirándulásra, a Tirrén-tenger 
Nápolyi-öblében fekvő Capri szigetére. Az áthajózás után 
minibuszra szállnak és így ismerkednek meg a zsebkendőnyi 
sziget gazdag növényvilágával, kacskaringós, szűk utcácskáival, 
és főbb látnivalóival. Csodás képeket készíthetnek a tengerből 
kiemelkedő Faraglioni szikláknál, megtekinthetik a Villa Munthe 
kincseit és élvezhetik lélegzetelállító látképét a Nápolyi-
öbölre, sétálhatnak Augustus császár kertjében. Capriról 
hajózás Sorrentóba, mely a világ legcsodálatosabb helye, ahol 
felfedezhetik a természet és az ember alkotásának legrafináltabb 
eleganciáját, tengeröblök, narancs- és olajültetvények, 
monumentális sziklahegyek, kristálytiszta kék tengervíz, 
hangulatos, szűk utcácskák és szép házak „háttérképeként”.

4. NAP: BÚCSÚ NÁPOLYTÓL
Reggelit követően szabad program. Érdemes meglátogatni 
Nápoly leghangulatosabb részét, a Via Toledo és a várdomb 
között található városrészt, ahol a szűk utcácskák sokaságában 
folynak az igazi, semmi máshoz sem fogható olasz hétköznapok. 
Zsivaj, robogók, árusok, éttermek. Csak fel kell venni a ritmust! 
Délben menetrend szerint indulnak haza, érkezés Budapestre a 
délutáni órákban. 

A programok és sorrendjük is változhatnak a menetrendek, 
illetve a nyitva tartások függvényében! 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Nápoly, Róma és Milánó után az ország harmadik leg-
nagyobb városa, Campania körzet székhelye, kikötő és 
idegenforgalmi központ. Dél-Olaszország szíve az örök 
várostól, Rómától 185 km-re délre fekszik, a füstölgő 
Vezúv környezetében. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Isztambul Európa egyik legkülönlegesebb városa. 
Keveredik az iszlám kultúra az európai építészeti stílusok-
kal. Jöjjön el velünk, tekintse meg e mesés várost.

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

Szállás:   *** szállodában,  
2–3 ágyas összkomfortos szobákban

Ellátás: reggeli 
Utazás:  menetrendszerinti repülőgéppel
Időpontok: 2014.  július 19 – 22., szeptember 27 – 30. 

Részvételi díj:  89.900,-Ft
Reptéri illeték:  29.000,-Ft
Egyágyas felár:  21.400,- Ft
Félpanziós felár:  14.600,- Ft
Feladott bőrönd (db.):  11.600,-Ft, júl.: 17.400,- Ft
Nagyméretű kézip. (/fő): máj/okt: 5.800,- Ft, júl: 8.700,- Ft
Fakultatív programok (busszal, idegenvezetővel):
Caserta-Pompei (min.12 fő): 24.500,- Ft
Capri-Sorrento (min.15 fő): 22.900,-Ft + hajójegyek kb.: 35 €

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

Szállás:   3 éjszaka, **** szálloda,  
2–3 ágyas összkomfortos szobákban

Ellátás: félpanzió
Utazás: menetrendszerinti repülőgéppel
Időpontok: 2014.  április 18 – 21., június 09 – 12.,  

szeptember 18 – 21. 

Részvételi díj:  121.900,- Ft
Reptéri illeték:  39.000,- Ft 
Egyágyas felár:  33.800,- Ft 
Fakultatív programok:
Kerengő dervisek tánca:  35 €
Hajózás a Boszporuszon Dolmabahce Szultáni  
palota látogatásával:  65 €
Török est:  35 €
Török fürdő:  40 €

ISZTAMBUL

Természet Városlátogatás

Természet Városlátogatás

ISZTAMBUL 
Repül s városlátogatás

Tel.: 62/543-385 www.korutazas.hu    A Car Tour iroda ajánlásával

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

Felszállási helyek: 
Sopron – Kapuvár – Csorna – Győr – Tatabánya – 
Budapest – Kecskemét – Szeged

Szállás:   5 éj *** szállodai elhelyezés  
2 ágyas zuhanyzós szobákban

Ellátás: reggeli (fakultatív félpanzió)
Utazás:  légkondicionált autóbusszal
Időpont: 2014. május 12 – 17.; október 14 – 19.

Részvételi díj:  96.900,- Ft
Egyágyas felár:  22.500,- Ft
Félpanziós felár (3 vacsora Isztambulban): 10.500,- Ft
Vízumdíj (a határon fizetendő): kb.: 20 €
Kötelező borravaló (a helyszínen fizetendő): 12 €  
Fakultatív kirándulások (a helyszínen fizetendők): 
Dolmabachce palota+ hajókirándulás +  
autóbuszos látogatás Ázsiába: kb.:  40 €
Török est: kb.:  35 €

Nehézségi mutató

ISZTAMBUL

NÁPOLY
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1. NAP: BUDAPEST – TEL AVIV – JERUZSÁLEM
Utazás Budapestről az ELAL Izraeli Légitársaság menetrend-
szerinti járatával a Ben Gurion repülőtérre, majd autóbusszal 
Jeruzsálembe. A Via Dolorosa és a Szent Sír Bazilika megtekin-
tése után vacsora és szállás Jeruzsálemben.

2. NAP: JERUZSÁLEM – BETLEHEM
Reggelit követően látogatást teszünk az Olajfák hegyén, 
Jeruzsálem legszebb kilátójánál. Ezután látogatás Jeruzsálem 
óvárosában. A Sion-hegyen megtekintjük Dávid király sír-
ját, az Utolsó Vacsora termét, az Elszenderülés templomát. 
Innen a zsidónegyedbe megyünk; Siratófal. Rövid szabadidő 
a bazárban, majd délután látogatás Betlehemben: Születés 
Bazilika, Pásztorok mezeje. Vacsora, szállás Jeruzsálemben.

3. NAP:  JUDEAI SIVATAG ÉS A HOLT TENGER – QUMRAN 
A reggelit követően korai indulás a Júdeai sivatagba, ott a 
Megkísértés hegyére. Egészen megközelítjük a Szent György 

kolostort, innen nézzük meg Jerikó városát. Ezt követően a 
világ legmélyebben fekvő pontjához, a Holt-tengerhez uta-
zunk. Meglátogatjuk az eredeti keresztelőhelyet Betániában, 
majd megállunk Ein Gedi oázisánál, ahol gyalogsétával elme-
gyünk a Dávid patak első vízeséséig, ahová Dávid menekült 
Saul üldözése elől. Ezután Qumranban teszünk látogatást, 
majd a Holt-tenger egyik fürdőhelyéhez érve fürdőzés. Észak 
felé utazunk a Jordán folyó völgyén Galileába. Vacsora, szál-
lás Tiberiasban.

4. NAP: GALILEA LEGFONTOSABB SZÍNHELYEI
Reggeli után hajóra szállva egy csendes órát töltünk a 
tavon, majd utazás a Genezáreti-tó körüli szent helyek-
hez: Yardenitben megtekintjük a Jordán folyó hagyományos 
keresztelő helyét, majd Tiberiason keresztül Mária Magdolna 
születési helyének érintésével a Boldog mondások hegyére, 
valamint Tabghára, a kenyér és halszaporítás csodájának szín-
helyétre utazunk. Utunkat Capernaumban folytatjuk, ellá-
togatunk a régi zsinagógához és Péter házához. Délután 
látogatás Názáretben, az Angyali Üdvözlet Bazilikában. 
Vacsora és szállás Tiberiasban.

5. NAP: GOLÁN FENNSÍK – BET SHEAN – SAHNE
Reggeli után a Hermon hegy lábánál, a Golán fennsíkon 
Caesarea Philippi ősi városának romjainál kezdjük a látoga-
tást, majd a fennsík egyik legszebb kilátójánál csodáljuk meg 
Galilea panorámáját. Látogatás Bet Shean Nemzeti Parkban. 
Ezt követően fürdőzés édenkerti környezetben a Gilboa 
hegy lábánál, Sahnén. Utazás Netanyára. Vacsora és szállás 
Netanyán. 

6. NAP: A FÖLKÖZI-TENGER PARTVIDÉKE
Reggeli után Rosh Hanikra lenyűgöző mészkőbarlangjait 
tekintjük meg. Ezután Akkó várához, majd Caesareába, Nagy 
Heródes csodálatos kikötővárosába utazunk. Visszatérés 
Netanyára, szabadidő. Vacsora és szállás Netanyán.

 7. NAP: NETANYA – TEL AVIV – BUDAPEST
Reggelit követően a partvidéket követve érjük el Tel Avivot, 
látogatás Jaffó óvárosában. Informatív városnézés, majd 
szabad idő Tel Avivban. Délután transzfer a repülőtérre, 
majd az esti géppel indulás Budapestre.

Az útlevélnek a hazautazástól számított 6 hónapig 
érvényesnek kell lennie!
Az ár tartalmazza a program szerinti belé-
pők összegét  
és az 1 órás hajókázást a galileai tavon.
Az ár nem tartalmazza a BBP biztosítást. 
Az útlemondási biztosítás összege: 2.800,- Ft 
A helyszínen fizetendő szervizdíj: 49 USD.

1. NAP: BUDAPEST – TEL AVIV – JERUZSÁLEM
Utazás Budapestről az ELAL Izraeli Légitársaság menetrend-
szerinti járatával a Ben Gurion repülőtérre, majd autóbusz-
szal Jeruzsálembe. A Szent Sír-templom megtekintése után 
vacsora és szállás Jeruzsálemben.

2. NAP: JERUZSÁLEM – BETLEHEM
Látogatás Jeruzsálem óvárosában. Az Oroszlános kapu, Szent 
Anna-templom, a Bethesda fürdő, Via Dolorosa, Siratófal, Dávid 
király sírja, Utolsó Vacsora terme, Elszenderülés temploma. 
Délután látogatás Betlehemben. Szállás, vacsora Jeruzsálemben.

3. NAP:  JUDEAI SIVATAG ÉS A HOLT-TENGER – QUMRAN 
– BETÁNIA – GALILEA

A reggelit követően látogatást teszünk az Olajfák hegyén, 
Jeruzsálem legszebb kilátójánál, majd a Dominus Flevit 
Temploma, a Próféták ösvénye, Getsemane kert, Nemzetek 
temploma következik. Utazás a világ legmélyebben fekvő 
pontjához, a Holt-tengerhez, megállunk Qumranban, a holt-
tengeri tekercsek lelőhelyénél. Látogatás Betániában, az 
eredeti keresztelőhelyen, majd a Holt-tenger egyik fürdőhe-
lyéhez érve fürdés. Ezt követően észak felé utazunk a Jordán 
folyó völgyén Galileába. Szállás, vacsora Tiberiasban.

4. NAP:  JÉZUS GALILEAI TÉNYKEDÉSÉNEK 
LEGFONTOSABB SZÍNHELYEI

Utazás a Genezáreti-tó partján fekvő szent helyekhez: 
Yardenitben megtekintjük a Jordán folyó hagyományos 
keresztelő helyét, majd Tiberiason keresztül Mária Magdolna 
születési helyének érintésével a Boldogmondások hegyére, 
majd Tabghára, a kenyér és halszaporítás csodájának szín-
helyére utazunk. Utunkat Capernaumban folytatjuk, elláto-
gatunk a régi zsinagógához és Péter házához. Hajóra szállva 
eltöltünk egy csendes órát a Genezáreti tavon. Délután uta-
zás Gilboa forrásához, fürdőzés. Visszautazás Tiberiasba, 
a hotelbe, vacsora, szállás.

5. NAP: GALILEA – TEL AVIV – BUDAPEST
Reggeli és a szállodából való kijelentkezés után indulás Tel 
Avivba, megállóval Caesareában, majd Jaffoban, a művészek 
és művészetek városában. Utazás a repülőtérre és este indu-
lás Budapestre. 

Az útlevélnek a hazautazástól számítva 
6 hónapig érvényesnek kell lennie!
Az ár tartalmazza a program szerinti 
belépők összegét, és az 1 órás hajókázást 
a galileai tavon. 
Az ár nem tartalmazza a BBP biztosítást. 
Az útlemondási biztosítás összege: 1.990,- Ft 
A helyszínen fizetendő szervizdíj: 35 USD.

IZRAEL ARCAI

ÉVEZREDEK NYOMÁBAN IZRAELBEN

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Az izraeli hagyományok, a történelem és a kultúra megisme-
résére invitáljuk Utasainkat. Olyan helyszíneket keresünk fel, 
melyek fontos állomásai voltak a kereszténység kialakulásá-
nak. Igazi feltöltődést nyújt testnek és léleknek egyaránt. 

ÍZELÍTŐ PROGRAMUNKBÓL:

Izrael legfontosabb látnivalóit kínáljuk igazán tartal-
mas programunkban, mely során megbizonyosodhatunk 
Izrael gazdag kultúrájáról. Jeruzsálemben és Tiberiasban is 
két éjszakát töltünk.

Természet Városlátogatás

Nehézségi mutató

Nehézségi mutató

 Min. létszám: 15 fő

Szállás:  középkategóriás szállodában,  
2 ágyas szobákban 

Ellátás: félpanzió
Utazás:  repülővel, a helyszínen  

légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2014.  augusztus 17 – 21. 

november 02 – 06.

Részvételi díj:  199.000,- Ft 
+ reptéri illeték: kb.: 35.000 ,-Ft 

Egyágyas felár:  39.000,- Ft 

 Min. létszám: 15 fő

Szállás:  középkategóriás szállodában,  
2 ágyas szobákban 

Ellátás: félpanzió
Utazás:  repülővel, a helyszínen  

légkondicionált autóbusszal 
Időpont:  2014.  június 30 – július 06. 

szeptember 15 – 21. 
november 24 – 30.

Részvételi díj:  279.000,- Ft 
+ reptéri illeték: kb.: 35.000 ,-Ft 

Egyágyas felár:  54.000,- Ft 

CAPERNAUM

JERUZSÁLEM

Természet Városlátogatás

HOLT-TENGER
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS
mely köttetett a PROKO TRAVEL (PROKO KFT) utazási iroda  
(továbbiakban PT), központ: 6720 Szeged Kígyó u. 3.  
(Hsz.: Feketesas u. 19–21.) Tel./fax: 62/543-385 ügyeleti: 30/2290-457 
Eng.sz: R-0857/1993. Adósz.: 11032591-2-06 cégjegyzék szám:  
06-09-002944 e-mail: info@prokotravel.hu  www.prokotravel.hu 
és a szerződést aláíró utas (ill. képviselője) között az alábbiak szerint:
1. A PT által szervezett utazásokra a P.T.K. 415-416.§-a és az utazási 
szerződésekről szóló 281/2008 Kormányrendelet és a 90/314 EGK 
irányelvek a mérvadóak és annak utólagos kiegészítései, módosításai.
2. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (utas 
vagy képviselője) az utat megrendelte, a díjelőleget befizette, jelentkezé-
sét a PT elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és a teljes 
fizetendő összeg 40% előlege igazoltan a PT-hez megérkezett. Ha a PT a 
jelentkezést csak feltételesen fogadta el, akkor a szerződés csak a végleges 
visszaigazolás után jön létre. Ennek tényét a PT köteles írásban jelezni. 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 min-
den felmerülő kárért az eljáró személy felelős. Az utas, illetve képviselője 
az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg nyilatkozik, hogy ő és azok a 
személyek, akik nevében megrendelte a szolgáltatást mindannyian ter-
mészetes személyként (utasként), saját részükre vagy nem utasként veszik 
igénybe az utazási szolgáltatást. Ezt követően a természetes személyt jogi 
személyre nem lehet módosítani. Jogi személy esetén is a PT árajánlatát 
követő, írásos megrendelés (e-mail esetén is) megérkezésével egyidejűleg 
jön létre az utazási szerződés. Jogi személy esetén megrendeléskor végfel-
használói nyilatkozatot kell tenni a PT felé. Szerződés létrejöhet utazásköz-
vetítő útján is. Ebben az esetben a közvetítő köteles adatait, nyilvántartási 
számát, a PT-lel kötött ügynöki szerződését kérésre az utasnak bemutatni. 
Amennyiben nincs érvényes szerződés a PT és a közvetítő iroda között, de 
az utas mégis befizette az előleget, akkor annak minden felelőssége az 
utast terheli. Ilyen esetben a szerződés nem jön létre az utas és a PT között. 
3. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját 
és a részvételi díjat a PT programfüzetében az adott útnál, továbbá a 
„Tisztelt Utitársunk”, valamint a „A programfüzetben található fogal-
mak és hasznos tudnivalók” résznél leírtak és a fenti szerződéshez csa-
tolt mellékletek tartalmazzák. Fontos információk olvashatóak a PT 
weboldalán is. Ezek ismeretének hiánya nem képez reklamációalapot. 
4. A részvételi díj, mely 1 főre értendő, tartalmazza az utazás prog-
ramjának leírásában szereplő szolgáltatások árát; szállás (1 főnek 
2 ágyas elhelyezés esetén), ellátás, utazás, programok, idegenvezetés, 
útlemondási biztosítás, továbbá az utazási iroda szervezési díját, vala-
mint a január 1-jei állapot szerinti általános forgalmi adót. Nem tar-
talmazza a fakultatív programok, reptéri-, kikötői illetékek, vízumok, 
belépők árait – kivéve ahol ez külön feltüntetésre került –, továbbá az 
utas betegség- baleset- és poggyászbiztosítását.
5. Jelentkezéskor – ha speciális utazási feltétel másként nem rendel-
kezik – a teljes fizetendő összeg 40%-a a befizetendő előleg. Az iroda 
hozzájárulásával speciális esetekben kisebb összeg befizetésével is lét-
rejöhet a szerződés. Repülős útnál az útlevélben szereplő teljes nevet 
kell megadni.  Pontatlan, hiányos névmegadás esetén történő repülő-
jegy módosítási díj, ill. a légitársaság által az utaztatás megtagadásának 
felelősége, költsége az utast terheli. A részvételi díj hátralékának fize-
tési időpontja legkésőbb az utazás kezdete előtti 30. nap. Ez változhat, 
ha a szerződés melléklete vagy a külföldi közreműködő, vagy a repülő-
társaság által meghatározott időpont ehhez képest korábbi határidőt 
tartalmaz. A hátralék befizetési kötelezettségről a megrendelőnek külön 
értesítést nem küld az iroda. Ha a befizetési határidőt az utas nem telje-
síti, a PT a szerződést érvénytelennek és a megrendelést lemondottnak 
tekintheti még akkor is, ha azt már visszaigazolta. Ez vonatkozik köz-
vetítő útján történő szerződéskötésre is.  Amennyiben a teljes összeg a 
30.000 Ft-ot nem éri el, vagy a jelentkezés az út indulása előtt 30 napon 
belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő. 
6. Árváltozások; ÁFA változás, valutaárfolyam-változás, valamint szál-
lítási költségek változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak 
megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Erről köteles az utast írásban 
tájékoztatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az utas a megrende-
léstől elállhat, de erről az irodát haladéktalanul értesítenie kell. Az árak-
nál megjelölt reptéri illetékek tájékoztató jellegűek, pontos összegét a 
teljes részvételi díj befizetésekor közli az utazási iroda. Ha az összeg válto-
zik, az nem szerződésszegés és ezért az utas nem állhat el a szerződéstől. 
Tengerentúli utaknál előfordulhat, hogy a reptéri, vagy a kilépési illetéket 
az utasnak a helyszínen kell fizetnie. Az utas költségmentesen elállhat a 
szerződéstől, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatta. 
Az utasnak ilyen esetben a befizetett összeget vissza kell kapnia, és ezen 
felül az adott időre eső jegybanki alapkamatra is igényt tarthat.
7. A fakultatív programok befizetése jelentkezéskor, vagy a teljes rész-
vételi díj kiegyenlítésekor történik. Ha az utas az utazás során a prog-
ramban nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát köteles a 
helyszínen az iroda képviselőjének az adott ország pénznemében befi-
zetni. Ez vonatkozik a kinti fakultatív jelentkezésekre, belépőjegyekre 
is. Amennyiben az utas az utazás során valamely megrendelt és befi-
zetett szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült 
okokból nem vesz igénybe, 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 elutasí-
tás esetén történő útlemondás csak a stornó feltételeknek megfelelően 
lehetséges. Csoportos ügyintézésünk után történő vízumügyintézést 
irodánk nem, vagy csak felár ellenében vállalja.
8. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél-, vám-, 
deviza- jogszabályokat betartani. Nem magyar állampolgárok – ezt már 
jelentkezéskor 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. Az utazási iroda fenntartja annak 
a jogát, hogy nem fogadja el azon utas(ok) jelentkezését, aki(k) az iroda 
szervezésében lezajlott korábbi úton megzavarta(k)  az utazás rendjét, 
megsértette(ték) a csoportos utazások során elvárható etikai normát és 
ezzel hátráltatták a társasút sikeres lebonyolítását. Ha az utast saját hibá-
jából az utazás megkezdését követően a jogszabályok megsértése miatt 
az utazásból kizárják, vagy bármely okból az utat megszakítja, a befize-
tett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik 
arra az esetre is, ha az utas nem jelenik meg az út indulásakor. Várakozási 
idő az utasra: 15 perc. Az utas köteles elfogadni és betartani a csoportos 
utazásokon elvárható általános etikai és utazási szokásokat. Amennyiben 
ezt nem tartja be, és az utastársakra vonatkozóan is bántóan megsérti, 
akkor a csoportvezető az utas utazását 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 utastól az általa okozott kár megtéríté-
sét követelhetik. A PT nem köteles minden utas jelentkezését elfogadni.   
9. A PT az utazáshoz szükséges legkisebb (programfüzet szerinti) létszám 
hiányában az utazás megkezdése előtti 20 napig a szerződéstől írásban 
elállhat, továbbá ha az utazás vis major (előre nem látható külső körül-
mények) miatt elmarad, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem 
tartozik, de a befizetett összeget az adott időszakra eső jegybanki alap-
kamattal megemelve haladéktalanul köteles visszafizetni. Egyéb esetben 
köteles az utas kárát is megtéríteni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha 
a programban csak minimális módosításra került sor, vagy ha az utas azo-
nos. vagy magasabb értékű szolgáltatást kapott. Az utazási irodát nem 
terheli felelősség, ha a programmódosítás 3. személy magatartására, vele 
kapcsolatos intézkedésre vezethető vissza (pl. betegség esetén történő 
kórházi intézkedés és emiatti csúszás, programváltozás), vagy forgalmi 
akadályok. Szintén nem tartozik kártalanítási felelősséggel, ha repülő-
járat késése (módosulása), vagy autóbusz meghibásodása, vagy forgalmi 
akadályok miatt programváltoztatásra kényszerül. Ha a fakultatív prog-
ram elegendő jelentkező (min. 20 fő) hiányában elmarad, a befizetett 
összeget hazaérkezés 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. idegenvezető) azt nem köteles elfogadni.  
10. Az utazás megkezdése előtt kb.7 nappal az utazási iroda vouchert 
és részletes tájékoztatót bocsát az utasok rendelkezésére, mely tartal-
mazza a programot, az országra jellemző szokásokat (étkezés, öltöz-
ködés, közlekedés), éghajlati viszonyokat, egészségügyi előírásokat, az 
idegenvezető nevét, találkozás helyszínét, időpontját, és az iroda non 
stop kontakt telefonszámát. Egzotikus utaknál a PT weboldalán olvas-
ható az adott területre, országra vonatkozó védőoltások. A  felek elfo-
gadják, hogy a védőoltások hiányából (még akkor is ha az nem lett 
feltüntetve a javasoltak közt), bekövetkező betegségért az utazási iroda 
nem tartozik felelőséggel és kártalanítással. Amennyiben az utas úgy 
érzi, nem kapott elegendő információt az úttal kapcsolatban, bármi-
lyen vonatkozásban, akkor feltétlenül vegye fel irodánkkal a kapcsolatot. 
Ennek elmulasztása esetén utólagosan tájékoztatás és információ hiá-
nyossága miatti reklamációt, panaszt nem tudunk elfogadni. 
11. Az utasnak jogában áll az utazást lemondani. A lemondást (szer-
ződéstől történő elállást) írásban kell megtennie. Lemondás esetén a 
megrendelt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi költség 
(bánatpénz) fizetendő: 60 napon túl 5.000,- Ft/fő ügyintézési költség.
Ha a lemondás és az indulás közötti idő: 60 – 35. nap közt: 10% 
 34 – 21. nap: 40% 
 20 – 11. nap: 75%
10 napon belüli lemondás, vagy meg nem jelenés esetén 100%. 
Határidőbe a lemondás napja beleszámít, de az indulás napja nem. 
A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás igazoltan, írás-
ban, irodánkba beérkezett. Repülővel történő utazás esetén, ha a légi-
társaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már meg lettek 
rendelve,ill. ki lettek állítva, ennek visszatérítését az utas az utazási 
irodától nem követelheti. Kérésre lemondás esetén is köteles a PT az 
utasnak a jegyet átadni. Ugyanez vonatkozik az elkészített vízumokra 
is. Az utas hozzájárul, hogy a bánatpénzt a PT az előlegből (részvé-
teli díjból) levonhatja. Speciális útlemondási szerződés is köthető, 
ha azt mindkét fél aláírásával elfogadja. Az utas jogosult az utazási 
jogát az indulás előtti 20. napig másnak engedményezni, ha az új utas 
is elfogadja az utazási szerződést és megfizeti az esetleges többlet-
költségeket (pl. új repülőjegy kiállítás). Az engedményezés csak a PT 
jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásával és az esetleges többlet-
költségek megfizetésével válik érvényessé.
12. Az utas az általa okozott kárért (pl. autóbuszban, szállodában…) 
közvetlenül felelős a szolgáltatóval, más természetes személlyel, ill. 
hatósággal szemben. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utas 
maga gondoskodik. Az autóbuszban hagyott tárgyakért irodánk nem 
vállal felelősséget. 
13. Az utazási irodák és a szállodák közötti IH&RA/UFTAA nemzetközi 
szerződés szerint felel a PT a szálláshely szolgáltatásokért. A PT azt sza-
vatolja, hogy a szálláshely az adott országban olyan kategória beso-
rolású, mint amit meghirdetett. Nem vállal felelősséget azért, hogy 
az adott szálláshely minősége (ugyanabban, vagy másik országban) 
más, azonos besorolású szálláshely színvonalának megfelel-e. A kör-
utak 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 programfüzetben feltüntetni. Kivételes esetekben a 
PT fenntartja jogát a változtatásokra, pl. szálloda (szálláshely) kategó-
rián belüli változtatására, valamint a programok azonos, vagy maga-
sabb értékű programokkal történő módosítására. Nem terheli felelősség 
a PT-t, ha rossz időjárási viszonyok miatt valamelyik program elma-
rad, részben módosul, vagy a napok, valamint az azon belüli progra-
mok felcserélésre kerülnek. Ilyen esetben az utas kártalanítási összegre 
nem tarthat igényt. Szintén nem nyújtható be kártérítési igényt a busz 
ülésrendjével kapcsolatban. Amennyiben az utazás időtartama techni-
kai okok (pl. busz műszaki problémája, vagy forgalmi akadályok), vagy 

a légitársaságok menetrend változtatása és az ebből eredő késése miatt 
következik be, az irodát nem terheli felelősség még akkor sem, ha az a 
program lebonyolítását is befolyásolja. Ebben az esetben az iroda köteles 
az utasok számára lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehaj-
tani. A fentiekből következik, hogy ha a légitársaság nem a megadottak 
szerint teljesíti szolgáltatásait, akkor a teljes felelősség a légitársaságot 
terheli, így az esetleges kártérítési igényt is oda kell benyújtani. Ezen 
esetekre az irányadóak: a Montreáli egyezmény (kihirdetve: 2005. VII. 
törvénnyel), valamint a 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.
14. A szerződés hibás teljesítése esetén az utas visszatérítési kérel-
mét a hazaérkezéstől számított 7 napon belül ajánlott levélben nyújt-
hatja be elsődlegesen a PT-hez. A panaszt kizárólag abban az esetben 
vizsgáljuk ki, és bíráljuk el jogosságát, ha azt a helyszínen már beje-
lentette az idegenvezetőnek, vagy a szállodának, és a részvételi jegyen 
jelzett kontakt-, irodai telefonszámon. A bejelentéshez csatolni kell a 
kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy szolgáltató, vagy 
több utas által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek 1 pél-
dányát (214-es tv. 12§/5). Amennyiben az utas kárigényét késve, vagy 
nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül 
a kárigény elbírálása alól (Ptk.306/4). Az utast – az utazásszervező hibás 
teljesítése esetén is – együttműködési és kárenyhítési kötelezettség 
terheli. A felek elfogadják, hogy a kártérítés összege (vagyoni és nem 
vagyoni jellegű) semmilyen esetben sem haladhatja meg az utazási iro-
dához befizetett összeg kétszeresét, illetve a törvényben meghatározott 
mértéket. A benyújtott kárigény megválaszolási határideje: 30 nap.
15. Társasútjainknál a biztosítást (baleset-, betegség-, poggyász-) 
külön, önállóan kell megkötni. Amennyiben az utas nem köt biztosí-
tást, akkor betegségéből, balesetéből stb. fakadó összes felelősség és 
költség őt terheli.
16. Programfüzetünkben szereplő PT társasutak stornó biztosítással 
készültek. Amennyiben az utas, vagy gyermeke, szülője, házastársa 
hatósági orvos, vagy kórház által igazolt utazásképtelenséggel járó 
betegsége, elhalálozása miatt nem vesz részt az utazáson, akkor a biz-
tosító az önrész (kb. 20%) levonása után a részvételi díj (max. 80%-át)
a probléma kivizsgálása és jogossága után visszatéríti. A jogosultság 
elbírálása a biztosító társaság hatásköre. A részletes szabályzat meg-
tekinthető irodáinkban, illetve weboldalunkon. Az utas útlemondási 
szándékát köteles az igazolt utazásképtelenség bekövetkezésének 
napjától számított 2 munkanapon belül a PT-nél és a QBE Biztosítónál 
bejelenteni. Repülőjegyekre, vízumokra a 11. pontnál leírtak érvénye-
sek. Az önrész a fakultatív programok esetére is érvényes. A repülőtéri 
illeték visszatérítése a légitársaságok szabályzatai alapján történik.
17. A kalkulációk 305 Ft/1 Euro, 245 Ft/1 CHF és 225Ft/1 USD árfo-
lyammal készültek (Citi Bank eladási árfolyam). A kalkulált árfolyam-
hoz képest tartós deviza áremelkedés esetén az utazási szerződésnek 
megfelelően a részvételi díj változtatási jogát – a törvényi szabályok-
nak megfelelően – irodánk fenntartja.
18. További hasznos információk, tudnivalók az úttal kapcsolatban (pl. 
belépő árak részletezve) a www.prokotravel.hu weboldalon és a prog-
ramfüzetben található: „Fogalmak és hasznos tudnivalók” résznél olvas-
hatóak. Az utas és útitársai tudomásul veszik és elfogadják, hogy ezek 
a szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik. Amennyiben 
ezekkel kapcsolatban az utasnak bármilyen kérdése, problémája lenne, 
akkor azt haladéktalanul, szerződés kötés előtt, írásban jelzi azt a PT 
felé.  Minden egyéb prospektus, tájékoztató, melyet nem a PT adott ki, 
vagy a PT régebbi kiadványai, az új szerződés szempontjából érvénytele-
nek, ezek ajánlatai, adatai, javaslatai semmi jellegű kötelezettséget nem 
rónak a PT-re és szerződéses partnerére.
19. A PT katalógus utolsó részében a partner irodák ajánlatai találha-
tóak. Ezeknél az utazást, szolgáltatást a partner iroda szervezi (nevét 
lásd adott lap alján) és az ő utazási szerződése érvényes. Ezt jelentke-
zés előtt irodáinkban áttanulmányozhatja. Ezeknél az utaknál a PT csak 
az utas felé történő megfelelő tájékoztatás átadásában elkövetett hibái-
ért 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 útle-
mondási biztosítási szabályzatot megismertem, az azzal kapcso-
latos tájékoztatást megkaptam, és aláírásommal magam és utas-
társaim nevében kötelezőnek elfogadom. Tudomásul veszem és 
elfogadom, hogy e-mailben történő jelentkezés esetén a szerző-
dés elfogadásának bejelölése ugyanolyan értékű szerződés elfo-
gadást jelent, mintha közvetlen aláírással történt volna. Továbbá 
ezúton nyilatkozom, a szolgáltatást a fent leírtak alapján:

 utasként     nem utasként  veszem igénybe (bejelölés szükséges).

Dátum: 2014.  .......................................................... 

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



PROKO TRAVEL

2014-ben is…
INGYENES vidéki transzfer
7% törzsutas kedvezmény
5% előfoglalási kedvezmény
AUDIO GUIDE használat
MAGAS MINŐSÉG, csak ***–****-os szállodák
NAGY SZAKÉRTELEMMEL rendelkező idegenvezetők
MINŐSÉGI AUTÓBUSZPARK, gyakorlott gépkocsivezetők

Újdonságok 2014 nyarán:
Mór emlékek Andalúziában
Nyaralás a Virágok Riviéráján
Az Adria két partján
Alpesi őrjárat
Kijev – Moszkva – Szentpétervár 
Trójától Athénig
Ékkövek a Kaukázus lábainál
Nyugat-Kanada Nemzeti Parkjai és Vancouver

„A Proko Travel működését a fogyasztók iránti el-
kötelezettség jellemzi. A cég üzletpolitikája, hogy 
a hosszú távú sikeres működés és a fogyasztói 
elégedettség alapfeltétele a fogyasztókkal való 
megfelelő kapcsolattartás, amelybe a fogyasztók 
magas színvonalú tájékoztatása is beletartozik.” 

(A hatóság indoklásából)

FOGYASZTÓBARÁT  
VÁLLALKOZÁS
AZ ORSZÁGBAN ELSŐ UTAZÁSI IRODAKÉNT 
LETTÜNK FOGYASZTÓBARÁT VÁLLALKOZÁS

IMMÁR 21 ÉVE VALLJUK: ÖN IS MEGÉRDEMEL EGY KIS PIHENÉST

ERDŐTELEPÍTÉS
Minden csoportos utunk után egy fa ültetésével 
gazdagítjuk erdeinket, mert fontosnak tartjuk 
környezetünket (Részletek: 7. oldal).

Prónay Gyula, Proko Travel ügyvezető igazgató
Pintér István, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság főigazgató
Petrik Sándor, Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség igazgató

AMIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

2013-as utak 

után  a  

Proko Travel 

202 fát ültet.


