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MANDARINSZÜRET A NERETVA-VÖLGYÉBEN - EXTRÁKKAL
SARAJEVO - MOSTAR - MEDJUGORJE - DUBROVNIK
MANDARINSZÜRET - CSÓNAKOS FOTÓSZAFARI - GASZTROTÚRA

2022.10.19-23. (4éj / 5 nap) SZOLNOKI INDULÁSSAL!
Csatlakozzon hozzánk e csodálatos őszi programunkon, amelyen az Unesco védettsége alatt álló varázslatos városokban csodálhatja meg az
évszázadokon átívelő építészet remekműveit, majd gasztrotúrának is beillő, felejthetetlen mandarinszüreti programra visszük, és még pihenésre,
wellnessre is jut majd ideje. A kényelemről négycsillagos szálloda, gazdag félpanziós ellátás, a jó hangulatról zenés estek, vendégszerető
házigazdák és kiváló idegenvezetőink gondoskodnak! Megújult és bővített programunkban azok is találnak számos új tartalmat, akik már
megkóstolták a korábbi években "a mi mandarinunkat"! Programunk minőségben és tartalomban is nagyban eltér más irodák kínálatától. Nálunk
kellemes tempó, kikapcsolódás, szórakozás, pihenés, wellness továbbá gazdag tartalom és minőségi szolgáltatások várják! Jöjjön, lazítson és
töltődjön fel utunkon, a felejthetetlen túrát és életre szóló élményeket mi garantáljuk!

PROGRAM:
1. nap: Indulás a kora reggeli órákban utazás pihenőkkel a bosnyák fővárosig, Sarajevoig, ahol egy eredeti bosnyák és ízletes ebéd után (leves,
csevap tál körettel), 2 órás magyar nyelvű városnézésen veszünk részt, majd szabadidő áll rendelkezésre. Az "Európa Jeruzsálemeként" is
emlegetett város egyedülálló légkörét, a történelmét formáló négy vallási csoport (római katolikus, ortodox kereszténység, zsidó és muszlim) által
hátrahagyott épített és más kulturális javak adják. A fővárosban néhány száz méteren belül katolikus és ortodox templom, zsinagóga és mecset is
található. Városnéző sétánk során megtekintésre kerül a Miljacka-folyó partján húzódó óvárosi Baščarsija negyed, a Latin-híd, ahol Ferenc
Ferdinándot meggyilkolta Gavrilo Princip, a Gazi Huszrev-bég mecset, a bazárok, a városháza felújított épülete...
Szállodánk az óváros közelében lesz, így a vacsorát követően visszasétálhatunk az óvárosba, hogy éjszakai pompájában is megcsodáljuk a
hangulatos Bascarsija városrészt.
2. nap: A reggelit követően utunkat Mostar irányába folytatjuk, ahol elsétálunk az Unesco kultúrális örökségébe tartozó és a város szimbólumaként
is ismert ún. Öreg-hidíg, majd 2 órás szabadprogram keretében megtekinthető a Neretva-folyó két partján húzódó bazársor, több mecset, de jut
idő vásárlásra és ebédre is. Innen utunkat a világ egyik legismertebb zarándokvárosába, a jelenésekről, csodás látomásokról és gyógyulásokról is
ismert Medjugorjebe folytatjuk, ahova a számos esemény alapján évente zarándokok százezrei látogatnak a világ minden országból. Érkezésünket
követően a szabadidőnkben lehetőség lesz megtekinteni a Szent Jakab templomot, a híres Krisztus-szobrot, valamint a bazárokban is kedvünkre
vásárolhatunk különböző szuvenírokat. A délutáni órákban utunkat a tengerpart felé folytatjuk, ahol szállásunk a következő napokban egy
kényelmes, négycsillagos, wellness részleggel rendelkező szállodában lesz, ahol szobakiosztás majd, vacsora következik.
3. nap: A reggelit követően a Neretva-folyó deltájába látogatunk, ahol több mint egymillió mandarin- és narancsfa található, melyeken évente 6080 ezer tonna édes, ízletes gyümölcs terem. Az ültetvényen a mandarin likőr és pálinka köszöntőitalt, valamint aszalt gyümölcskóstolót követően
a házigazdák bemutatják a mandarinszedés technikáját, termesztésének módját. A szüreten mindenki ingyenesen szedhet 3 kg mandarint. A
szüretet követően rövid buszozás után a Neretva-deltában csónakos fotószafarival érkezünk házigazdánk farmjára, ahol egy tradicionális és
ízletes, ebéd következik (parázson sült lepénykenyér, rizotto, polenta, halpörkölt, hal és húsos tál körettel, korlátlan bor, víz, kávé) kerül
felszolgálásra. A vidám hangulatról élőzene gondoskodik és lehetőség nyílik helyi termékek vásárlására (mandarin méz, gránátalma, füge,
mandarin, lozovaca és travarica pálinka, lekvárok, stb...). A programot követően visszautazunk a szállodába ahol szabadidő, illetve a szálloda
wellness részlege áll rendelkezésre a vacsoráig.
4. nap: A reggelit követően két program közül választhatunk: szabadidő (pihenéshez, wellnesshez a szállodában) vagy részvétel a dubrovniki
fakultatív kiránduláson magyar nyelvű városnézéssel, mely során megismerkedünk a világhírű város történelmével, érdekességeivel és
látnivalóival, védett műemlékeivel. A városnézés utáni szabadidőben jut idő ebédre, látogathatók a múzeumok, a piac, az akvárium, sétálhatunk a
várfalakon, a libegőn felmehetünk a hegyre ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra és Lokrum-szigetre, de akár sétahajózhatunk is a város
körül! A programot követően a délutáni órákban visszatérés a szállodába, szabadidő a vacsoráig.
5. nap: A reggelit követően hazaindulunk, érkezés az éjszakai/éjjeli órákban várható.

A RÉSZVÉTELI DÍJ 127.600 Ft/ fő, MELY TARTALMAZZA:
● utazást kényelmes, légkondicionált autóbusszal ● magyar nyelvű csoportkísérőt és idegenvezetést az út során ● 1 éjszaka szállást háromcsillagos
szállodában Sarajevoban, büféreggelivel, menüs vacsorával ● 3 éjszaka szállást négycsillagos tengerparti szállodában, svédasztalos félpanziós
ellátással, wellness részleg használattal ● elhelyezést kényelmes, jól felszerelt szobákban ● sarajevoi magyar nyelvű városnézést és szabadidőt,
valamint egy eredeti bosnyák ebédet (leves, csevapcsicsa, köret) egy hangulatos vendéglőben ● Mostarban óvárosi sétát, szabadidővel
● Medjugorje központjának megtekintését, szabadidővel ● a tengerparti szállodában melegített tengervizes uszómedence, szauna, gőzkabin és
fitnesz terem használatot ● zenés, szürettel és ebéddel egybekötött kirándulást a mandarin ültetvényre ● csónakos fotó-szafarit a Neretva-delta
régiójában ● személyenként ajándék 3 kg mandarint ● üdülőhelyi illetéket
A részvételi díj nem tartalmazza: ● a kombinált utazásképtelenségre vonatkozó, és utasbiztosítást, mely 6.000 Ft / fő ● a dubrovniki fakultatív
kirándulás díját, amely 7 000 Ft/fő (magyar nyelvű 2 órás városnézés audioguide készülékek használatával, szabadidő) - a programon való részvételi
szándékot kérjük a megjegyzés mezőbe szíveskedjen beírni Kívánság szerinti ülőhely 1000 Ft/fő felár ellenében foglalható az autóbuszon!
Egyéb fontos információk:
● jelentkezni a szabad férőhelyek függvényében lehetséges
● az utazás és dubrovniki kirándulás minimum 35 fő jelentkező esetén kerül indításra
● jelen utazás esetén a részvételi díjfizetési és útlemondási feltételek eltérnek az Ászf-ben rögzített általános feltételektől
● egyágyas szoba 25 000 Ft felár ellenében foglalható, részletekről
● háromágyas szoba foglalható, a harmadik fő normál ágy a harmadik fő teljes árat fizet
● utastársítás kérhető
FELSZÁLLÁSI HELYEK: SZOLNOK, TISZAKÉCSKE* (* BIZONYOS FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE ESETÉN)
Az utazáson való részvételhez személyi igazolvány elegendő.

Utazásszervező MKEH engedély szám: U-001682

