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1 NAPOS KIRÁNDULÁSOK 
BÉCS-CSOKIGYÁR

Március 24., December 1.,8.
Elutazás kora reggel a régi hagyományokkal rendelkező, családi tu-
lajdonban lévő csokoládégyárba, a Konditor Hauswirth-be. Kóstoló
és vásárlási lehetőség. Délután gyalogos és autóbuszos városnézés
Bécsben. Rövid szabadidő a császárvárosban, majd hazaindulás.
Érkezés Budapestre az esti órákban.

ÁR: 8.900,-Ft/fő

BÉCS-SCHÖNBRUNN

Május 26., Október 13.
Érkezés a Schönbrunni kastélyhoz a kora délelőtti órákban. A kastély meg-
tekintése után Bécs városába indulunk. Városnézésünk során a következő
látnivalókat tekintjük meg: Mária Terézia szobor, Operaház, Stefansdom,
Hofburg, Parlament, Városháza, Szépművészeti  Múzeum, Múzeum Negyed.
Szabadidő a császárvárosban, majd hazautazás.

ÁR: 8.500,-Ft/fő

CSEH KASTÉLYOK

Június 23., Szeptember 29.
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Délelőtt érkezünk Lednicébe,
amely 1996 óta a Világörökség része. Megtekinthetjük a csodálatos nyári
kastélyt és az üvegházat. Folytatjuk utunkat a Valticei Kastélyhoz, amit a XII.
században alapított várra építettek fel először reneszánsz, később barokk
stílusban. Hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

ÁR: 10.900,-Ft/f
ő

GRAZ-CSOKIGYÁR

Április 14.,December 8. 
Elutazás a híres Zotter Csokoládégyárba, kóstoló és vásárlási lehetőség.
Délután érkezés a Mura folyó partján fekvő Graz hangulatos belvárosába,
mely a Várheggyel együtt az UNESCO világörökség része. Városnézés
Stájerország fővárosában a legfontosabb nevezetességekkel, majd
hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.

ÁR: 10.500,-Ft/f
ő

KASSA

December 15.
Elutazás a kora reggeli órákban. Érkezés a Felvidék leghíresebb
városába, Kassára a délelőtti órákban. Városnézés Márai Sándor szülő-
városában, a leghíresebb látnivalók megtekintése: Főtér, Szt. Erzsébet
Dóm, Szt. Mihály kápolna, Orbán-torony, Rákóczi kripta... Szabadidő,
majd hazaindulás a délutáni órákban.

ÁR: 7.500,-Ft/fő

MELK-MARIAZELL

Április 7., December 9. 
Látogatás a Melki apátságnál. Továbbutazás Mariazell-be, városnézés. A
varázslatos tájak közt, az Alpok hegyvonulatainak ölelésében, egy nyugodt
fekvésű völgyben elhelyezkedő Mariazellt méltán emlegetik Stájerország
ékszerdobozaként. Látogatás Közép-Európa nagy múltú, különleges
jelentőségű zarándokhelyén, majd hazautazás.

ÁR: 10.900,-Ft/f
ő

SZLOVÁKIA

Május 12., Október 27., December 16.
Elutazás a kora reggeli órákban Besztercebánya hangulatos városába.
Belvárosi séta a központi Námestie SNP térre. A főtér déli házsorának
legszebb épülete a ma múzeumként szolgáló Thurzó-ház. Folytatjuk
utazásunkat Szlovákia mesebeli szépségű várkastélyához, a Bajmóci
kastélyhoz. Részletes tárlatvezetés. Hazautazás. Érkezés az esti órákban.

ÁR: 7.500,-Ft/fő

SZLOVÉNIA

Június 30., Október 6. 
Elutazás a kora reggeli órákban Mariborba, Szlovénia második legnagyobb
városába. Rövid séta a belvárosban, majd továbbutazás Skofja Lokába, mely
Szlovénia műemlékekben leggazdagabb kisvárosa. Városnézés. Délután séta
a festői szépségű Bledi-tónál, rövid szabadidő, majd hazautazás. Érkezés
Budapestre a késő éjszakai órákban. 

ÁR: 14.500,-Ft/f
ő

ZÁGRÁB

Április 21. , December 9.
Érkezés Horvátország fiatalosan lüktető fővárosába, Zágrábba a délelőtti
órákban. A Szent László által alapított városnak nagyon sok magyar
vonatkozása van, azonban kellemes, élhető hangulata a legvonzóbb.
Városnézés, majd rövid szabadidő. Hazaindulás kb. 17:00-kor, érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.

ÁR: 10.500,-Ft/f
ő
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HASZNOS INFORMÁCIÓK
AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK
Az utazás korszerű, biztonságos és kényelmes
légkondicionált autóbuszokkal történik. Min-
den szervezett programunk Budapestről
indul. A találkozóhely a Déli pályaudvarnál
(Hotel Mercure Buda mellett) található, az
utastájékoztatóban megadott gyülekezési,
illetve indulási időpont szerint. (Fontos: Az
adott indulási időponttól az utazások za-
vartalan bonyolítása érdekében eltérni nem
tudunk!) Hosszabb autóbuszos utazások
esetében a rendszeres időközönként (3-4
óra) megtartott 15- 20 perces pihenők egy-
részt a programok pontos időbeosztásához,
másrészt pedig a nemzetközi előírásokhoz
alkalmazkodnak, melyek betartása a prog-
ramok pontos menetének alapfeltétele. Az
autóbuszokon a helyfoglalás jelentkezési
sorrendben történik. Az ülésfoglalás lehe-
tőségét az előleg befizetésekor a szabad
helyek függvényében biztosítjuk. (Az üléshely
és az autóbusz típus váltás jogát fenntartjuk!)
Az ülésrend az utazás teljes időtartama
alatt érvényben marad és az üléshelyet az
indulás előtt kiküldésre kerülő utas prog-
ramban is szerepeltetjük. Az utolsó sor fé-
rőhelyeire árkedvezmény nincs. A meghir-
detett létszámnál jelentősen kisebb vagy
nagyobb csoport indításánál az iroda az au-
tóbusz típusára vonatkozó változtatás jogát
fenntartja, mely az üléshely módosulását is
eredményezheti.(Emeletes buszokat prog-
ramjainknál nem használunk!) A nemzetközi
gyakorlatban előforduló súlyellenőrzések
miatt személyenként maximum egy bőrönd
és egy kisebb kézipoggyász elhelyezésére
van lehetőség.
Autóbuszos utazásoknál a csomagtérbe
személyenként egy bőrönd (20 kg) helyezhető
el. Az utastérbe csak kisebb csomag elhe-
lyezése lehetséges. Az autóbuszon hagyott
értékekért felelősséget vállalni nem tudunk. 

ÁRVÁLTOZÁS
A katalógusban megadott árak személyen-
ként értendők. A programoknál szereplő va-
lutában feltüntetett díjakat a helyszínen kell
fizetni. A részvételi díjak 315,-Ft/EUR, 370,-
Ft/GBP árfolyamig érvényesek. Az árválto-
zással kapcsolatos további információk az
ÁSZF 5. pontjában érhetőek el. (Felhívjuk
szíves figyelmüket arra, hogy a repülőtéri il-
leték összege és egyéb a külföldi szolgáltatók
által meghatározott költségek-idegenforgalmi
adó, belépők-az út indulásáig esetlegesen
módosulhatnak!)

BELÉPŐJEGYEK
A katalógusban szereplő utazások részvételi
díja nem tartalmazza a belépőjegyek, felvonó,
hajójegy, idegenforgalmi adók, tömegközle-
kedéshez szükséges jegyek költségét! A fo-
rintban feltüntetett díjakat, a helyfoglalás
érdekében, a részvételi díjjal együtt kell meg-
fizetni! A csak helyi idegenvezetővel vagy
tárlatvezetővel megtekinthető nevezetessé-
gek, belépődíjjal együtt fizetendő költségeit
*-gal jelöljük. Amennyiben a fakultatív ki-
rándulások díja EUR-ban van feltüntetve,
azt mindig a helyszínen kell megfizetni. A
körutazásokhoz kapcsolódó belépődíjak pon-
tos összegéről irodánkon keresztül és web-
oldalunkon is tájékozódhat. A helyszínen fi-
zetendő belépők, jegyek, esetleges regiszt-

rációs adók esetében idegenvezetőink csak
segítséget nyújtanak a csoportos díjtételű
jegyek megváltásában, de ezeket a díjakat
minden esetben a külföldi szolgáltatónak
fizetik meg! (*Újságírói vagy egyéb igazol-
ványokkal történő kedvezményes díjtételű
jegy vásárlására csak egyénileg van lehető-
ségük!) A folyamatos változások miatt a
belépőjegyek árait sokszor csak megközelítő
pontossággal tudjuk megadni, így eltérések
előfordulhatnak!

BIZTOSÍTÁS
A részvételi díjak utasbiztosítást nem tar-
talmaznak. Csoportos utazások esetében
az utazáson való részvétel feltétele az érvé-
nyes utasbiztosítás megkötése. Baleset-be-
tegség- poggyász biztosítás ára 565,-
Ft/fő/nap. (Colonnade Classic) Útlemondási
biztosítás minden programunk esetében
1,5%. A Colonnade Biztosítóval kötött útle-
mondási biztosítás alapján az utazásképte-
lenséget minden esetben írásban kell beje-
lenteni. Az elbírálás a biztosító társaság
szabályzata szerint történik, 20% önrész le-
vonásával.  Fontos: a sztornó biztosítás már
megkezdett utazás esetében nem nyújt fe-
dezetet! Válassza a biztonságot és kössön
kombinált biztosítási csomagot, mely sztornó
biztosítás és baleset-betegség-poggyász
biztosítás megvásárlásával utazásképtelen-
ség esetén 100% pénz visszatérítést garantál
Önnek a biztosító szabályzata alapján.

ELLÁTÁS
Az adott országoknak és szálláskategóriáknak
megfelelően az ellátás típusa többféle lehet. 
Kontinentális reggeli: meleg ital (kávé, tea)
vaj, dzsem, pékáru. 
Kontinentális büfé reggeli: müzli, kalács, ba-
gett, dzsem, meleg ital (kávé, tea, kakaó),
juice.
Bővített kontinentális reggeli: meleg ital
(kávé, tea) vaj, dzsem, pékáru, felvágott,
sajt, narancslé.
Büfé reggeli: hideg-meleg büfé, meleg italok,
juice.
Az ellátás további részleteiről pontos tájé-
koztatás az egyes utakhoz kapcsolódó in-
formációk között, illetve utas tájékoztató
anyagban kerül megadásra! Legtöbb utazá-
sunknál az alapárban csak reggelis ellátás
szerepel. A félpanziós felár szerint feltüntetett
plusz költség megfizetésével az utazásuk
ideje alatt a reggelis ellátás mellett vacsorát
is biztosítunk. Vegetáriánus vagy egyéb spe-
ciális étkezési igényüket (laktóz, glutén, stb.
mentes)  kérjük a jelentkezéskor, vagy leg-
később az utazást megelőző min. 7 nappal
jelezzék! A vacsorákat többnyire a szállo-
dákban vagy programtól függően városi ét-
termekben biztosítjuk, az adott ország étkezési
szokásainak megfelelően. A főétkezés desz-
tinációtól függően többnyire háromfogásos
menü. A vacsorák italt nem tartalmaznak, a
fogyasztás a helyszínen fizetendő.

Primissimi kedvezmény: 2018. január 31-ig
teljes összeg befizetése esetén 15% , előleg
befizetése esetén 10% kedvezményt bizto-
sítunk autóbuszos körutazásaink részvételi
díjából! Repülős programok esetében a ked-
vezmény mértéke teljes összegnél 10%, elő-
legnél 5%! A kedvezmény a szabad helyek

függvényében , illetve  visszavonásig érvé-
nyes! A kedvezmény utanként/dátumonként
korlátozott számban vehető igénybe, így ár-
változás a foglalások számától függően ko-
rábban is lehetséges! Az előfoglalási ked-
vezmény csoportos foglalás esetén nem
vehető igénybe!
Előfoglalási kedvezmény: Teljes összeg befi-
zetésével 10%, előleg esetén 5% kedvezményt
biztosítunk a részvételi díjból. Az előfoglalási
kedvezmény nem vonható össze egyéb ked-
vezményekkel (pl. törzsutas stb.), illetve fel-
árakra, 1 napos programokra nem érvényes!
(Az akció 2018.03.31-ig érvényes!)

FAKULTATÍV PROGRAMOK
A körutazások alkalmával meghirdetett fa-
kultatív programok garantáltan indulnak, kivétel
azokon a nyaraló programoknál fordulhat elő,
ahol minimális létszám hiányában azok nem,
vagy csak idegen nyelven vehetők igénybe.
Egyes létszámhoz kötött fakultatív programok
magyar nyelvű idegenvezetéssel csak abban
az esetben indulnak, ha a jelentkezők lét-
száma eléri a meghirdetett minimális lét-
számot, amennyiben nem, a befizetett össze-
get visszatérítjük, kárigényt az elmaradt
programmal kapcsolatban elfogadni nem
tudunk. A belépődíjak minden fakultatív ki-
rándulás esetében is külön fizetendőek a
helyszínen, kivétel amennyiben ezt máskép-
pen jelezzük, illetve amely nevezetességek
meglátogatásához előzetes bejelentkezés
szükséges, ez csak a jelentkezéssel egy idő-
ben foglalható. A belépők költségéről részletes
tájékoztatást találnak weboldalunkon! Az
árak tájékoztató jellegűek, így az időközben
történő esetleges árváltozások miatt eltérések
előfordulhatnak! Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy az egyes városnézések alkalmával
esetleg plusz programok igénybevételére is
lehetőség nyílik. (pl. gondolázás, sétahajózás,
sétakocsikázás, ebéd, borkóstoló, programban
nem szereplő múzeum vagy nevezetesség
megtekintése stb.). A külföldi szolgáltatók
(szálloda stb.) által kínált programokkal vagy
helyszínen igényelt plusz szolgáltatásokkal
(egyéni fogyasztás, telefon, internet stb.
használat a szállodákban) kapcsolatban fe-
lelősséget vállalni nem tudunk.
Figyelem: A helyszínen befizetett fakultatív
programok, jelentkezést követően már nem
lemondhatók, nem visszatéríthetők! Az iroda
hivatalos útleírásában nem szereplő prog-
ramokra a helyszínen térítés ellenében lehet
jelentkezni. A fenti programokkal kapcso-
latban számla igényüket, esetleges kifogá-
sukat minden esetben a külföldi szolgálta-
tónak, illetve kísérőnek kell jelezni!

FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK
Egyes úti céloknál, útvonaltól illetve a je-
lentkezők létszámától függően további fel-
szállási lehetőségekre is mód nyílik. Kérjük
minden esetben egyeztessenek munkatár-
sainkkal! Körutazásaink esetében az alábbi
helyszíneken tudunk díjmentes felszállási
lehetőséget biztosítani:
Nagy-Britannia, Hollandia, Belgium, Fran-
ciaország, Svájc, Ausztria, Németország,
Csehország: Tata-M1/Remeteségi pihenő,
Bábolna-M1/Bábolna pihenő, Győr-M1/Ar-
rabona pihenő, Mosonmagyaróvár-M1/Mo-
soni-pihenő.

Olaszország, Korzika, Szlovénia, Horvátország,
Bosznia-Hercegovina, Spanyolország: Szé-
kesfehérvár-M7 59km/Shell benzinkút, Sió-
fok-Szekszárdi lehajtó-pálya melletti TESCO,
Balatonlelle-Marché, Nagykanizsa- TESCO
parkoló.
Bosznia/Bosznia csodái, Balkán körút: Du-
naújváros-M6/Újvárosi pihenő, Paks- M6/Paksi
pihenő, Szekszárd M6/Fácánkerti pihenő.
Albánia, Görögország, Bulgária: Kecskemét-
M5/MOL benzinkút, Szeged-Shell
benzinkút/Bajai út 2-4.
Lengyelország, Szlovákia, Baltikum: Vác-
Központi autóbusz pályaudvar.
Románia/Székelyföld: Cegléd-Shell benzinkút,
Szolnok-Shell benzinkút, Püspökladány-MOL
benzinkút, Berettyóújfalu-MOL benzinkút.
Románia/Erdély: Hatvan-M3 MOL benzinkút,
Polgár-M3 Outlet Center.
Fontos: Néhány programunknál az útvonal
hazafelé módosul! Részletek az egyes prog-
ramoknál!
A megadott felszállási helyektől, melyek
megegyeznek a leszállás helyszíneivel, eltérni
nem tudunk! Le- és felszállítás a menetirány
szerinti oldalon történik!

FOGLALÁS, JELENTKEZÉS
Programjainkra a jelentkezés 40% előleg
befizetésével történik. A foglalás további
feltételeire az Általános Üzleti feltételek vo-
natkoznak.  Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy repülőgéppel történő utazás esetén a
módosítási díjak nem a katalógus utazási
szerződése szerint alakulnak, hanem az
esetleges névmódosításra, egyéb változta-
tásra minden esetben a légitársaság feltételei
érvényesek, a szabad helyek függvényében!
Jelentkezni országszerte szerződéses part-
nereinknél lehet vagy közvetlenül irodánkon
keresztül elektronikus vagy postai úton lehet.
Amennyiben foglalásukat partner irodán ke-
resztül bonyolítják, szerződésük csak az
iroda által továbbított hivatalos megrendelést
és átutalást követően válik véglegessé.

IDEGENVEZETŐK
A programok zavartalan és precíz lebonyo-
lítása nagymértékben függ az Idegenvezető
személyétől és szakértelmétől.
Minden esetben nagy hangsúlyt fektetünk
a felkészült kollégák kiválasztására, így a
katalógusban szereplő programokat szak-
képzett, több éves gyakorlattal rendelkező
idegenvezetők kísérik. Egyes múzeumokban,
régészeti területeken, illetve bizonyos neve-
zetességek közvetlen közelében, azonban a
vezetés csak a régió által kiadott engedéllyel
rendelkező helyi idegenvezetők közreműkö-
désével végezhető el. A szigorúan csak tár-
latvezetővel, helyi idegenvezetővel megte-
kinthető nevezetességeket minden progra-
munk esetében külön jelezzük. (A *-gal jelzett
díjak minden esetben tartalmazzák a belépők
költségét is!) Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy egyes világörökségi helyszínek, nagy-
városok esetében kísérő idegenvezetőink
csak utaskísérő szerepet tölthetnek be, így
sokszor az információk jelentős része már
az autóbuszon elhangzik. Azon városok ese-
tében, ahol mindenképpen szükséges a helyi
idegenvezető biztosítása, a helyszínen meg-
fizetendő költség díját az utastájékoztatóban
szerepeltetjük.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 3
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MINIMÁLIS RÉSZTVEVŐK LÉTSZÁMA
Csoportos utazásoknál a minimális résztvevők
száma repülős programnál 20 fő, autóbuszos
programoknál 35 fő.
Természetesen zárt csoportok esetében az
Önök igényeihez igazítva állítjuk össze aján-
latunkat, így kisebb vagy nagyobb létszámú
csoportok részére is örömmel készítjük el
egyedi ajánlatunkat.

PÁRATLANUTAZÁS-EGYÁGYAS FELÁR EGYEDÜL
UTAZÓK FIGYELEM!
Az iroda által szervezett csoportos utazásoknál
feltüntetjük az egyágyas felárat, de igény
esetén a felár megfizetésének elkerülése ér-
dekében társítást is igényelhetnek. Amennyiben
ez mégsem sikerül, az egyágyas szoba fel-
árának 50%-át az iroda átvállalja. A jelentke-
zéskor társítást igénylőnek lehetőség szerint
2/3 ágyas elhelyezést igyekszünk biztosítani.
A társítás lebonyolítását követően szerződését
nem áll módunkban módosítani, valamint a
társítással kapcsolatban reklamációt elfogadni
nem tudunk. Felhívjuk a figyelmüket továbbá
arra, hogy az egyágyas szobák gyakran ki-
sebbek, esetleg erkély nélküliek stb., mivel a
felár nem a kényelmesebb elhelyezésre,
hanem a szobák egyszemélyes használatára
vonatkozik, és a kétágyas szobákkal azonos
kihasználtság díjkülönbözetének kompenzá-
lására. Társítást igénylő Utasainkat legkésőbb
indulás előtt 1 héttel tájékoztatjuk a végleges
elhelyezést illetően. (1/2/3 ágyas szoba) Tár-
sítást igénylő Ügyfeleink jelentkezését csak
az aktuális szabad helyek függvényében áll
módunkban felvenni!

PARKOLÁS
A korai indulás és az esetleges éjszakai ér-
kezések kényelmes és praktikus lebonyolí-
tásához kedvezményes parkolási lehetőséget
biztosítunk a budapesti indulás helyénél. A
fedett garázs, parkoló díja 1.800,-Ft/nap

PRAKTIKUS TANÁCSOK
Az indulás előtt legkésőbb egy héttel
irodánk az adott utazáshoz kiadott utas
tájékoztatóban praktikus és fontos infor-
mációkkal kiegészített tájékoztató anyagot
küld minden résztvevőnek! (Felhívjuk fi-
gyelmüket, hogy amennyiben foglalásukat
partner irodán keresztül bonyolítják le, az
utazással kapcsolatos anyagok a partner
iroda felé kerülnek továbbításra. Irodánk
minden, az adott utazást érintő információt
(esetleges menetrendváltozás stb.) a meg-
rendelő partner iroda részére továbbít.
Szerződésmódosítással, lemondással,
egyéb az utazással kapcsolatos igényüket
szintén az adott partner iroda felé kell be-
jelenteni!) Munkatársaink természetesen
minden esetben készséggel állnak rendel-
kezésükre felmerülő kérdéseikkel kapcso-
latban. Kérjük, mindig tájékozódjanak kö-

rültekintően az irodánk által meghirdetett
programok részleteivel kapcsolatban, hiszen
egyes programok a szoros időbeosztás,
hosszabb városnézések miatt esetleg na-
gyobb állóképességet igényelhetnek!

REKLAMÁCIÓ
Amennyiben a helyszínen bármely szolgál-
tatásunkkal kapcsolatban kifogása merülne
fel, kérjük, haladéktalanul jelezze az iroda
megbízott képviselőjének. A helyszínen csak
részben vagy nem orvosolt panasz kivizs-
gálásához jegyzőkönyv felvétele szükséges.
Kérjük ilyen esetben panaszát és kárigényéta
jegyzőkönyv eredeti példányának megkül-
désével 8 napon belül szíveskedjen meg-
küldeni irodánk részére.

REPÜLŐS TÁRSASUTAZÁSOK
Társasutazásainkat menetrend szerinti re-
pülőjáratokkal bonyolítjuk. A légitársaságok
által módosított menetrendekért, késésekért,
esetleges járattörlésért felelősséget vállalni
nem tudunk. Utasainkat az utazás meg-
kezdése előtt 7 nappal tájékoztatjuk a
pontos menetrendről. Csoportos utazásoknál
kérjük tartsák be az előírt találkozó idő-
pontot, mely az utas tájékoztatóban meg-
adott részleteknek megfelelően a gépin-
dulást megelőzően 2 órával korábban tör-
ténik. A légitársaságok árképzési politikája,
kerozin áremelés stb. miatt irodánk az ár-
változtatás jogát fenntartja! A repülőtéri il-
leték összege a katalógusban szereplő
árhoz képest változhat! 

RÉSZVÉTELI DÍJ
A feltüntetett árak minden esetben szemé-
lyenként, kétágyas elhelyezéssel értendőek.
Egyedül utazó vendégeink részére társítási
lehetőséget biztosítunk vagy felár megfize-
tésének ellenében természetesen egyágyas
elhelyezésre is lehetőség van. Az utazási
információkban megadott alapár tartalmazza
az utazást, a program szerinti szállást, a
megadott ellátást, idegenvezetést, de nem
tartalmazza a biztosítást, belépőket és a
fakultatív kirándulásokat. Az árváltoztatás
jogát szerződés szerint fenntartjuk! A fel-
tüntetett árak, felárak minden esetben sze-
mélyenként értendőek! A külön fizetendő
költségek (vízum, reptéri illeték, hajójegy
stb.) minden programnál külön kerülnek
megadásra. 

SZÁLLÁS
Körutazásainknál többnyire évek óta hasz-
nált, jól bevezetett szálláshelyeket hasz-
nálunk, illetve igyekszünk minden esetben
a lehető legkörültekintőbben kiválasztani
az adott program lebonyolításához legin-
kább megfelelő, elhelyezkedés szempont-
jából legjobb adottságokkal rendelkező
szállodát. Az egyes programoknál a vá-

lasztott szállodák hivatalos besorolása
kerül feltüntetésre. (Fontos: az adott ország
szálláshelyekre vonatkozó besorolása el-
térhet a magyar előírásoktól!) A szállodai
szobák felszereltségéhez hűtőszekrény
többnyire nem tartozik, amennyiben igen,
minibárként szolgál, így ételek tárolására
nem alkalmas. Az esetleges fogyasztás
minden esetben helyszínen fizetendő. 

TÖRZSUTAS KEDVEZMÉNY
A katalógusban szereplő programok részvételi
díjából 8% kedvezményt biztosítunk mindazon
Ügyfeleink részére, akik korábban (3 éven
belül) már bármely szervezett programunkon
részt vettek. Utasainknak, akik legalább 2
utazásunkon már részt vettek 10% kedvez-
ményt biztosítunk a TdM prospektusában
szereplő részvételi díjból. Törzsutasainknak
(Alapfeltétel: min. 3 utazáson történt rész-
vétel!) 11% kedvezmény a TdM teljes kíná-
latából! Kiemelt ügyfeleink részére (Alapfel-
tétel: min. 4 utazáson történt részvétel!)
13% a kedvezmény, míg VIP ügyfeleink
részére (min. 10 utazás) 15%!

UTAZÁSI SZERZŐDÉS
Jelentkezés előtt kérjük, minden esetben
olvassa el a katalógusban szereplő Általános
Szerződési Feltételeket, mely az érvényes
jogszabályok és kormányrendeletek tartal-
mának megfelelően került elkészítésre. A
meghirdetett program, a hasznos tudnivalók
és az utazási szerződésben, valamint az
ÁSZF-ben közölt információk figyelmen kívül
hagyása esetén irodánk nem vállal felelős-
séget!

ÚTI OKMÁNYOK
A jelentkezésnél, illetve az utazást meg-
előzően kiküldött utas tájékoztatókban
pontos információkat kapnak az adott or-
szágra vonatkozó beutazási szabályokról.
Ezek maradéktalan betartása az Ön fele-
lőssége. (Információ: www.kulugyminisz-
terium.hu) Érvénytelen úti okmánnyal tör-
ténő kiutazásnál a meghiúsult utazás ese-
tén irodánkat kártérítési kötelezettség
nem terheli. Nem magyar állampolgárok
utazásának esetében a vonatkozó beuta-
zási szabályokról kérjük, tájékozódjanak
a felelős szerveknél, illetve a jelentkezéskor
mindig kérjük megjelölni az Utazók állam-
polgárságát.

ÚTVONAL
Irodánkban és weboldalunkon minden prog-
ram pontos útvonaláról részletes tájékoz-
tatást biztosítunk. Az egyes napoknál fel-
tüntetett városnevek az útvonalat, illetve
a fő program állomásokat jelzik, az úti cél
nem egyezik meg a szálláshely elhelyez-
kedésével, hiszen itt többnyire a nagy vá-
rosok közelében, közvetlen környékén el-

helyezkedő szállodákat veszünk igénybe.
(Az eltéréseket minden esetben külön je-
lezzük!) Amennyiben a kiutazás és a ha-
zautazás útvonala különbözik, ez minden
esetben a programoknál kerül feltüntetésre.
A hazaérkezés várható időpontjáról ter-
mészetesen megközelítőleg tudunk csak
felvilágosítást adni, hiszen az útviszonyok,
forgalom, előre nem látható akadályok az
utazás időtartamát jelentősen befolyásol-
hatják. Esetleges transzferek igénybevé-
telénél kérjük, ezt minden esetben vegyék
figyelembe!

ÚTLEMONDÁS
Minden foglalás lemondására az Általános
Szerződési Feltételekben meghatározott
lemondási feltételek érvényesek! Időpont
módosítás, másik útra átjelentkezés szintén
csak a lemondási feltételekre vonatkozó
pontok alapján lehetséges. Amennyiben
Ön az adott utazáson nem tud részt venni,
kérjük az utas tájékoztatóban megadott
ügyeleti számon szíveskedjék jelezni! Eset-
leges késés stb. esetén szintén kérjük,
hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba
munkatársunkkal a megadott telefonszá-
mon! Autóbuszos utazásaink esetében a
kiadott tájékoztató alapján meghatározott
indulási időponthoz képest maximum 10
perc várakozási időt tudunk biztosítani.
Amennyiben Ön az adott időpontig nem
jelenik meg a felszállás helyszínén, irodánk
úgy tekinti, hogy az utazáson nem kíván
részt venni, továbbiakban a szerződésben
meghatározott „No show” feltételei érvé-
nyesek. 

VIDÉKI TRANSZFEREK – 02.01-03.31. KÖZÖTT!
Ingyenes transzfert biztosítunk a budapesti
induláshoz az alábbi városokból: Debrecen,
Nyíregyháza, Miskolc, Tiszaújváros, Eger,
Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Szeged,
Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Szolnok. A
transzfer a TdM Travel Tours Kft. által szer-
vezett autóbuszos körutazásokra vehető
igénybe, minimum 2 fő együttes foglalása,
illetve min. 55.000 Ft/fő alapár esetén.
Amennyiben a szolgáltatás nem a fogla-
lással egy időben kerül megrendelésre, ked-
vezményes transzfert biztosítani nem áll
módunkban! A foglalás szabad helyek függ-
vényében lehetséges!  Ingyenes transzfert
legkésőbb az indulás előtti 35. napig beér-
kező foglalásokhoz áll módunkban bizto-
sítani! Térítés ellenében transzfer az alábbi
városokból is igényelhető: Bonyhád, Baja,
Pécs, Békéscsaba, Gyula, Orosháza, Szé-
kesfehérvár, Győr stb. A vidéki transzfer
felszállások részleteiről 1 héttel az indulás
előtt tájékoztatjuk utasainkat. Esetleges
késés, várakozási idő esetén kárigényt el-
fogadni nem áll módunkban!
További részletek a weboldalon!



ADRIAI ROMANTIKA

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő

3 nap

49.900,- Ft/fő

07.13.
1. nap: Budapest-Cividale del Friuli-Udine
Utazás rövid pihenőkkel Észak-Olaszország
autonóm régiójába, Friuli-Venezia-Giulia tar-
tományába. Látogatásunkat Cividale del
Friuli városában kezdjük, mely a Longobárd
Hercegség első székhelye volt Olaszország-
ban. A Julius Cézár által alapított festői vá-
rosban megnézzük a Piazza del Duomo-t,
a Dóm épületét és a legendás Ördög hídját
is.  Továbbutazás Udine városába. A velen-
cei gótikus árkádok alatt átsétálva megte-
kintjük a Szabadság tér (Piazza della Li-
bertá) díszes épületeit, ahol gyakorlatilag
minden Velencét idézi: az oroszlános kapu,
a velencei gótikus palota, amely márvány-
ból épült és egykoron piactérként funkcio-
nált és a toronyóra (Torre dell'Orologio),
amely a Szent Márk térről lehet ismerős.
Innen nyílik a Via Mercatovecchio üzletek-
kel, kávézókkal tarkított utcája, ahol egy-

koron a városfal húzódott, és ahol a mai
napig láthatóak a középkorból megmaradt
házak. Városnézésünk után továbbutazás
a Velence környéki szállásra. Érkezés a szál-
lodába az esti órákban.

2. nap: Lido di Jesolo-Velence
Reggeli a szállodában, majd utazás Veneto
tartomány népszerű üdülővárosába. Sza-
badidő, fürdési lehetőség a homokos ten-
gerparton vagy fakultatív kirándulási lehe-
tőség Velencébe. (Hajójegy: 30 EUR/fő)
Utazás bérelt hajóval a lagúnák álomszép
városába, Velencébe. Vár ránk a cölöpökre
épült mesevilág, egy „különleges hely, ahol
a galambok sétálnak és az oroszlánok re-
pülnek.”  Gyalogos városnézés a legfonto-
sabb nevezetességekkel, majd visszautazás
Punta Sabbioni kikötőjébe a késő délutáni
órákban.

3. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest
Reggeli, majd Friuli-Venezia-Giulia tarto-
mány fővárosába, Triesztbe utazunk. Út-
közben megállunk a Miramare kastély iszt-
riai fehér kőből épült romantikus
épületénél, mely Erzsébet királyné kedvelt
nyaralóhelye is volt. A díszes belső termek
és a csodálatos park meglátogatása után
folytatjuk utunkat. Végighaladunk a gyö-
nyörű tengerparti panorámaúton, majd au-
tóbuszos városnézés Olaszország egyik
legjelentősebb kikötővárosában, Trieszt-
ben. Ezt követően a Grotta Gigante óriás
méretű cseppkőbarlangjának felfedezé-
sére indulunk. A világ egyik legnagyobb
cseppkőbarlangjának belső termében akár
a római Szent Péter Bazilika épülete is el-
férne, a belső tér hatalmas méreteivel le-
nyűgöző és felejthetetlen élményt nyújt a
látogatók számára. Hazautazás.

FRIULI-VENEZIA GIULIA KINCSEI

Utazás: autóbusszal
Szállás: apartman
Ellátás: önellátás
4 ágyas: 63.900,-Ft/fő
2 ágyas: 74.900,-Ft/fő

8 nap

63.900,- Ft-tól/fő

09. 08.
2. nap: Szabadprogram
Pihenés a tengerparton, ismerkedés Lignano
Sabbiadoro városával.

3.nap: Cividale del Friuli-Udine
Folytatjuk Friuli-Venezia Giulia tartomány felfe-
dezését. Utazás a Julius Cézár által alapított,
festői Cividale del Friuli városába, melynek leg-
fontosabb és leghíresebb látnivalója és jelképe
is egyben a Ponte del Diavolo. Továbbutazás a
pezsgő Udine-be. Megtekintjük a Piazza della Li-
bertá-n a velencei gót stílusban, rózsaszín kö-
vekből épült Loggia del Lionello-t, majd vissza-
utazás a szállásra.

4.nap: Szabadprogram
Reggel vásárlási lehetőség Lignano Sabbia-
doro heti piacán, majd szabadidő, pihenés a
tengerparton.

5. nap: Gemona del Friuli-San Daniele-Spilimbergo
Utunk először is a hegyek lábánál fekvő Ge-
mona városába vezet, ahol megnézzük a
XIV. században épült Dómot, majd sétálha-
tunk a város hangulatos utcácskáin. Utazás
San Daniele del Friuli kisvárosába, mely a
nemzetközileg ismert sonka szülőföldjeként
ismert. Megtekintjük a hétszázas évekbeli

Dómot és a Sant’Antonio Abate templomot,
mely a régió legszebb freskósorozatával
büszkélkedhet. Vásárlási lehetőség a híres
prosciutto crudo-ból, majd továbbutazás.
Spilimbergo, a régió kihagyhatatlan látniva-
lója következik, melyet a „mozaikok városa-
ként” is gyakran emlegetnek, világhírű mo-
zaik iskolájának köszönhetően.

6. nap: Sacile-Pordenone-Villa Manin
Fakultatív kirándulás: Látogatás egy sajtüzem-
ben, ahol kóstoló és vásárlási lehetőség a ré-
gió legfinomabb sajt különlegességeiből (Mon-
tasio, Cacciotta stb.), de megismerkedhetünk
a régió további specialitásaival is. Utazás a
régió egyik legszebb kisvárosába Sacile-be,
melyet a Serenissima kertjének is neveznek.
A város utcáin járva mindenhol érezhető az
egykori velencei uralom hatása. A város tör-
ténelme, kultúrája és az elnevezése is a Li-
venza folyóhoz kötődik. Számtalan ötszázas
évekbeli palota teszi Sacilét a reneszánsz vá-
rosává: kiemelkedő jelentőségű a Loggia Co-
munale és a Palazzo Ragazzoni Flangini Billia.
A San Nicoló Dóm megtekintése után rövid
szabadidő, majd utazás Pordenone városába.
Belvárosi séta után a fenséges Villa Manin lá-
togatására indulunk. Itt élt az utolsó Velencei

Dózse, és Napóleon főhadiszállása is volt egy
időben. A királyi palotaként tündöklő épület-
komplexum mellett található egy mitológiai
szoborcsoportokkal, ritka növényekkel ékesí-
tett gyönyörű park is. Az épületegyüttes és
park megtekintése után visszautazás a szál-
lásra. (Ár:20EUR/fő)

7. nap: Aquileia-Grado
Félnapos fakultatív kirándulás Aquileia és
Grado városába.(Ár: 15EUR/fő)   A Natissa
folyó partján fekvő Aquileia, Észak-Olaszor-
szág egyik legjelentősebb archeológiai lelő-
helye.  A település központjában található
ásatási terület és a patriarchális bazilika 1998
óta szerepel az UNESCO Világörökségi listá-
ján. Megtekintjük a Bazilika mozaik remekeit,
a híres hátrafelé nyilazó magyar harcost áb-
rázoló freskót , majd  az „Arany sziget” han-
gulatos óvárosában teszünk egy sétát. A tör-
ténelmi központ, Grado Vecchia az
V.században alakult ki. Visszautazás Lignano-
ba, délután pihenés a tengerparton.

8. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest
Látogatás a Miramare kastélynál, majd város-
nézés Triesztben. Hazautazás rövid pihenők-
kel. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 5

1. nap: Budapest-Lignano Sabbiadoro
Elutazás Friuli tartományba. Megálló Pal-
manova városában, mely 2017-ben felkerült
az UNESCO Világörökség listájára. A külön-
leges, csillag alakú erődvárost a XVI. szá-
zadban alapították, szabályos kilencszög-
letű alaprajzát máig épségben megőrizte.
Séta a városközpontban, majd folytatjuk
utunkat a szállásra. Érkezés Lignano Sab-
biadoro tengerparti üdülővárosába a késő
délutáni órákban. Szálláshely elfoglalása. 

03.31-ig -10% kedvezmény!



HÉTVÉGE VELENCÉBEN

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Március: 46.900,-Ft/fő
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő*

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő

3 nap

46.900,- Ft-tól/fő

03.16.
06.22.*
09.01.*

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: x.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 0.000,-Ft/fő

x nap

x4.900,- Ft/fő

x. 16.
x. 03.

1. nap: Budapest-Aquileia-Grado-Jesolo 
Kora reggeli indulás Szlovénián keresztül
Olaszországba. Délután látogatás Friuli-
Venezia-Giulia tartomány egyik legfonto-
sabb archeológiai lelőhelyén, a Natissa
folyó partján fekvő Aquileia-ban. Az itt ta-
lálható ásatási terület és a csodálatos
mozaik padlózattal, freskókkal díszített
patriarchális bazilika 1998 óta szerepel
az UNESCO Világörökségi listáján. Láto-
gatásunk alkalmával a Santa Maria As-
sunta bazilika altemplomában a híres hát-
rafelé nyilazó magyar harcost ábrázoló
freskót is megtekinthetjük. Továbbutazás
a Nap Szigeteként is gyakran emlegetett
Grado városába. A szigetet hídon köze-
lítjük meg, és a jellegzetes lagúna világot
érintve, a távolból láthatjuk az Isola Bar-
bana szentélyének épületét is. Végigsé-
tálunk a történelmi belváros hangulatos,
szűk kis utcáin, majd a Velence környéki
szálláshelyünkre utazunk. Félpanzió ese-
tén vacsora a szállodában.

2. nap: Velence-Burano-Murano
A mai napon a világ egyik legszebb és
legkülönlegesebb hangulatú városának, a
szigetekre épült, sikátorokkal tagolt Ve-
lencének a felfedezésére indulunk. Kirán-
dulásunk alkalmával a velencei lagúnák
gyöngyszemeit és az „Úszó várost” ismer-
hetik meg, mely 1987 óta része az
UNESCO Világörökségnek.  Punta Sabbi-
oniból bérelt hajóval utazunk a két leg-
szebb lagúna szigetre. Burano-ra érkezve
a világhírű csipkeművészet remekműveit
is megcsodálhatjuk, majd szabadidő a szi-
get jellegzetes , színes házairól ismert
festői központjában. Továbbutazás Mu-
rano szigetére, ahol legelőször is egy iz-
galmas program részesei lehetünk. Az
üvegkészítés technikájáról egy rövid be-
mutatót tekintünk meg az egyik üvegké-
szítő műhelyben, majd vásárlási lehető-
ség, szabadidő. Folytatjuk hajózásunkat
a Holtak szigete mellett Velence városába,
ahol a délutáni órákban kötünk ki a Szlá-

vok rakpartján. Érkezésünket követően
megkezdjük gyalogos városnézésünket  a
legfontosabb látnivalókkal: Szent Márk
tér, Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja,
Rialtó stb. Félpanzió esetén vacsora a
Szt. Márk tér közelében egy hangulatos
kis trattoria-ban. Visszautazás a szállás-
helyre a késő esti órákban. (Hajójegy: 40
EUR/fő)

3. nap: Padova-Budapest
Reggeli után Veneto tartomány egyik leg-
szebb városába utazunk. Rövid városnézés
Padovában, Szent Antal városában, ahol a
legfontosabb nevezetességek közül meg-
nézzük a Prato della Valle teret, a Bazilika
épületét, a híres padovai Egyetemet és a
Pedrocchi kávéházat is, majd programun-
kat az Igazságügyi Palota épületével zárjuk
a Piazza delle Erbe e Frutta terén. Haza-
utazás rövid pihenőkkel Szlovénia festői
tájain keresztül. Érkezés Budapestre a késő
esti órákban.

VELENCE, A GONDOLÁK VÁROSA

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Márc/Ápr/Aug*:        69.900,-Ft/fő
Szept/Okt:         59.900,-Ft/fő
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő

4 nap

59.900,- Ft-tól/fő

03.30.*
04.28.*
08.17.*
09.27.
10.20.

1. nap: Budapest-Bled-Aquileia
Kora reggeli találkozónk után, megkezdjük
utazásunkat Olaszországba. Utunkat rövid
pihenővel szakítjuk meg Szlovénia gyöngy-
szeménél a Bledi tónál. Séta a festői tóparton,
majd utazás Aquileia városába. Látogatásunk
alkalmával megtekintjük a Világörökséghez
tartozó Bazilika csodálatos mozaik remekeit,
majd továbbutazás a Velence környéki szál-
lásra. 

2. nap: Torcello-Burano-Murano-Velence
Izgalmas és élményekben gazdag kaland
veszi ma reggel kezdetét, hiszen a velencei
lagúnák legszebb szigeteinek felfedezésére
indulunk. Punta Sabbioni kikötőjében hajóra
szállunk és a San Erasmo sziget mentén
Torcello szigetére hajózunk át. Megtekintjük
a velencei-bizánci építészet kiemelkedő al-
kotását, a gazdag mozaikdíszítésű 'Santa
Maria Assunta' katedrálist, valamint az Attila
trónjaként elhíresült kőszéket is. Következő
megállónk mai napunk egyik csúcspontja
lesz.  A festői Burano szigetére érkezünk,

mely a csipkekészítéséről vált világhírűvé.
Megnézzük az apró színes házakat, a San
Martino plébániatemplom hihetetlenül ferde
harangtornyát, majd rövid szabadidő. Foly-
tatjuk utunk az üveggyártásáról világhírű
Murano szigetére. A szigeten rövid bemu-
tatót láthatunk egy üvegfújó műhelyben,
majd szabadidő, vásárlási lehetőség. To-
vábbutazás Velencébe, ahová a kora dél-
utáni órákban érkezünk. Városnézésünk so-
rán a legfontosabb látnivalókat tekintjük
meg szervezett városnézés keretében, majd
szabadidő, gondolázási lehetőség. Félpan-
zió esetén vacsora egy kis trattoriában. Visz-
szautazás a szállásra az esti órákban. (Ha-
jójegy: 40 EUR/fő)

3. nap: Velence
Miután megreggelizünk, útra kelünk az Adria
Királynőjéhez. Folytatjuk a cölöpökre épült
város számtalan csodájának felfedezését.
Mai programunkat egy fantasztikus panorá-
mahajózással kezdjük. Láthatjuk a San Gior-
gio Maggiore, San Lazzaro és San Servolo

szigeteket, majd a Giudecca csatornán vé-
gighajózva gyönyörködhetünk a velencei pa-
loták szépségében. (Hajójegy: 20 EUR/fő)
Délután városnézés a 118 szigeten fekvő Ve-
lence városában, ahol programunkat a San
Giovanni e Paolo és a híres Frari templom
megtekintésével folytatjuk. Visszautazás a
szálláshelyre az esti órákban.

4. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest
Elutazás a szállodából a reggeli órákban. Fes-
tői tengerparti úton érkezünk meg Trieszt ki-
kötővárosába, így útközben autóbuszunkról
már láthatjuk a sziklaszirtre épült romantikus
Miramare kastélyt, valamint a Monte Grisa
szentélyének épületét is, melyet a triesztiek
egyszerűen csak „formaggino”-nak becéznek.
Séta a gyönyörű tengerparti parkban, majd
a kastély épületének külső megtekintése után
rövid látogatás Triesztben. A 'Borgo Teresi-
ano' és a 'Piazza d’Unitá' tér megtekintése
után búcsú Trieszttől. Hazautazás rövid pi-
henőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 6
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A DOLOMITOK VARÁZSA

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 14.000,-Ft/fő

(* Augusztusi időpont részletes
programja a weboldalon!)

4 nap

79.900,- Ft/fő

06.28.
08.02.*
09.27.

1. nap: Budapest-Misurina tó
Megkezdjük utazásunkat a magas hegycsúcsok,
zöldellő erdők, tavak, és kispatakok elképesztő
szépségű tájaira. Izgalmas, és információkban
gazdag utazás,  rövid technikai megállókkal a
sziklatornyokkal ékesített Dolomitok varázslatos
vidékére. Az egyedülálló hegycsoport 2009 óta
része a Világörökségnek. A délutánt már a ten-
gerszint felett 1754 méter magasan fekvő Mi-
surina tónál töltjük, mely a vidék egyik legszebb
és legnépszerűbb kirándulóhelye. A tótól
északra magasodik a Dolomitok leghíresebb
hegyalakulata, a híres hármas sziklahegy, mely
a Dolomitok jelképe is. Tóparti sétánk alkalmával
gyönyörködhetünk a Tre Cime di Lavaredo híres
sziklaormaira nyíló fantasztikus panorámában
is, majd utazás a szállásra.     

2. nap: Pieve di Cadore-Cortina d’Ampezzo-Bolzano
Lélegzetelállítóan szép útvonalon folytatjuk uta-
zásunkat a két folyó találkozásánál fekvő han-
gulatos kisvárosba. Látogatás a 878 méter ma-
gasan,  a hegyek szoros ölelésében fekvő Pieve
di Cadore városában, ahol megtekintjük Tiziano

szülőházát és a főteret is. Folytatjuk utunkat Cor-
tina d’Ampezzoba, melyet „Signora delle Dolomiti”
néven is gyakran emlegetnek. A Valle d’Ampezzo
páratlan fekvésű gyöngyszeme, a Dolomitok ki-
rálynője, rendezte 1956-ban a téli olimpiát, ma
pedig Olaszország egyik legnépszerűbb sípara-
dicsoma. Lanovkával felmegyünk a Cinque Torri
2000 méteres csúcsára, ahonnan fantasztikus
kilátás nyílik a Dolomitok színes csúcsaira. Dél-
után kirándulásunkat a világ egyik legszebb or-
szágútján folytatjuk. A híres Grande Strade delle
Dolomiti 110 km hosszú útvonala festői kisvá-
rosokon vezet keresztül, ahol a táj szépsége mel-
lett elvarázsolnak a magányos kistemplomok,
virággal borított zsalugáteres loggiák és fage-
rendás házak. A Nagy Dolomitok útvonal egy ré-
szén haladva Dél-Tirolba látogatunk. Belvárosi
séta a Dolomitok Kapujaként is emlegetett Bol-
zano-ban, mely Alto Adige tartomány fővárosa
is egyben. Esti érkezés a szállásra.

3. nap: Riva del Garda-Monte Baldo-Malcesine
Az Alpok egyik legszebb fekvésű tavát, a havas
hegycsúcsok és pálmafák vidékét járjuk be. Első

megállónk Riva, a Garda-tó északi partjának leg-
szebb kisvárosa, mely már a Monarchia idejében
is Európa legnépszerűbb üdülőhelye volt. A ha-
talmas hegygerincek övezte, festői tópartot gaz-
dag mediterrán növényzet veszi körül. Progra-
munkat hajóval folytatjuk Malcesine hangulatos
kisvárosába. (Ár: 20 EUR/fő) Felvonóval jutunk
fel a Monte Baldo  csúcsára, ahonnan a Garda-
tóra nyíló páratlan kilátásban gyönyörködhe-
tünk. Visszautazás a szállásra.

4. nap: Bassano del Grappa-Marostica-Budapest
Utazás a Grappa hazájába, a Brenta folyó part-
ján fekvő festői Bassano del Grappa városába.
A város legismertebb nevezetessége  az 1209-
ből származó, többször felújított fedett fahíd.
Belvárosi séta, majd Veneto tartomány egyik
legelbűvölőbb kisvárosába, a fallal körülölelt
Marosticaba látogatunk. Megismerkedünk a
városhoz kapcsolódó romantikus történettel,
és megtekintjük a sakktábla formára kialakított
teret is, ahol Olaszország egyik leglátványosabb
eseménye is megrendezésre kerül. Hazautazás.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

VENETO & DOLCE VITA JESOLOBAN

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 18.000,-Ft/fő
Részvételi díj*: 77.900,-Ft/fő
Gyermek ár: 59.900,-Ft/fő

5 nap

69.900,- Ft-tól/fő

05.17.
09.12.*

1. nap: Budapest-Portogruaro-Lido di Jesolo
Elutazás Szlovénián át Olaszországba.Kora
délután rövid látogatás a jellegzetes árkádos,
pálmafás belvárosáról is ismert Portogruaro
festői kisvárosában. A középkori hangulatú
városközpont különleges szépségét a velen-
cei stílusú gótikus paloták biztosítják. A fő-
téren megtekintjük a városháza épületét, va-
lamint a város jelképét a harangtornyot és a
darumadarakkal díszített kutat. A várost át-
szelő Lemene folyó mentén megnézzük a ví-
zimalmokat, majd utazás Lido di Jesolo ten-
gerparti üdülővárosába. Szálláshely
elfoglalása. 

2. nap: Asolo-Cima Grappa-Bassano del  Grappa
Utazás Itália egyik múltidéző városába, mely
költők, írók, művészek közkedvelt tartózkodási
helye volt az évszázadok folyamán. A festői
fekvésű Asolo belvárosában, mintha megállt
volna az idő. Freskókkal díszített házfalak,
zöld zsalugáteres ódon épületek, hangulatos
kis utcák köszöntenek itt bennünket. Miután
magunkba szívtuk a város különleges hangu-

latát, folytatjuk utunkat Észak-Olaszország
egyik legjelentősebb első világháborús kegy-
helyére. A Monte Grappa 1775 méteres ma-
gaslatáról gyönyörű látvány nyílik az észak-
olasz síkságra, a Brenta és a Piave folyók
völgyeire. A Grappa-csúcson 1935-ben mo-
numentális emlékművet emeltek a 12.615 ál-
dozat emlékére, mely számos magyar elesett-
nek is végső nyughelye. Következik Bassano
del Grappa, mely az első világháború emlékeit
őrzi. A közeli Grappa-csúcs környékén vívott,
sok áldozatot követelő harcok elesetteinek
emlékére nevezték át a régi nevéről Bassano
Venetoról. A Brenta-folyó két partján helyez-
kedik el, és legismertebb látványossága az
Andrea Palladio tervei alapján, fából épült, fe-
dett Régi Híd. A város a törköly pálinkáról,
„grappa” híres, melyet a városban található
üzemben meg is kóstolhatunk majd. 

3. nap: Treviso-Roncade kastély
Pihenés a tengerparton vagy félnapos fakul-
tatív kirándulás. Késő délután kirándulás a „vi-
zek városába”. Treviso nemcsak látnivalói mi-

att érdekes, a környékről ered a prosecco és
itt találták fel a tiramisut az 1970-as években.
Belvárosi séta a hangulatos belvárosban (Dóm,
Piazza dei Signori), majd látogatás a mediter-
rán hangulatú, tornyokkal védett Roncade kas-
télyban. Az impozáns kastély megtekintése
után a pincészetében tölgyfahordókban érlelt
borokat kóstolhatunk meg. (Ár: 20EUR/fő)
Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.

4. nap: Burano-Murano-Velence 
Ma a laguna szigeteket és az "Úszó várost"
ismerhetik meg. Punta Sabbioniból bérelt ha-
jóval indulunk szigettúránkra és velencei vá-
rosnézésünkre. A közös városnéző séta után
délután szabadprogram és fakultatív gondo-
lázási lehetőség. Búcsú a cölöpökre épült vá-
rostól és visszautazás a szállásra az esti
órákban. (Ár: 40EUR/fő)

5. nap: Lido di Jesolo-Budapest
Délelőtt szabadidő a tengerparton, majd ha-
zaindulás. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 7
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GARDA-TÓ… PÁLMAFÁK ÉS HAVAS HEGYCSÚCSOK

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Részvételi díj: 67.900,-Ft/fő*
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő
Pótágy: 58.400,-Ft/fő

4 nap

59.900,- Ft-tól/fő

05.25.
07.27.*

1. nap: Budapest-Dolomitok-Misurina tó
Elutazás Ausztrián keresztül Olaszországba,
ahol keresztül haladunk a Dolomitok festői
tájain. A Dolomitok páratlan szépségű szí-
nes hegyvonulatai, az égbe törő 3000 mé-
teres hegycsúcsok és a meredek sziklafalak
vidéke 2009 óta része a Világörökségnek.
Fotózás a Misurina-tónál, majd utazás a
Garda-tó közeli szállásunkra. Itália egyik
legszebb taván három régió is osztozik ,
természeti szépségei, festői városai rabul
ejtik a látogatókat. Esti érkezés a szállo-
dába. 

2. nap: Saló-Gardone Riviera-Maderno-
Tenno-Varone vízesés-Riva del Garda
Utazás a kristálytiszta vizű Garda tó part-
jára, melynek mentén olajfaültetvények, pál-
mafák és leanderek burjánzanak.  Hajóval
Saló városába utazunk, ahol belekóstolha-
tunk a helyiek mindennapjaiba is a heti pi-
acon. (Hajójegy: 20 EUR/fő) Rövid szabad-
idő, majd folytatjuk utunkat Gardone Riviera

városába, ahol megtekintjük a Gabriele
d’Annunzio  által 1921-38 között építetett
Vittoriale impozáns épületegyüttesét. Kö-
vetkező megállónk Maderno városa. Séta
a festői tóparton , majd folytatjuk utunkat
a Garda tó fővárosába, érkezésünk előtt
azonban látogatás a Varone vízesésnél. Mai
utolsó megállónk Riva del Garda mediterrán
hangulatú kisvárosa a Monte Brione által
övezett impozáns öbölben, a Garda-tó
északi részén. Visszaérkezés a szállodába
az esti órákban.

Bardolino-Lazise-Torri del Benaco-Sirmione
Utazás a kristálytiszta vizű Garda tó partjára.
Látogatás az olívaolaj múzeumban, vásárlási
lehetőséggel, majd Bardolino hangulatos kis-
városába látogatunk, ahol felkereshetjük a
bormúzeumot is. Lazise városában járva a
venetoi Dogana (Vámház) épületét is meg-
tekintjük. Következő megállónk Torri del Be-
naco, ahol láthatjuk az impozáns Scaligeri
várat is. A délutánt a tó déli csücskében fekvő

Sirmione hangulatos óvárosában töltjük. A
tóra mélyen benyúló földnyelv végében fekvő
kisvárost a Garda tó gyöngyszemeként is em-
legetik. Este visszautazás a szállodába.

4. nap: Borghetto-Sigurtá park-Budapest
Olaszország egyik legjellegzetesebb és leg-
romantikusabb kisvárosa Borghetto vár
ránk. A régi vízimalmok, a középkori híd, a
domboldalban feltűnő Scaligeri kastély lát-
ványának köszönhetően, a Mincio folyó völ-
gyében fekvő település, Itália legszebb fal-
vai közé tartozik. Programunk a Sigurtá
parkban folytatódik, ahol a 60 hektáros te-
rület közepén az 1690-ben épült neoklasszi-
kus stílusú Villa Sigurtá épülete áll. Több
száz éves fák, gazdag növényzet és gyö-
nyörű labirintus teszi különlegesen széppé
Olaszország egyik legszebb kertjét. Mielőtt
hazafelé indulnánk, felkeresünk még egy
sajtüzemet kóstolóval és vásárlási lehető-
séggel. Hazautazás. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

GARDA-TÓ ÉS GARDALAND

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 8.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő

3 nap

49.900,- Ft/fő

04.28.
10.27.

1. nap: Budapest-Padova
Megkezdjük utazásunkat Olaszország felé,
ahol egy programokban gazdag hétvége
vár ránk. Veneto tartomány híres egyetemi
városába, Padovába a kora délutáni órák-
ban érkezünk. Gyalogos városnézésünket
a Prato della Valle téren kezdődik, mely Eu-
rópa egyik legnagyobb tere és egy szobor-
park is egyben, ahol a város történelméhez
kapcsolódó személyek szobrai találhatóak.
A szegények védőszentjének, Szent Antal-
nak a tiszteletére épült Bazilika megtekin-
tése után, gyalogosan keressük fel a város
további nevezetességeit. Sétánk alkalmával
érintjük a város legendás alapítójának, An-
tenore-nak a jelképes sírját is, majd az Egye-
tem, a Városháza és a híres Pedrocchi ká-
véház épületével folytatjuk programunkat.
A Piazza delle Erbe e Frutta terén az Igaz-
ságügyi Palota épületével zárjuk városné-
zésünket. Búcsú a Brenta folyó mentén

fekvő várostól és utazás a szállásra. Érke-
zés a Garda-tó környéki szállodába az esti
órákban.

2. nap: Malcesine-Monte Baldo-Bardolino
(*Gardaland Vidámpark)
Fakultatív program ajánlatunk: Reggeli után
utazás havas hegycsúcsok, pálmafák ölelte
Garda-tóhoz. Reggel a Monte Baldo lábánál
fekvő Malcesine hangulatos kisvárosába
látogatunk. Megnézzük a középkori hangu-
latú kisváros festői kikötőjét, a Scaligeri
kastély épületét, majd felvonóval feljutha-
tunk a Monte Baldo csúcsára, hogy meg-
csodáljuk a Garda tóra nyíló páratlan kilá-
tást is. Délután Bardolino városába
utazunk. Kóstoló a helyi borokból, szabad-
idő, vásárlási lehetőség. (Ár: 30 EUR/fő)
Vagy szabadprogram, látogatási lehetőség
Olaszország legnagyobb szórakoztató park-
jában , a Gardalandban egyénileg.

3. nap: Sirmione-Verona-Budapest
Mai programunkat Sirmione festői kisváro-
sában kezdjük. A Scaligeri vár őrzi a  Garda-
tó gyöngyszemének óvárosát, ahol gyalogos
sétánkat folytatva felfedezhetjük a zegzugos
kisutcákat. A hazaút során egy belvárosi ro-
mantikus séta keretében ismerkedünk Ró-
meó és Júlia romantikus városával, az Adige
partján fekvő Veronával. A Piazza Bra han-
gulatos kávézói és Verona legismertebb ne-
vezetessége, az ókori amphiteátrum, a híres
Aréna fogad városnézésünk első állomása-
ként. A Via Mazzini csábító kirakatai mentén
végigsétálunk a Piazza delle Erbe terére, ahol
freskókkal díszített épületek és a Torre dei
Lamberti impozáns látványa köszönti a láto-
gatókat. A Piazza dei Signori terére átsétálva
megtekintjük a Scaligeri család gótikus sír-
emlékét is, majd Júlia híres erkélyével zárjuk
programunkat. Érkezés Budapestre a késő
esti órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: x.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 0.000,-Ft/fő

x nap

x4.900,- Ft/fő

x. 16.
x. 03.

GARDA-TÓ & TRENTO KINCSEI

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 58.400,-Ft/fő
November:  44.900 Ft/fő*
December:   69.900 Ft/fő*

4 nap

64.900,- Ft/fő

08.17.
11.30.*
12.30.*

1. nap: Budapest-Vicenza
Elutazás. Délután városnézés Veneto tarto-
mány egyik legrégebbi városában. Vicenza,
Palladio városaként is ismert, mivel a híres
építész nevéhez több épület is fűződik. Vá-
rosnézés a belvárosban, mely Olaszország
egyik legfontosabb művészeti, kulturális em-
léke, ennek köszönhetően 1994 óta része a
Világörökségnek. Séta a legfontosabb látni-
valókkal: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati,
Palazzo Thiene, Piazza dei Signori, Dóm, Ke-
resztelőkápolna, Loggia del Capitano. Este a
Garda-tó környéki szállás elfoglalása.

2. nap: Sirmione-Isola Borghese-Lazise-Bardolino
Utazás Olaszország legnagyobb tavához. Lá-
togatás Sirmione hangulatos városában,
majd hajókirándulás. (Hajójegy: 35 EUR/fő)
A félsziget partja mentén kihajózunk a Garda-
tó festői szigetéhez, mely már a rómaiak ide-
jében is lakott volt, majd a későbbi évszáza-
dokban szerzetesek éltek itt, köztük rövid
ideig Assisi Szent Ferenc is. A Cavazza család
tulajdonában lévő kis szigeten (Isola Borg-

hese) ma egy csodálatos, velencei gótikus
stílusban épült villa áll. Az apró sziget körüli
panoráma hajózásunk után utazás a tó déli
partján fekvő Lazise városába. Szabadidő,
majd folytatjuk utunkat Bardolino-ba. Bor-
kóstoló, majd visszautazás a szállásra.

3. nap: Beseno kastély-Trento-Riva del Garda
A mai napon Trentino-Alto Adige tartomány
látnivalóival ismerkedünk meg. Itália auto-
nóm régióját a kastélyok vidékének is neve-
zik, mivel több mint 500 erődítmény, várto-
rony, kastély található itt. Ezek közül is az
egyik legjelentősebb, és területét tekintve a
legnagyobb a Castello Beseno, melyet mi is
felkeresünk. A szinte erődvárosnak számító
dobtetőre épült kastély pártázatos oromza-
tával, tornyaival, bástyáival tekintélyt paran-
csolóan tekint le ránk a magasból. Magas
hegycsúcsok között folytatjuk az utunkat
az Adige-völgyében, Trento városába. Vá-
rosnézés Trentino fővárosában, ahol a város
jelképe, a Castello del Buonconsiglio, és
Olaszország egyik legszebb tere a Piazza

del Duomo lesznek a legfontosabb látniva-
lóink. A hegyek által körülölelt kis ékszer-
doboz főtéren sétálva megtekintjük a díszes
Neptun-kutat, a Cattedrale di San Vigillio, a
43 méter magas Torre Civica,  a Palazzo
Pretorio, és a XVI. századi Cazuffi-Rella pa-
lota épületeit is. A késő délutáni órákban
tóparti séta a Garda-tó északi csücskében
fekvő Riva del Garda-ban, majd visszautazás
a szállásra.

4. nap: Verona-Budapest
Délelőtt belvárosi séta keretében ismerke-
dünk Rómeó és Júlia romantikus városával,
Veronával. Látogatásunkat az Aréna épüle-
ténél kezdjük, majd a Piazza Bra teréről elsé-
tálunk Júlia házához és a város középkori
hangulatú főterére, a hajdani vásártérre. Meg-
csodáljuk a Piazza delle Erbe terét körülölelő
díszes épületek sorát (Maffei palota, Mazzanti
ház, Lamberti torony), majd a Piazza Signori
következik (Palazzo del Capitano, Loggia del
Consiglio,  Scaligeri sírok, Dante szobra) Vá-
rosnézés, hazautazás. 

NYARALÁS A GARDA-TÓNÁL

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 69.900,-Ft/fő

5 nap

79.900,- Ft/fő

07.04.

1. nap: Budapest-Garda-tó
Olaszország egyik legszebb tavához, a festői
Garda-tóhoz indulunk. Mesés strandok, gyö-
nyörű promenádok, sziklák, romantikus vár-
romok, végtelen olajfaligetek, hangulatos tó-
parti városok, üzletekkel tarkított keskeny
sikátorok garantálják élménydús nyaralásun-
kat. Rövid pihenők után a késő délutáni órák-
ban érkezünk meg szállásunkra.

2. nap: Garda-tó-Torri del Benaco-Manerba
Mai programunk egy fantasztikus hajóki-
rándulással kezdődik, hogy felfedezzük a
tó szépségeit, majd délután pihenés, stran-
dolás a Garda-tó partján. (Hajójegy: 15
EUR/fő) A középkori falakkal körülölelt, han-
gulatos városközponttal, és látványos Sca-
ligero kastéllyal büszkélkedő Torri dell Be-
naco kagylóformájú, színes kikötőjéből
indul majd hajónk a túlpartra. A 125 km
hosszú partszakasz mentén szebbnél szebb
strandok találhatóak. Mi mind közül az
egyik legszebbet keressük fel. Manerba
11km hosszú gyönyörű parttal rendelkezik,

legszebb strandja a Spiaggia la Romantica.
Szabadidő, strandolási lehetőség.

3. nap: Arco-Trento-Riva del Garda
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulási
lehetőség. (Ár: 20 EUR/fő) A tótól északra
fekvő „Trentino Nizzája” nevet viselő, Arco,
középkori várkastéllyal büszkélkedő városát
keressük fel. A 273 méterrel a síkság fölé
magasodó, meredek sziklatömbre épült egy-
kori erőd, már több mint 1000 éve áll őrt a
Sarca-völgyében. Kertjéből pazar kilátás nyílik
a tóra. Az 1495-ben épült erődöt Albrecht Dü-
rer is megörökítette. Folytatjuk utunkat a ré-
gió fővárosába. Trento központjában város-
nézés, majd visszautazunk a Garda-tóhoz.
Séta Riva del Garda városában. Visszaérke-
zés a szállodába az esti órákban.

4. nap: Malcesine-Garda-Szirének öble-Bardolino
A Monte Baldo lábánál fekvő Malcesine váro-
sába látogatunk. Városnézés Garda festői bel-
városában, romantikus terek, velencei stílusú
paloták találhatók. Gazdag növényzet, ciprusok,

olajfák, leanderek, magnóliák biztosítják a pa-
radicsomi hátterét annak a helyszínnek, ahon-
nan a Garda-tóra nyíló egyik legszebb kilátás-
ban is gyönyörködhetünk. A várostól nem
messze találjuk a Punta San Vigilio-t, ahol a hí-
res Baia delle Sirene, vagyis a Szirének öble el-
nevezésű strand vár ránk. Délután pihenés a
parton. Kora este még rövid látogatás Bardolino
városában, majd visszautazás a szállodába.

5. nap: Sirmione-Budapest
Sirmione városa egy 4 km hosszú félszigeten
fekszik a Garda-tó déli részén, elegánsan nyúlik
bele a Garda-tó csillogóan kék vizébe. Egykor
halászfalu volt, ma népszerű üdülőközpont,
mely mérsékelt klímájának, fürdőjének, törté-
nelmi épületeinek és a várost körülvevő csodá-
latos tájnak köszönhető. Valószínűleg itt élt a
neves római költő, Catullus is, aki szerint Sirmi-
one a "szigetek és félszigetek gyöngyszeme".
Szabadidő, majd búcsú a végtelen kék víztükör
és a vízen suhanó fehér vitorlások felejthetetlen
összképétől. Utazás Magyarországra. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.
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ITÁLIA LEGSZEBB PARKJAI…

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 8.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő

3 nap

49.900,- Ft/fő

05.11.
09.28.

1. nap: Budapest-Verona
Kora reggel indulunk izgalmas túránkra,
hogy Itália legszebb parkjait felkeressük.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a sze-
relmesek városába, Veronába. Gyalogos vá-
rosnézés a legfontosabb nevezetességek
megtekintésével, majd látogatás a Giardino
Giusti álomszép parkjában, ahol az 1500-
as évektől kezdve Goethe, Mozart és sokan
mások is megfordultak. A Giardino Giusti
Olaszország egyik legszebb, és legjobban
fennmaradt reneszánsz kertje. Egy csendes,
békés oázis a zsúfolt városon belül, ahol
megpihenhetünk városnézésünk után. A Gi-
usti palotához tartozó teraszos kert, cipru-
sokkal, mitológiai szobrokkal, szökőkutak-
kal, valamint Európa legrégebbi kerti
sövénylabirintusával csodálatos látványt
nyújt. Este a szálláshely elfoglalása a
Garda-tó közelében.

2. nap: Colorno-Mantova-Sigurtá park
Mai programunk a Reggia di Colorno monu-
mentális hercegi palotájának megtekintésével
kezdődik. A pármai hercegek Versailles-i szép-
ségű palotáját keressük fel. A XVIII. század ele-
jén épült, több mint 400 teremből álló impozáns
épületet gyönyörű park veszi körbe. Séta a több
kilométer hosszan elterülő csodálatos francia
kertben, majd látogatásunk után utazás Man-
tova városába. Városnézés a legfontosabb lát-
nivalókkal és vásárlási lehetőség a régió gaszt-
ronómiai különlegességeiből. Késő délután
látogatás a Garda-tó közelében fekvő Parco Gi-
ardino Sigurtá festői parkjában. A Sigurtá-kert
a mediterrán övezet pompás növényvilágával
büszkélkedhet: káprázatos tulipánok, íriszek, ró-
zsák, tavirózsák és őszirózsák otthona, de ta-
lálható itt nagy tölgyfa, 18 virágos tó, gyógynö-
vények kertje, és ellenállhatatlan pázsitszőnyeg.
Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.

3. nap: Stra-Budapest
Reggeli a szállodában, majd kirándulásunk
egyik csúcspontja következik, a Riviera del
Brenta festői vidékére utazunk. A Riviera del
Brenta Velence és Padova között terül el, gyö-
nyörű villáiról híres elsősorban, melyeket a
XVII. századtól velencei nemesek építettek.  A
venetói villák királynője vár ránk gyönyörű 14
hektár területen elterülő parkjával, mely 2008-
ban elnyerte az Olaszország legszebb parkja
megtisztelő címet is. Látogatás a Brenta folyó
mentén fekvő Villa Pisani 114 szobás, pazar
kastélyában, ahol az évszázadok folyamán Na-
póleon, Wágner, Hitler, Mussolini is megfordult.
A villa épületében kiemelkedő alkotásokat cso-
dálhatunk meg, de a Giambattista és Giando-
menico Tiepolo frskóival díszített főúri kastély
éppen olyan lenyűgöző, mint meseszerű
parkja. Séta a labirintus kertben, majd haza-
utazás. Esti érkezés Budapestre.

AZ OLASZ TÓVIDÉK KINCSEI

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 19.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő

5 nap

89.900,- Ft/fő

08.22.
ívei alatt átsétálva kezdjük meg városnézésün-
ket. Verona legszebb tere a 'Piazza Bra', melynek
nagy részét a város legismertebb nevezetessége,
az Aréna foglalja el. Városnézés majd, utazás a
Garda-tó környéki szállásra.

2. nap: Sirmione-Brescia-Iseo tó
Látogatás a Garda-tó déli csücskében fekvő
Sirmione festői központjában. Az óváros bejá-
ratát őrző XIII. századi Scaligeri kastély hídján
átsétálva érkezünk meg a lilaakácok által borí-
tott középkori házak, keskeny kisutcák, csábító
üzletek világába. Városnézés, majd mai napunk
következő állomása már Lombardia tartomá-
nyában, Brescia városa lesz. Gyalogos város-
nézés a belvárosban, ahol számos gótikus, re-
neszánsz és barokk templom, valamint
csodálatos reneszánsz terek fogadják a láto-
gatókat. Látogatásunk alkalmával megnézzük
a 'Piazza della Loggia' terén a város jelképét a
'Torre dell’Orologio' (Óratorony) épületét, a Ca-
pitolium templomot, de nem maradhat ki a
„Rotonda” vagyis a Dóm és a Corso Zanardelli
sem. Belvárosi sétánkat követően utazás a
Garda és a Comói tó között fekvő keskeny Iseo-
tó partjához. A mélykék tó közepén fekvő
Monte Isola, Olaszország legnagyobb, 600 mé-

teres magasságával pedig egyben Európa leg-
magasabb természetes tavi szigete. Tóparti
séta, majd utazás a Milánó közeli szállásra. 

3.  nap: Milánó-Arona-Lago Maggiore-Stresa
Borromei-szigetek
Városnézés Milánóban. Lehetőség Leonardo
da Vinci világhírű freskójának, az 'Utolsó Va-
csorának’ a megtekintésére. (Ár: 4.900,-Ft/fő-
jelentkezéskor fizetendő!) Délután kirándulás
Olaszország második legnagyobb tavához, a
hófödte csúcsokkal körülölelt festői Maggiore
tóhoz. Látogatás Arona közelében, ahol meg-
tekintjük Borromeo Szent Károlyt ábrázoló,
1624-ben felállított 23 méter magas réz-óriász-
szobrot, majd a Lago Maggiore festői partjához
érkezve, Stresa városában (Hajójegy: 20
EUR/fő) Elsőnek a tó legnagyobb szigetét az
Isola Madre-t ismerhetjük meg, majd IsolaBella
szigetére látogatunk. A 320 méter hosszú, 180
méter széles kis szigetet szinte teljes egészé-
ben elfoglalja a Palazzo Borromeo épülete, ahol
kastélylátogatásunk után a XVII. századi olasz
kertépítészet remekművében gyönyörködhe-
tünk. Áthajózunk az Isola dei Pescatori-ra. Rö-
vid szabadidő az ősi kis halászfaluban, majd
visszautazás Stresa-ba. 

4. nap: Como-Tremezzo-Menaggio-Lugano
Utazás Észak-Olaszország ékszerdobozához,
az y alakú Comói tóhoz. Látogatás az Alpok
lábánál fekvő festői Como városában. A tó leg-
nagyobb városában híres kőfaragók munkáit
láthatjuk az óvárosban is, ahol kávézók, étter-
mek, hangulatos kis utcák és a Dóm különle-
ges épülete fogadja a látogatókat. Városné-
zésünk után hajókirándulás a romantikus
szépségű hegyekkel körülölelt tavon. (Hajójegy
20 EUR/fő) Megtekintjük a Villa Carlotta épü-
letét, majd látogatás a vidék egyik legszebb
kisvárosában. Séta Menaggio tóparti prome-
nádján, majd továbbutazás Svájc egyik leg-
szebb városába, a teraszos fekvéséről, gyö-
nyörű parkjairól ismert festői Lugano-ba. Séta
a mediterrán hangulatú óvárosban, majd a
kora esti órákban visszautazás a szállodába.

5. nap: Certosa di Pavia-Budapest
Reggeli után Lombardia tartomány egyik ék-
kövét tekintjük meg. A lombard reneszánsz stí-
lusban épült Certosa di Pavia épületegyütte-
séhez látogatunk, melynek monumentális
temploma méretét tekintve az egyik legna-
gyobb Olaszországban. Európa egyik legszebb
kolostorának megtekintése után hazautazás. 
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1. nap: Budapest-Verona
Elutazás a kora reggeli órákban Szlovénián
keresztül Olaszországba. Délután városné-
zés az Adige folyó kanyarulatánál, a Garda-
tó közelében fekvő, ősi városfalakkal védett
Veronában, mely egyike a legszebb és leg-
régebbi olasz városoknak. A tekintélyt pa-
rancsoló, csipkés díszítésű 'Portoni della Bra'

03.31-ig -10% kedvezmény!



LOMBARDIAI ROMANTIKA

1. nap: Budapest-Padova-Garda tó
Lombardia tartomány bebarangolására in-
dulunk, mely Észak-Olaszország egyik leg-
festőibb területe, ahol gyönyörű tavak és
művészeti kincsekben gazdag nagyvárosok
várják a látogatókat. Északról Svájc, nyuga-
ton Piemonte, keleten Trentino-Alto Adige
és Veneto, délen Emilia–Romagna tartomá-
nyai alkotják a határvonalakat. A kilenc me-
gyéből álló régió kihagyhatatlan látnivalóit
járjuk be utazásunk alkalmával. Elbűvölő vá-
rosok, romantikus tópartok és megannyi fe-
lejthetetlen látnivaló vár ránk. Szlovénián
keresztül utazva, délután érkezünk Olaszor-
szágba, ahol rövid belvárosi sétát teszünk
Szent Antal városában. Gyalogos városné-
zés a legfontosabb nevezetességekkel. Meg-
tekintjük Európa legnagyobb terét, a Prato
della Valle teret, majd a szegények védő-
szentjének tiszteletére emelt Szent Antal
Bazilika, az Egyetem épülete, a Pedrocchi
kávéház és a Piazza delle Erbe e Frutta kö-
vetkezik. Szálláshely elfoglalása a Garda tó
közelében az esti órákban.

2. nap: Verona-Garda tó-Sirmione-Gardone
Megreggelizünk a szállodában, majd utunk
először is Észak-Olaszország egyik gyöngy-
szeméhez, a romantikus Verona városába
vezet. Városnéző séta az Adige partján
fekvő városközpontban, mely a Világörök-
ség része. Verona legismertebb nevezetes-
sége , az egykor 30.000 fő befogadására
alkalmas Aréna. Az ókori amfiteátrumot Kr.
u. 30-ban építették. Különlegességét az
adja, hogy ez a harmadik legnagyobb ilyen
jellegű épület Olaszországban. Belvárosi
séta a legfontosabb nevezetességekkel: Pi-
azza Bra, Júlia háza, Piazza delle Erbe, Casa
Mazzanti,Casa dei Mercanti, Piazza dei Sig-
nori. Programunk folytatásaként a Garda-
tóhoz kirándulunk, ahol kockás abroszos
trattoriák, elegáns tóparti promenádok,
finom borok es elbűvölő kisvárosok fogad-
ják a látogatókat. A tó gyöngyszeme, a vár-
fallal körülölelt, középkori Sirmione
következik,mely egy km hosszú félszigeten
fekszik . Az egykori kis halászfalu, ma
Észak-Olaszország legnagyobb tavának a
Garda-tónak legnépszerűbb üdülőhelye.
Hangulatos terek, szűk utcácskák várnak itt
ránk. Látogatásunk során megtekintjük a

Scaligeri várkastély épületét, a Piazza Cas-
tello terét és Catullus villáját is. Ezt követően
hajókirándulás a Garda tavon Gardone vá-
rosába, ahol megtekintjük Gabrielle d’An-
nunzio villáját, a híres Vittoriale épuletét is,
melyet a költő halála előtt az olasz államnak
ajándékozott.Visszautazás a szálláshelyre
az esti órákban. (Ar: 20 EUR/fő)

3. nap: Lago Maggiore-Milánó
Kora reggel indulunk az olasz tóvidék
gyöngyszeméhez, mely Olaszország máso-
dik legnagyobb tava a Garda-tó után. A Lago
Maggiore festői partját elegáns villák, fás
sétányok díszítik. Itt szállunk hajóra, hogy
megismerjük a Borromeoi szigetek szépsé-
gét. (Hajójegy: 20 EUR/fő) Kastélylátogatás
Isola Bella virágzó szigetén, ahol még ma
is a Borromeo család tagjai laknak. Az Alpok
lábánál fekvő hajó formájú szigetecske, a
XVII. századi olasz kertművészet remek-
műve. Szabadprogram a 10 teraszból álló
egzotikus növényekkel beültetett parkban,
ahol szökőkutak, grották, szobrok és hófe-
hér pávák kápráztatnak el. Ezután tovább-
hajózunk az Isola del Pescatori-ra, majd dél-
után városnézés Lombardia tartomány
fővárosában a kozmopolita, elegáns,
nyüzsgő, elegáns, és drága üzletekkel büsz-
kélkedő Milánóban. A történelmi belváros
legimpozánsabb épületének, a Dómnak
megtekintése után végigsétálunk a Királyi
Palota épülete előtt a világhírű operaházhoz,
a Scalahoz, majd programunk a S. Maria
delle Grazie templomban folytatódik, ahol
megcsodálhatjuk Leonardo da Vinci híres
freskóját, az Utolsó vacsorát. (Ár: 4.900,-
Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Visszaérke-
zés a szállodába az esti órákban.

4. nap: Comói tó-Bergamo
Utazásunk egyik legemlékezetesebb és talán
legromantikusabb napja következik. Vár a
magas hegyek között megbúvó, Y-alakú ta-
vacska, meredeken emelkedő sziklafalakkal,
néhol romos, néhol pedig pompázatos vil-
lákkal, kastélyokkal övezve. A hely varázsa
maga a táj, a vadul burjánzó növények, a
hortenziák, a fává nőtt leanderek és fügék,
melynek látványa és illata egyaránt szívet
melengető. Először Comó városába utazunk,
ahol városnézésünk során megtekintjük a

Dómot, a Volta templomot és a Villa Olmo-
t. Délután felejthetetlen hajókirándulás a ro-
mantikus szépségű hegyekkel körülölelt, Co-
mói tavon. Útközben megcsodálhatjuk az
egykor festők, költők tulajdonában lévő pom-
pás villákat, melyek ma színészek és híres
divattervezők magán rezidenciái. Hajózá-
sunk során látni fogjuk a Villa Balbianello
mesés villa épületét is, mely Lenno városa
mellett található, egy dús növényzettel dí-
szített gyönyörű birtokon. Ez a lélegzetelál-
lítóan szép villa szolgált helyszínül több film
számára is, köztük a Csillagok háborúja és
a James Bond alakításával rendezett Casino
Royale számára is. Szabadidő és vásárlási
lehetőség Bellagio városában. (Hajójegy: 20
EUR/fő) Délután látogatás Lombardia tar-
tomány egyik művészeti és kulturális köz-
pontjában, Bergamo-ban. Városnézésünk al-
kalmával megtekintjük a falakkal körülvett
Bergamo Alta vagy más néven Cittá Alta kö-
zépkori hangulatú városmagját. Gyönyörű
terek, macskaköves szűk utcák és lenyűgöző
panoráma vár ránk. A Dóm, a Piazza Vec-
chia, a Palazzo, Nuovo, és a Torre Civica
épületének megtekintése után visszautazás
a szállodába az esti órákban.

5. nap: Cremona-Mantova
Reggeli a szállodában majd Lombardia két
festői városának felkeresésére indulunk.
Vár Stradivari városa, a zene és a hegedű-
készítés központja. Utazás a Pó völgyében
fekvő Cremona-ba, mely az itáliai rene-
szánsz egyik fellegvára, de a gasztronómia,
a kereskedelem és  a reneszánsz paloták
városa is. Világhírét az itt élt leghíresebb
lantkészítő mestereknek köszönheti. Cre-
mona a csodálatos hangú vonóshangsze-
rek, az Amatik, a Guarnerik és Stradivarik
szülőotthona. Itt élt és dolgozott 1648 és
1737 között Antonio Stradivari a híres he-
gedűkészítő. Ez az iparág a mai napig is
virágzik ebben a városban, mely telis-tele
van kisebb nagyobb lantkészítő műhellyel.
A város középpontja a Városháza tér, mely
egyike a lombardiai legszebb középkori te-
reknek, itt magaslik a Nagy Torony és itt
áll a gazdagon díszített homlokzatáról híres
romantikus Dóm is. Délután megismerked-
hetünk a környék jellegzetes gasztronómiai
különlegességeivel a „mustáros gyümöl-

csökkel” és az ízletes sbrizzoloneval is. De
a legenda szerint a városból származik a
híres torrone is, mely a város jelképéről a
Torrazzo-ról kapta az elnevezését. Progra-
munkat a festői szépségű kisvárosban, a
Mincio folyó partján fekvő Mantova-ban
folytatjuk. Végigsétálunk a Sordello téren
érintve Rigoletto házát. A Piazza Erbe és a
San Lorenzo templom után megnézzük a
Palazzo Ducale épületét Mantegna és Ru-
bens festményeivel, majd rövid szabadidő
a belvárosban. Visszautazás a szállásra a
késő délutáni órákban.

6. nap: Vicenza-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás az
UNESCO Világörökséghez tartozó Vicenza vá-
rosába. Veneto tartomány elegáns, látniva-
lókban igen gazdag városát, Palladio városa-
ként is gyakran emlegetik. A híres
építészmester számos reneszánsz palotát ter-
vezett és épitett itt. Belvárosi sétánk során
megtekintjük a Piazza dei Signori terét, és ter-
mészetesen Palladio főművet, a Basilica Pal-
ladianat is, mely 1549 es 1614 között épült,
de a Teatro Olimpico es a Piazza Matteotti
sem marad ki programunkból. Vicenza városa
fontos ipari központ is, mely különösen ék-
szerészetéről es ruhaiparáról híres. Városné-
zésünk után hazautazás. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel, Szlovénián keresztül Ma-
gyarországra. Budapestre az éjszakai órákban
érkezünk. 
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli
Részvételi díj: 99.900,-Ft/fő*
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

6 nap

89.900,- Ft-tól/fő

05.17.
07.03.*

03.31-ig -10% kedvezmény!



NYARALÁS JESOLOBAN

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 28.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 34.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 99.900,-Ft/fő

8 nap

129.900,- Ft/fő

06.30.
08.25.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 132.900,-Ft/fő*
Egyágyas felár: 34.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 109.900,-Ft/fő

8 nap

124.900,- Ft-tól/fő

06.23.
07.28.*

1. nap: Budapest-Lido di Jesolo
Elutazás a kora reggeli órákban Szlovénián
keresztül Olaszország egyik legnépszerűbb
üdülővárosába. Jesolo városa számtalan szó-
rakozási lehetőséget nyújt a látogatóknak,
hiszen a 15 km hosszú homokos part, a las-
san mélyülő tenger, a szálláshelyek gazdag
kínálata, a sok üzlet, szórakozóhely, Európa
leghosszabb - közel 10 km-es - sétálóutcája,
a pezsgő éjszakai élet mind-mind ezt bizto-
sítja.  A város a kikapcsolódáson túl ideális
kiindulópont a régió művészeti értékekben
gazdag városainak felfedezéséhez is. A dél-
utáni órákban érkezünk meg szállásunkra.

2. nap: Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
(Program lehetőségek: Csúszdapark, Tropi-
carium, Vidámpark, vizisportok…)

3. nap: Vicenza-Sirmione-Verona
Reggeli után egész napos fakultatív kirándu-
lásra indulunk Veneto tartomány legszebb

városaiba. Belvárosi séta Vicenzában. Palla-
dio városában megtekintjük az Olimpiai szín-
ház, a Palazzo Chiericati és a Bazilika épületét
is. Továbbutazunk a festői Garda-tóhoz, ahol
Sirmione népszerű üdülővárosába látoga-
tunk. Szabadidő, hajózási lehetőség, majd
utazás Veronába. Városnézés a legfontosabb
látnivalókkal: Piazza Bra, Aréna, Júlia háza,
Piazza delle Erbe , Piazza Signori. Visszaér-
kezés a szálláshelyre a késő esti órákban.
(Ár: 30 EUR/fő)

4. nap: Velence
Reggel vásárlási lehetőség Cavallinoban a
heti piacon, majd kirándulás az Úszó városba,
Velencébe. Utazás Punta Sabbioniból Torcello
(mozaikok), Burano (csipkekészítés) és Mu-
rano (üveggyártás) szigetére, majd városné-
zés Velencében. Visszautazás a szálláshelyre
az esti órákban. (Ár: 40 EUR/fő)

5. nap. Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

6.nap: Chioggia-Stra-Villa Pisani-Padova
Reggeli a szállodában, majd elutazás
Chioggia hangulatos városába, melyet
építészeti jegyeinek, gondoláinak, kis híd-
jainak és tipikus, szűk utcáinak köszön-
hetően "kis Velencének" is neveznek.
Séta az óvárosban, majd a Brenta folyó
mentén fekvő legszebb venetoi villa meg-
tekintésére indulunk. A Villa Pisani barokk
épülete és gyönyörű kertje utazásunk
egyik fénypontja lesz. Délután városnézés
Padovában, Szent Antal városában, majd
visszautazás Lido di Jesoloba. (Ár:
25EUR/fő)

7. nap: Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

8. nap: Lido di Jesolo-Trieszt-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás. Rö-
vid megálló Trieszt kikötővárosában, majd
folytatjuk utazásunkat Magyarországra. 
Érkezés az esti órákban.

OLASZORSZÁG KINCSEI-NYARALÁS RIMINIBEN

lamint látnivalóval várják a látogatókat. Szál-
láshely elfoglalása.

2. nap: Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Prog-
ram lehetőségek: Csúszdapark, Mini-Itália, Del-
finárium, Mirabilandia szórakoztató park.

3. nap: Ravenna-Rimini-San Marino
Fakultatív kirándulás a régió legszebb városa-
iba. Először Ravennába, a mozaikok csodálatos
városába látogatunk, majd Rimini hangulatos
óvárosában barangolva megismerkedünk a vá-
ros hajdani urainak a Malatesták "véres" törté-
netével is. A délutáni órákban San Marino mini
államába utazunk, mely az UNESCO Világörök-
ség része. A Monte Titano csúcsán, egy va-
rázslatos középkori világba érkezünk. Kóstoló
a jellegzetes helyi italokból, majd visszautazás
a szállodába. (Ár: 30 EUR/fő)

5. nap: Parma-Modena
Fakultatív kirándulás: Városnézés Parma bel-
városában (Dóm, Teatro Reggio), kóstoló a
híres pármai sonkából, majd utazás Modena-

ba. Sétánk alkalmával megtekintjük a híres
modenai Dómot is, mely a Világörökség ré-
sze. Szabadidő, vásárolhatunk a híres mode-
nai balzsamecetből, majd visszautazás a
szállásra. (Ár: 30EUR/fő)

5. nap: Loreto-Urbino
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy
egész napos fakultatív kirándulás Marche tar-
tományába. (Ár: 30EUR/fő) Legelőször is Olasz-
ország egyik legfontosabb zarándokhelyére
utazunk. Évente több millió zarándok keresi
fel Loretóban a Santa Casa-t, melyet a legenda
szerint az angyalok repítették a Szentföldről
és a Bazilikát, melynek építését 1468-ban
kezdték el. Folytatjuk utunkat Urbino elbűvölő
városába. A Raffaello szülővárosaként is em-
legetett város, két dombra épült és a közép-
korban az Urbinói hercegség fővárosa volt. Az
óváros máig őrzi reneszánsz arculatát, keskeny
utcáin sétálva úgy érezhetjük, mintha a városban
a középkor óta megállt volna az idő. Megtekintjük
az egyik legszebb itáliai reneszánsz palota, a
Palazzo Ducale épületét, Raffaello szülőházát
és a Dóm épületét is. 

6. nap: Szabadrogram-Gradara
Reggeli után Gradara várának a megtekin-
tésére indulunk, ahol egy legendás és egy-
ben tragikus szerelmi történet részleteit is
felelevenítjük Dante Isteni Színjátékából.
A tengerszint felett 142 méter magasan
található Gradara, középkori várából cso-
dálatos panoráma tárul elénk a vidékre.
Délután szabadprogram, pihenés a tenger-
parton.

7. nap: Szabadprogram-Cesenatico
Délelőtt látogatás Cesenatico-ban. Az egy-
kori halászfalu mára kedvelt üdülőhely lett,
fő látnivaló a régi városrész, az 1502-ben,
Leonardo da Vinci által tervezett kikötővel.
Vásárlási lehetőség a heti piacon.

8. nap: Bologna-Budapest
Bolognába utazunk, ahol megnézzük a város
jellegzetességeit a híres ferde toronyokat
(Torre Garisenda, Asinelli), majd gyalogos
séta az árkádos belvárosban (Piazza Maggi-
ore, Piazza del Nettuno, San Petronio Bazi-
lika). Hazautazás.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 12

1. nap: Budapest-Rimini
Elutazás az Emilia-Romagna tartomány-
ban található tengerparti üdülővárosba.
A Riviera del Sole üdülővárosai széles
homokos tengerparti strandokkal és
számtalan szórakozási lehetőséggel va-

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 59.900,-Ft/fő

4 nap

69.900,- Ft/fő

08.17.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 69.900,-Ft/fő
Pótágy: 71.000,-Ft/fő

5 nap

79.900,- Ft/fő

07.11.

ITÁLIA KINCSEI & SAN MARINO

1. nap: Budapest-Ferrara
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Olasz-
országba. A késő délutáni órákban gyalogos
városnézés a Világörökség részét képező Fer-
raraban, az Este hercegség egykori székhe-
lyén, ahol az óváros nevezetességeivel ismer-
kedünk. Kívülről megtekintjük a város jelképét
a vizes árokkal körülölelt híres 'Castello Es-
tense'-t, valamint a Katedrális épületét, majd
továbbutazunk a Rimini környéki szállodába.
Szálláshely elfoglalása az esti órákban.

2. nap: Rimini-Ravenna-San Marino
Reggeli után rövid belvárosi sétára indulunk
Rimini középkori hangulatú belvárosába (Au-
gustus diadalíve, Tiberiusz hídja, Malatesták
temploma), majd vár a mozaikok városa Ra-
venna. A város ókeresztény műemlékei, leg-
fontosabb nevezetességei mind a Világörökség
részei. Városnézésünk alkalmával megtekintjük
a San Apollinare Nuovo Bazilikát, Dante mau-
zóleumát, a San Vitale nyolcszögletű épületét
és Galla Placidia mauzólumát is. Délután ki-

rándulás a Monte Titano hegygerincén fekvő
mini köztársaságba. A hegy legmagasabb
pontján épült fel a „főváros”, San Marino, amely
Európa legrégebbi és legkisebb köztársasága
is egyben. A kormányzósági palota, a szűk ut-
cák, a csipkés várfalak és az erődtornyok mind-
mind a középkort idézik. Gyalogos sétánk során
elénk tárul az Appenninek festői vonulata, a
romagnai síkság és a távolban a tündöklő Ad-
riai-tenger is. Megtekintjük a Fő teret és a Kor-
mányzósági Palota épületét, majd szabadidő,
vásárlási lehetőség, italkóstoló. Félpanzió ese-
tén vacsora egy kis trattoriában, majd vissza-
utazása szálláshelyre a késő esti órákban.

3. nap: Urbino-Loreto
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás Mar-
che tartományába. (Ár: 30 EUR/fő) Urbino el-
bűvölő városába utazunk. Raffaello szülővá-
rosa, két dombra épült és a középkorban az
Urbinói hercegség fővárosa volt. Az óváros
máig őrzi reneszánsz arculatát, keskeny utcáin
sétálva úgy érezhetjük mintha megállt volna

az idő. Megtekintjük az egyik legszebb rene-
szánsz palota, a Palazzo Ducale épületét,és
Raffaello szülőházát. Utazás Itália egyik leg-
fontosabb zarándokhelyére. Évente több millió
zarándok keresi fel Loretóban a  Bazilikát, és a
benne található Santa Casa-t, a legjelentősebb
európai Mária zarándokhelyet. Visszautazás a
szállásra.

4. nap: Bologna-Budapest
Reggeli, majd utazás Emilia-Romagna fővá-
rosába, Bolognába, ahol a világ egyik legré-
gebbi egyeteme is található. Rövid séta a jel-
legzetes vörös tégla épületekkel, árkádos
utcákkal tagolt városközpontban, ahol a híres
ferde tornyokat is látni fogjuk. Utunk először
Bologna leghíresebb terére vezet, hiszen a
Piazza Maggiore terén találhatóak a város
legfontosabb épületei is. A Palazzo del Po-
destát, Palazzo dei Notait, Palazzo del Biachit
és a San Petronio bazilika megtekintése után
hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

SAN MARINO ÉS EGY KIS DOLCE VITA
1. nap: Budapest-Comacchio
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pá-
lyaudvarnál, majd megkezdjük utazásunkat
Olaszországba. A késő délutáni órákban a víz
és a történelem városa, Comacchio piciny ha-
lászfaluja vár ránk a Pó folyó delta vidéken.
Sokan kis Velencének is nevezik, ami nem túl-
zás szépségét jelzően. Belvárosi séta a 13 kis
szigetből álló területen, majd a szálláshely el-
foglalása Rimini városában az esti órákban.

2. nap: Rimini-Ravenna-San Marino
Gazdag történelmi múltra tekint vissza az
észak-olaszországi Rimini,  mely az ókori tör-
ténelem szempontjából igen jelentős két út, a
Via Aemilia és a Via Flamania találkozásánál
fekszik. Itt született Federico Fellini is. Óvárosa
rendkívül hangulatos, így reggeli után először
is rövid belvárosi sétát teszünk a középkori
hangulatú belvárosban. Továbbutazás Raven-
nába. A város ókeresztény műemlékei, legfon-
tosabb nevezetességei mind a Világörökség
részei. (San Apollinare Nuovo Bazilika, Dante
mauzóleuma, San Vitale, Galla Placidia)  Dél-
után San Marino mini köztársaságába látoga-

tunk. A mini köztársaságban méreteinél fogva
nincsen sok nevezetesség, ezért a műemlékek
megtekintése után sétálgathatunk, nézelődhe-
tünk az üzletekkel teli utcácskákban, ahol fi-
nom édességek, likőrök, bőr- és kerámiatárgyak
várnak ránk.  Vásárlási lehetőség, italkóstoló.
Visszautazása szálláshelyre az esti órákban.

3. nap: Faenza-Dozza-Bologna 
Egész napos fakultatív kirándulás Emilia  tar-
tományában (Ár: 30 EUR). Délelőtt Faenza,
az európai kerámia egyik legrégibb fellegvára
vár ránk. Kerámia betétekkel díszített ház
homlokzatok, az elegáns főtér és a Palazzo
Milzetti lesznek legfontosabb látnivalóink.
Látogatás a kerámia múzeumban, majd uta-
zás Dozza elbűvölő városába. Az Itália leg-
szebb települései közé bekerülő kisváros kö-
zépkori hangulata és bája garantáltan
magával ragadja a látogatókat. A gyönyörű
színes falfestményekkel díszített házak meg-
tekintése után folytatjuk utunkat Bologna vá-
rosába, ahol Európa legrégebbi egyeteme, a
San Petronio Székesegyház, Itália legstíluso-
sabb gótikus építménye és a Santo Stefano

Rotondo lesznek legfontosabb látnivalóink.
A „téglavörös” város hírnevét ízletes ételeinek
is köszönheti, hiszen a legtöbb étel, ami a vi-
lágon az olasz konyha specialitásaként vált
népszerűvé, Bologna városából származik.
Szállásunkra az esti órákban érkezünk vissza. 

4. nap: Rimini-Cesenatico
Szabadprogram, pihenés a homokos tenger-
parton. Kora este látogatás Cesenatico han-
gulatos üdülővárosában. Tengerpartjának
szépsége magát Leonardo da Vincit és meg-
ihlette, aki vászonra álmodta a várost. Bel-
városi séta , szabadidő, majd visszautazás a
szállodába.

5. nap: Ferrara-Budapest
Reggeli, majd utazás a Világörökség részét
képező Ferraraba. Látogatás az Este herceg-
ség egykori székhelyén, ahol az óváros ne-
vezetességeivel ismerkedünk. Kívülről meg-
tekintjük a város jelképét a vizes árokkal
körülölelt híres 'Castello Estense'-t, valamint
a Katedrális épületét, majd hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a késő esti órákban.
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ÍZES ITÁLIA

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 18.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 56.900,-Ft/fő
Pótágy: 59.900,-Ft/fő

4 nap

66.900,- Ft/fő

05.11.
10.19.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 59.900,-Ft/fő
Pótágy: 62.900,-Ft/fő

4 nap

69.900,- Ft/fő

05.17.

1. nap: Budapest-Bologna
Reggel elutazás Budapestről Szlovénián ke-
resztül Olaszországba. Úticélunk a Pó folyó
és az Appeninek között fekvő Emilia Ro-
magna tartománya lesz, ahol a látnivalók
mellett gasztronómiai kalandozás is vár
ránk. Kora este már a tartomány fővárosá-
val ismerkedünk. Vár a  Mercato della Piaz-
zola nyüzsgő forgataga. A Parco della Mon-
tagnola közelében találjuk Emilia híres
piacát, mely már 1251 óta működik. Bo-
logna környéki szállás elfoglalása az esti
órákban.

2. nap: Langhirano-Parma-Bologna
Látogatás Langhirano városában, ahol meg-
tekintjük a Castello di Torrechiara épületét.
Ismerkedés a parmezán készítés történetével,
látogatás egy sajtkészítő műhelyben kósto-
lóval. Utazás Parma városába. Városnézés a
belvárosban melynek fő nevezetessége a
Dóm és a hozzá csatlakozó keresztelőká-
polna. A kupolát és a főhajót Correggio nagy-

szerű falfestményei ékesítik. A Hercegi Pa-
lota, a színház és Toscanini szülőházának
megtekintése. Szabadidőben a belvárosban
a híres culatello és prosciutto crudo sonkát
is megízlelhetik. Késő délután utazás a tar-
tomány fővárosába, ahol Európa legrégebbi
egyeteme, a San Petronio székesegyház, Itá-
lia legstílusosabb gótikus építménye és a
Santo Stefano Rotondo lesznek legfontosabb
látnivalóink. A „téglavörös” város hírnevét íz-
letes ételeinek is köszönheti, hiszen a legtöbb
étel, ami a világon az olasz konyha speciali-
tásaként vált népszerűvé, Bologna városából
származik. Visszautazás a szállásra az esti
órákban.

3. nap: Spilamberto-Modena-Maranello 
Reggeli után Spilamberto kisvárosába uta-
zunk, ahol megtekintjük a balzsamecet ké-
szítésének történetét bemutató múzeumot,
kóstolóval, majd folytatjuk az utunkat az au-
tógyártás fellegvárába. Városnézés Modena
hangulatos városközpontjában (Palazzo Du-

cale, San Geminiano Dóm, Ghirlandina to-
rony), mely a Világörökség része. Délután
szabadidő , vásárlási lehetőség Modena köz-
pontjában vagy látogatás a híres Ferrari mú-
zeumban Maranello városában. Visszaérke-
zés a szállodába az esti órákban.

4. nap: Ferrara-Budapest
Délelőtt Ferrara városában teszünk egy rövid
látogatást. Ferrara egyike annak a számos
művészeti városnak ,melyeket a” Pó völgye
fővárosai” néven tartanak számon. Ferrara
érseki székhely és egyetemi város, az Esték
idején jelentős kereskedelmi központ volt.
Ennek az időszaknak az emlékei a város szé-
les útjai, pompás reneszánsz palotái és a
hatalom jelképe : a Castello. A vizes árokkal
körülölelt várkastély és a Dóm tér neveze-
tességeink megtekintése után még vásárol-
hatunk a jellegzetes helyi specialitásból a
Panpepato-ból, majd búcsú Emilia Romagna
tartományától és hazautazás. Érkezés a
késő esti órákban.

CINQUE TERRE - CITROM FESZTIVÁL

1. nap: Budapest-Ligúr tengerpart
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Folyamatos utazás a Siófok-Nagykanizsa-
Szlovénia útvonalon keresztül Ligúria tarto-
mányba. Észak-Olaszország festői tartománya
a francia határ mentén gyönyörű kisvárosokkal
várja a látogatókat. Leanderek, színesen vi-
rágzó bokrok, dombok és a mélykék tenger...
Színes virágültetvények, mandula- és gesz-
tenyefák sorai teszik ellenállhatatlanul vonzóvá
a tájat, ahol hegyoldalba épült városokban
gyönyörködhetünk. Érkezés a Genova kör-
nyékén található szálláshelyre az esti órákban.
Szálláshely elfoglalása.

2. nap: Rapallo-San Fruttuoso Apátság-
Portofino-Santa Margherita Ligure
Reggeli a szállodában, majd  várnak a Riviera
del Levante festői városai. Először Rapallo vá-
rosába utazunk. Látogatás a bájos tengerparti
városban, ahol hangulatos kisutcák és terek, dús
mediterrán növényzet, pálmafás sétány várja a
kirándulókat. A kikötőből hajókirándulásra indu-

lunk a San Fruttuoso Apátsághoz, mely dombok
és erdők ölelésében fekszik a Portofinói-félsziget
egy eldugott öblében. Folytatjuk utunkat a színes
házaival, hangulatos városközpontjával és ha-
lászcsónakokkal, luxus hajókkal teli kikötőjével
szemet kápráztató Portofino városába. A régió
legszebb üdülőhelye öt kilométerre nyúlik be a
tengerbe. A négyszög alakú félsziget, délnyugati
csücskén, egy szarv alakú kis öbölben épült a
festői városka. Kristálytiszta tenger, gazdag nö-
vényzet , luxus villák és az öböl menti bájos vá-
rosközpont látványa garantáltan mindenkit ma-
gával ragad. Belvárosi séta, szabadidő , majd
utazás a hegyek ölelésében fekvő hangulatos
Santa Margherita Ligure városába. A Riviera di
Levante régimódi üdülővárosának tengerparti
parkjában láthatjuk Kolumbusz Kristóf szobrát
is, aki ebben a tartományban született, valamint
II. Vittorio Emanuele szobrát is, aki az egyesült
Olaszország első királya volt. Az öblöt körülölelő
zöld dombok között fantasztikus villák és medi-
terrán kertek bújnak meg. Visszaérkezés a szál-
láshelyre az esti órákban (Ár: 35 EUR/fő).

3. nap: Cinque-Terre-Citrom fesztivál
Felejthetetlen kirándulásra indulunk az „Öt
föld” mesés tájaira és Olaszország egyik leg-
szebb partszakaszát ismerhetjük meg. Uta-
zás Ligúria egyik legszebb vidékére, mely az
UNESCO Világörökség része. La Spezia me-
redek hegyfalak alatt meghúzódó kikötővá-
rosában hajóra szállunk  és a meredek szik-
laszirtekre épült festői kis halászfalvakat
fedezhetjük fel. Monterosso al Mare bájos
kisvárosában szabadidő. A Sagra del Limone
vagyis a Citrom fesztivál alkalmából vásárol-
hatunk a jellegzetes termékekből és termé-
szetesen meg is kóstolhatjuk a limoncino-t,
a citrom lekvárt vagy éppen a citromos torta
különlegességet is. Délután visszautazás La
Spezia kikötőjébe (Ár: 45 EUR/fő). Visszaér-
kezés a szálláshelyre az esti órákban.(Rossz
időjárás esetén ha a kihajózás nem lehetséges,
az utazás vonattal történik!))  

4. nap: Ligúr tengerpart-Budapest
Hazautazás. Érkezés az esti órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 80.900,-Ft/fő
Gyerek ár: 78.900,-Ft/fő

5 nap

89.900,- Ft/fő

09.26.

Utazás: autóbusszal
Szállás: **/*** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió 
(6 vacsora): 16.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 28.000,-Ft/fő
Részvételi díj: 134.900,-Ft/fő*

8 nap

129.900,- Ft-tól/fő

06.17.
08.26.*

A RIVIÉRA KINCSEI

1. nap: Budapest-Ligúr tengerpart
Megkezdjük utazásunkat Olaszország egyik leg-
kisebb területet felölelő tartományába. Ligúria
az ország egyik legszebb régiója, ahol gyönyörű
tengerpartok, mesés öblök, szigetek és félszi-
getek, színes halászfalvak, mediterrán növényzet
várja a látogatókat. Esti érkezés a szállodába.

2. nap: Rapallo-Portofino-San Fruttuoso
Apátság-Camogli-Genova
Utazás a "Golfo del Tigullio" hangulatos kisvá-
rosába. Séta a „csipke városaként” is emlege-
tett Rapallo-ban, ahol megtekintjük a Bazilikát,
a város jelképét egy sziklán álló kastély épüle-
tét, majd hajóra szállunk és az olasz riviéra
egyik gyöngyszeméhez látogatunk. Portofino
dús növényzetével, színpompás házaival, régi
váraival lenyűgözi a látogatókat. A világ egyik
leghíresebb és legszebb kikötőjét, az európai
elit kedvenc találkozóhelyét az egyik legtöbbet
fotózott településnek tartják. Szabadidő a festői
városközpontban, majd utazás San Fruttuoso
elbűvölő kis öblébe, ahol megtekintjük az apát-
ság épületét. Délután vár a „Paradicsom öböl-

ben" fekvő Camogli. Rövid szabadidő, majd
Reccoban buszra szállunk és utazás Ligúria
fővárosába. Rövid városnézés a Földközi-ten-
ger második legnagyobb kikötő városában, Ge-
novában. (Ár: 35EUR/fő)

3. nap: Portovenere-Manarola-Vernazza
Ma a festői "Golfo dei Poeti" vagyis a "Költők öble"
felé vesszük utunkat. Az öböl mindig közkedvelt
volt, híres írók és költők (Byron, Shelley…) is szí-
vesen időztek itt, innen ered az elnevezés is. Por-
tovenere félszigeten fekvő, hangulatos sikátorok-
kal szabdalt, színes házakkal tarkított kikötőjéből
indulunk hajóutunkra. Kihajózásunk alkalmával
láthatjuk Porto Venere jellegzetes magas, színes
házait, majd kikötünk Manarola városában. A falu
a római házi isteneknek emelt kis templomról
kapta a nevét. Következő megállónk Vernazza,
mely az öt falu közül egyedül rendelkezik termé-
szetes kikötővel. Vernazzát számos árkád, loggia
és szép kapualj díszíti. Manarola és Vernazza is
szerepel a legszebb olasz falvak listáján. Rossz
időjárás esetén, ha a kihajózás nem lehetséges,
az utazás vonattal történik!  (Ár: 35EUR/fő). 

4. nap: Ventimiglia-Dolceacqua-San Remo
Irány a riviéra legnyugatibb városa. Séta
Ventimiglia középkori hangulatú központ-
jában, majd látogatás a Hanbury Botanikus
Kertben. Sir Thomas Hanbury villája, a La
Mortola körül elterülő Hanbury botanikus
kert a legnagyobb Olaszországban. Követ-
kező megállónk a Nervia folyó völgyében
fekvő Dolceacqua elbűvölő kisvárosa, mely
Monet-t is elvarázsolta. A Castello Doria, a
sikátoros óváros, a jellegzetes szamárhátí-
ves középkori kőhíd megtekintése után rö-
vid szabadidő, majd folytatjuk utunkat. Vár
San Remo elegáns üdülővárosa, ahol Olasz-
ország egyik legrégebbi kaszinóját is talál-
juk. Séta az óváros középkori házakkal,
pasztellszínű zsalugáterekkel szegélyezett
szűk utcáin, majd szabadidő a gyönyörű
pálmafákkal szegélyezett tengerparti pro-
menádon. 

5. nap: Ligúr tengerpart-Budapest
Reggeli majd hazautazás. Utazás Budapestre,
érkezés a késő esti órákban.

VARÁZSLATOS LIGÚRIA
1. nap: Budapest-Ligúr tengerpart
Vár ránk a mesés Ligúria. Leanderek, színe-
sen virágzó bokrok, dombok és a mélykék
tenger teszi ellenállhatatlanul vonzóvá a tájat,
ahol festői kisvárosok várnak ránk. Esti ér-
kezés a szállásra. A mai napon nincs vacsora.

2. nap: Ligúr tengerpart
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. 

3. nap: Francia riviéra-Cannes-Nizza-Anti-
bes-Monte Carlo
Vár a Cote d’Azur! Kirándulás a Francia Rivi-
éra legszebb városaiba. Elutazás Cannes-ba,
a filmfesztiválok híres városába. Majd cso-
dálatos sziklás tengerszakaszok mellett ér-
kezünk az Azúr part egyik legjelentősebb vá-
rosába, Nizzába. Séta a városközpontban.
Délután rövid látogatás a festői Antibes-ban,
Provence legromantikusabb kisvárosában.
Mai programunkat rövid sétával zárjuk Monte
Carlo-ban (Óváros, Hercegi Palota, Kaszinó).
Visszaérkezés a szállásra késő este. (Ár:
35EUR/fő)

4. nap: Menton-San Remo-Imperia
Pihenés a tengerparton, délután fakultatív ki-
rándulás a francia riviéra hangulatos kisvá-
rosába Menton-ba. Városnézés , majd utazás
az Olasz Riviéra elegáns üdülővárosába. Vár
a Virágok városa, a Capo Nero és Capo Verde
öblök partján fekvő San Remo. Séta az óvá-
rosban (La Pigna), ahol keskeny és meredek
utcácskák, fedett sétányok és apró terek vál-
togatják egymást. Búcsú a 'Riviéra dei Fiori'-
tól, majd visszautazás Imperia városába, lá-
togatás az olíva múzeumban. (Ár: 20EUR/fő)

5. nap: Cervo-Hanbury Botanikus kert-Dolceacqua
Szabadprogram, vagy fakultatív kirándulás Li-
gúria tartomány legelbűvölőbb városaiba. Első
megállónk Cervo festői kisvárosa lesz, majd kö-
vetkezik Ventimiglia közelében a híres Hanbury
botanikus kert. Délután a Nervia folyó völgyében
fekvő Dolceacqua jellegzetes középkori váro-
sába utazunk. A szamárhátíves híd és a Doria
kastély képe uralja a várost, ahol Monet is több-
ször járt és elvarázsolta  a híd és  a kastély
összképe. A városka egyedülálló báját nehéz

szavakba foglalni, de szabadidőnk keretén belül
lehetőségünk lesz a zegzugos sikátorok, kéz-
műves boltok felfedezésére is. (Ár: 20 EUR/fő)

6. nap: Hajókirándulás
Szabadprogram vagy hajókirándulás a Ligur-
tengeren, fürdési lehetőséggel. (Ár: 35EUR/fő)

7. nap: Genova-Milánó
Utazás a tenger és a hegyek között fekvő Ge-
nova városába. Városnézés Ligúria tartomány
fővárosában, mely belvárosa Európa legna-
gyobb területű középkori városmagja, kihagy-
hatatlan élmény. Továbbutazás Milánóba, mely
a XV. században a Visconti és Sforza nemesi
családok uralkodása alatt Itália egyik legjelen-
tősebb reneszánsz központjává nőtte ki magát.
A Piazza Cavour, Sforza kastély, Dóm tér, Gal-
leria Vittorio Emanuele II. és a Scala épületének
megtekintése után utazás a Garda tó közeli
szálláshelyre.

8. nap: Verona-Budapest
Belvárosi séta Veronában, majd hazautazás. 
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FIRENZE, A RENESZÁNSZ BÖLCSŐJE

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

4 nap

64.900,- Ft/fő

03.15.
04.28.
08.10.
10.23.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió  (2 vacsora): 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 62.900,-Ft/fő

4 nap

69.900,- Ft/fő

08.10.

1. nap: Budapest-Pistoia-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Toszkánába.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlové-
nián keresztül. Látogatás Pistoia falakkal kö-
rülölelt, középkori hangulatú belvárosában. A
pistoiai Dóm teret nem véletlenül, az ország
egyik legszebb terének tartják számon, hiszen
itt találhatóak a város legfontosabb épületei,
a Katedrális, a Harangtorony, a Keresztelő ká-
polna, a Városháza és a Palazzo Pretorio. Esti
érkezés a Montecatini Terme városában ta-
lálható szálláshelyre. A hangulatos, közel 21
ezer lakost számláló kisváros Firenze közelé-
ben fekszik. Olaszország legnagyobb és egy-
ben egyik legismertebb termálfürdő-célpontja,
ami évente több ezer turistát vonz a városba,
köztük számos ismert személyiséget.

2. nap: Firenze
Utazás Toszkána tartomány fővárosába, az
Arno folyó partján fekvő festői Firenzébe. Az
Itáliai-félsziget csaknem közepén elhelyez-
kedő város, közel 380 ezer lakosával, Olasz-

ország legjelentősebb nagyvárosai közé tar-
tozik. Gyalogos városnézés a történelmi vá-
rosközpontban, mely a Világörökség része.
Programunkat a Dóm téren kezdjük, majd a
város politikai központja a 'Piazza Signoria'
következik. A délutáni órákban az Uffizi Kép-
tár remekműveit csodálhatjuk meg részletes
magyar tárlatvezetéssel (Ár: 11.500,-Ft/fő*
-jelentkezéskor fizetendő!), majd a Szent Ke-
reszt templom következik. A város panthe-
onjának is nevezett ’Santa Croce’ templom-
ban a legjelentősebb sírok között találjuk
Michelangelo sírját is. Visszautazás a szál-
láshelyre a kora esti órákban.

3. nap: Firenze
Reggeli után elutazás Firenzébe. A város ne-
vének eredetével kapcsolatban számos le-
genda ismert, a mai napon mi is megismerke-
dünk ezekkel a történetekkel. Délelőtt
szabadidő a belvárosban, vásárlási lehetőség
illetve a városnézés folytatása egyénileg vagy
fakultatív városnézés helyi idegenvezetővel.

Először az Akadémia épületét keressük fel, ahol
részletes magyar nyelvű tárlatvezetéssel meg-
csodálhatjuk a kiállított remekműveket, köztük
a híres Dávid szobrot is. Ezt követően megte-
kintjük a Medici Palotát kívülről, a ’San Lorenzo’
templomot (Michelangelo tervezte pompás lép-
csősorral), majd a Medici kápolna következik,
ahol Michelangelo leghíresebb művei közül a
Medici sírokat díszítő szimbolikus szobrok fo-
gadnak. Városnézésünket a ’Santa Maria No-
vella’ Bazilikánál fejezzük be. (A program ára:
9.900,-Ft/fő*-jelentkezéskor fizetendő!). A vá-
rostól a 'Piazzale Michelangelo' teréről nyíló
fantasztikus panorámával búcsúzunk, majd
visszautazás Montecatini Terme városába.

4. nap: Vinci-Budapest
Utazás a reneszánsz polihisztorának, Leo-
nardo da Vinci-nek a szülővárosába. Látoga-
tás a toszkán dombvidék által körül ölelt
Vinci festői kisvárosában. A múzeum és a la-
kóház megtekintése után hazautazás. Érke-
zés Budapestre az éjszakai órákban.

PUCCINI FESZTIVÁL

1. nap: Budapest-Pistoia-Montecatini Terme   
Elutazás a kora reggeli órákban, folyamatos
utazás Szlovénián keresztül rövid pihenőkkel
Toszkánába. Késő délután városnézés Pistoia
falakkal körülölelt, középkori hangulatú bel-
városában. A pistoiai Dóm teret nem véletle-
nül, az ország egyik legszebb terének tartják
számon, hiszen itt találhatóak a város leg-
fontosabb épületei, a Katedrális, a Harang-
torony, a Keresztelő kápolna, a Városháza és
a ’Palazzo Pretorio’. Városnézésünk után uta-
zás a Montecatini Terme városában található
szálláshelyre. Történelmi hangulat és modern
város pezsgés egyaránt jellemzi a gyógyü-
dülővárost, ahol egy kellemes esti sétára is
lehetőségünk lesz a városközpontban. 

2. nap: Firenze
Utazás Toszkána tartomány fővárosába, az
Arno folyó partján fekvő festői Firenzébe. Az
Itáliai-félsziget csaknem közepén elhelyez-
kedő város, közel 380 ezer lakosával, Olasz-
ország legjelentősebb nagyvárosai közé tar-
tozik. Gyalogos városnézés a történelmi

városközpontban, mely a Világörökség része.
Programunkat a Dóm téren kezdjük, majd a
város politikai központja a 'Piazza Signoria'
következik. A délutáni órákban az Uffizi Kép-
tár remekműveit csodálhatjuk meg részletes
magyar tárlatvezetéssel (Ár: 11.500,-Ft/fő* -
jelentkezéskor fizetendő!), majd a Szent Ke-
reszt templom következik. A város panthe-
onjának is nevezett ’Santa Croce’ templomban
a legjelentősebb sírok között találjuk Miche-
langelo sírját is. Visszautazás a szálláshelyre
a kora esti órákban.

3. nap: Pisa-Lucca-Torre del Lago
Szabadidő Montecatini Terme városában
vagy egész napos városnézés egyénileg Fi-
renzében. Fakultatív programajánlatunk: Ki-
rándulás toszkána egyik legszebb városába.
Az UNESCO világörökséghez tartozó 'Piazza
dei Miracoli' nevezetességeit tekintjük meg
Pisa városában, majd továbbutazás Puccini
szülővárosába, Luccába. Belvárosi séta a
falakkal körül ölelt hangulatos városköz-
pontban, ahol a híres zeneszerző szülőházát

is felkeressük. A 'San Martino' Dóm, a 'San
Michele in Foro' és a világ egyik legkülönle-
gesebb terének, egy régi amfiteátrum ma-
radványaira épült 'Piazza dell’Anfiteatro'
megtekintése után szabadidő, vásárlási le-
hetőség, majd visszautazás a szállodába a
délutáni órákban.(Ár: 15EUR/fő) Készülődés
az esti előadásra. (Vacsora ezen a napon
nincs!) A fesztivál helyszíne Torre del Lago,
melyet a Maestro „az én Földi Paradicso-
mom”-nak hívott. Részvétel a "Tosca" sza-
badtéri operaelőadásán. (Ár: 12.000,-Ft/fő-
jelentkezéskor fizetendő!)  Visszautazás
Montecatini Terme városába az éjszakai
órákban.

4. nap: Vinci-Budapest
Elutazás a reneszánsz lángelme, Leonardo
da Vinci szülővárosába. Látogatás a toszkán
dombvidéken fekvő Vinci, tipikus toszkán fal-
vában, melyet olajfaültetvények és rendezett
szőlősorok vesznek körül.  A Museo Leonar-
diano megtekintése után hazautazás. Érke-
zés Budapestre a késő esti órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 76.400,-Ft/fő

5 nap

84.900,- Ft/fő

03.29.
10.19.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

5 nap

85.900,- Ft/fő

03.29.
04.27.
07.11.
08.22.
10.03.

TOSZKÁNA VARÁZSA

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban
a magasba törő ciprusok, középkori kisváro-
sok festői tájaira. Folyamatos utazás, rövid
pihenőkkel Szlovénián keresztül Toszkánába.
Érkezés Montecatini Terme városába az esti
órákban. Szálláshely elfoglalása.

2. nap: Poggio a Caiano-Firenze
Reggeli a szállodában, majd a Medici család
egyik legszebb és leghíresebb villáját, a haj-
dani nyári rezidenciát keressük fel Poggio a
Caiano városában. A 9 hektár területet elfog-
laló parkkal körülölelt reneszánsz villa az
UNESCO Világörökség része. Látogatásunk
után folytatjuk utunkat a toszkán fővárosba.
Belvárosi séta a város legjelentősebb műem-
lékeinek megtekintésével (S.Croce, Ponte
Vecchio, Palazzo Vecchio, Dóm…), majd dél-
után szabadidő, vásárlási lehetőség vagy le-
hetőség az Uffizi Képtár gyűjteményének
megtekintésére részletes tárlatvezetéssel (Ár:
11.500,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!). Visz-
szaérkezés a szállodába az esti órákban.

3. nap: Siena-San Gimignano-Volterra
Ma Toszkána legszebb városainak felfede-
zése következik. Kirándulásunk során a tar-
tomány világhírű  régiójának, a sokat fény-
képezett Chianti borvidék szépségeivel is
megismerkedünk. Utunk először is a híres lo-
vasversenyről (Palio) és kagyló alakú főteréről
híres Siena-ba vezet. Városnézés a három
összefüggő dombon fekvő gyönyörű gótikus
városában, majd délután látogatás San Gi-
mignanoban. A „tornyok városában” vásárol-
hatunk a Chianti és Vernaccia borokból, vagy
megkóstolhatjuk a szarvasgombával töltött
vad disznószalámit is. A késő délutáni órák-
ban rövid séta a Toszkána szívében megbújó,
etruszk alapítású Volterra középkori hangu-
latot árasztó belvárosában. Az "alabástrom
város" központja Itália egyik legszebb közép-
kori tere, a Piazza del Priori. Visszaérkezés a
szállásra az esti órákban.

4. nap: Pisa-Lucca-Montecarlo
Reggeli, majd egész napos fakultatív ki-
rándulás. Utazás Pisa különlegesen szép

városába. A Campo dei Miracoli csodálatos
épületeinek megtekintése után rövid sza-
badidő (a Ferde Toronyba való feljutás és
a Dómba való bejutás csak a helyszínen, a
szabad helyek függvényében lehetséges!),
majd folytatjuk utunkat a falakkal körül-
ölelt Lucca városába. Séta az elbűvölő
szűk utcácskákkal, terekkel, tetőteraszok-
kal, tornyokkal és templomokkal büszkél-
kedő városközpontban. Délután a Lucca
környéki villák egyik legimpozánsabb épü-
letének a megtekintésére indulunk. Séta a
festői villa parkjában, majd mai progra-
munkat egy jellegzetes vidéki gazdaság-
ban fejezzük be. Borkóstoló,  vásárlási le-
hetőség, majd visszautazás a szállodába
(Ár: 40EUR/fő).

5. nap: Vinci-Budapest
Reggeli után utazás a reneszánsz lángelme
Leonardo da Vinci szülővárosában, Vinciben.
Múzeum látogatás, majd folyamatos utazás
Magyarországra rövid pihenőkkel. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.

TOSZKÁNA ÉS CINQUE TERRE
1. nap: Budapest-Montecatini Terme
A kora reggeli órákban megkezdjük utazá-
sunkat Toszkánába. Szállásunk Montecatini
Terme hangulatos kisvárosában lesz, ahova
az esti órákban érkezünk. 

2. nap: Firenze
Miután kényelmesen megreggeliztünk, a
toszkán régió kulturális fővárosába uta-
zunk. A "Virágok városa", ahogy a helyiek
egykor nevezték, a legenda szerint egy li-
liom mezőn épült fel. Erre a vörös liliom, a
város jelképe is emlékeztet, melyet város-
nézésünk alkalmával cégéreken, zászlókon
is megfigyelhetünk. Látogatásunk alkalmá-
val megismerkedünk a híres Medici család
történetével is, akik hosszú éveken keresz-
tül uralkodtak a városban. A 'Santa Croce'
templom megtekintése után a város jelké-
péhez a híres 'Ponte Vecchio' hídjához lá-
togatunk. Rövid szabadidő után megtekint-
jük a város politikai központját a 'Piazza
della Signoria' terét a 'Palazzo Vecchio' épü-
letével, a 'Loggia dei Lanzit' híres szobraival,

majd programunk a Dóm téren folytatódik.
Délután szabad program, vagy lehetőség
az Uffizi Képtár gyűjteményének megtekin-
tésére, tárlatvezetéssel (Ár: 11.500,-Ft/fő*-
jelentkezéskor fizetendő!). Visszautazás a
szállásra az esti órákban.

3. nap: Cinque-Terre
Fakultatív kirándulási lehetőség az „Öt föld”
mesés tájaira, ahol Olaszország egyik leg-
szebb partszakaszát és legtöbbet fotózott
apró falvait fedezzük fel. La Spezia városából
kihajózva láthatjuk Portovenere jellegzetes
magas, színes házait, majd kikötünk Riomag-
giore városában. A festői Cinque Terre terü-
letét tulajdonképpen öt pici, autóforgalomtól
mentes falu és egy gyönyörű nemzeti park
alkotja. Hajókirándulásunk alkalmával a me-
redek sziklaszirtekre épült festői kis halász-
falvakat fedezhetjük fel. Szabadidő Monte-
rosso al Mare-ban, majd visszautazás La
Spezia kikötőjébe. (Ár: 45EUR/fő) (Rossz idő-
járás esetén amennyiben a kihajózás nem
lehetséges, az utazás vonattal történik!).

4. nap: Pisa-Lucca-Montecarlo
Pisa városába látogatunk, mely egykor Olasz-
ország egyik legjelentősebb tengeri hatalma
volt. Városnézésünk alkalmával Itália egyik leg-
szebb terét az UNESCO örökségek közé sorolt
Csodák terét tekintjük meg a Keresztelőkápolna,
a Dóm és a híres pisai Ferde Torony épület-
együttesével. Délután utazás Lucca városfalak-
kal körbezárt lenyűgöző hangulatú városába. A
szűk utcákon barangolva megtekintjük a város
jellegzetes hangulatú terét a Piazza dell’Anfite-
atro-t, a San Martino katedrálist, a város román
stílusú templomait és kereskedőházait.  Ezután
látogatás egy toszkán villa gazdaságban, rész-
vételi lehetőség egy hangulatos borkóstolón,
ahol a jellegzetes helyi termékekkel és borokkal
ismerkedhetünk. (Borkóstoló: 15EUR/fő). 

5. nap: Pistoia-Budapest
Városnézés Pistoia városában, ahol megte-
kintjük a Dóm teret, mely díszes épületeivel
méltán tartozik Olaszország legszebb terei
közé, majd hazautazás. Érkezés Magyaror-
szágra a késő esti órákban.
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TOSZKÁNA ÍNYENCEKNEK

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 76.400,-Ft/fő
Gyerek ár: 74.900,-Ft/fő

5 nap

84.900,- Ft/fő

08.01.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

(Októberben Szarvasgomba
múzeumlátogatás, kóstolóval, no-
vemberben részvétel a szarvas-
gomba fesztiválon San Giovanni

d’Asso városában!)

4 nap

79.900,- Ft/fő

10.11.
11.08.

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Megkezdjük utazásunkat a látnivalók, érde-
kességek és gasztronómiai élmények vilá-
gába. Kora esti érkezés Toszkánába. Hangu-
latos utcák, üzletek, pálmafák és termálfürdők,
ez Montecatini Terme,  Olaszország egyik leg-
népszerűbb termálfürdő városa.

2. nap: Collodi-Chianti-Monteriggioni-Siena
Ma az itáliai kertművészet remekét, a híres
"Giardino Garzoni"-t keressük fel. A reneszánsz
és barokk kertépítészet lenyűgöző alkotását
csodálhatjuk meg a szobrok, szökőkutak, ka-
nyargós lépcsősorok díszítette mesés park-
ban. Továbbutazás Greve in Chianti városába.
Városnézés és vásárlási lehetőség a híres Chi-
anti borokból, majd folytatjuk utunkat Mon-
teriggioni városába. A középkor világába csöp-
penünk vissza a falakkal és 14 toronnyal
őrzött hangulatos kisvárosba érkezve. Délután
érkezés Siena városába, melynek városmagja
az UNESCO Világörökség része. A kagyló
alakú, XII. századi, hatalmas Piazza del
Campo elegáns palotákkal szegélyezett terét

szűk, boltíves sikátorokon keresztül közelítjük
meg. Megtekintjük a Dómot, melynek temér-
dek lenyűgöző freskója mellett külön ékes-
ségnek számít intarziás márványpadlója. Sza-
badidő, majd utazás a Chianciano Terme
városában található szállodába. 

3. nap: Sorano-Pitigliano-Saturnia
Ma toszkána rejtett gyöngyszemeit keressük
fel. Első megállónk a „toszkán Matera”, az íz-
letes boráról is híres Sorano, ahol megtekintjük
az Orsini kastélyt, majd folytatjuk utunkat a
régió másik elbűvölő településhez. A vulkáni
sziklára épült Pitigliano hangulatát nehéz sza-
vakba önteni. Belvárosát „kis Jeruzsálemként”
is emlegetik. Városnézésünk után irány a régió
egyik legkülönlegesebb helye. Saturnia egye-
dülálló, háromezer éves forráshálózattal ren-
delkezik. A régi malom épület, a Cascate del
Mulino mellett gőzölgő Terme di Saturnia lát-
ványa valóban lélegzetelállító. Az állandó 37
celsius fokos víz, mely ásványi anyagokban
gazdag, igazi orvosság a testnek és léleknek
egyaránt. A csodálatos opálos, kénes víz erős

illatú, így már messziről tudni fogjuk, jó úton
járunk. A Pamukkale-szerű teraszokhoz ha-
sonlító Cascata del Mulino melegvizes termál-
forrásában megmártózni garantáltan felejthe-
tetlen élmény lesz. Visszautazás a szállodába.

4. nap: Montalcino-Pienza-Montepulciano
Uticélunk a hatalmas falakkal körülvett, impo-
záns vár uralta Montalcino. Séta a belvárosban,
majd  programunk Pienza festői városában
folytatódik, mely 1996 óta része az UNESCO
Világörökségnek. A kis település hírnevét töb-
bek között II. Pius pápának köszönheti, aki itt
született, majd rezidenciát építtetett magának.
Izgalmas látnivaló a Piccolomini palota is,
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Val d'Orcia
völgyre. Montepulciano következik, mely kö-
zépkori sikátoraival, reneszánsz palotáival és
templomaival bőven kínál látnivalót. Városné-
zés, borkóstoló, majd visszautazás a szállásra.

5. nap: Arezzo-Budapest
Utazás a dombtetőre épült Arezzo hangulatos
városába. Városnézés, majd hazautazás. 

TOSZKÁN HÉTVÉGE SZARVASGOMBÁVAL

1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Folyamatos utazás Szlovénián keresztül
Toszkánába. Esti érkezés a Chianciano Terme
városában található szállásra.

2. nap: Pienza-Montalcino-Bagni San Filippo
Ha Toszkánáról van szól legelőször is a zöld
hegyoldalak, dombtetőn álló magányos cipru-
sok, aranyló szénabálák képe jelenik meg elő-
ször a szemünk előtt. Ez pontosan Val d'Orcia,
Toszkána déli vidéke, melyet mai kirándulásunk
alkalmával mi is bejárhatunk. A gyönyörű és
egyedi táj számos reneszánsz festőt és modern
fényképészt is megihletett, így nem véletlen,
hogy Val d’Orcia 2004-ben az UNESCO világö-
rökség listájának részévé vált. Az Orcia folyó
mentén elterülő völgy dombtetőre épült váro-
sok, középkori várak, szőlőültetvények és a jel-
legzetes magasba törő ciprusok látványával
ejti rabul a szívünket. A kirándulás felér egy
gasztronómiai kalandozással is, hiszen a vidék
számtalan helyi specialitással csábít. A híres
Pienza-i pecorino, az olívaolaj, a finom borok, a

sáfrány, a szarvasgomba, vadpástétomok és
mártások mind mind a régi specialitásai közé
tartoznak. Első megállónk „az ideális városként
is emlegetett Pienza, a reneszánsz városépíté-
szet bölcsője, mely a XV. század közepén épült
egyfajta reneszánsz városfejlesztési mintaként
II. Piusz pápa megbízásából. Városnézés, majd
folytatjuk utunkat a 20 km-re fekvő , Montalcino
dombra épült városába, mely a világ egyik leg-
jobb borának hazája. A délutánt egy igazán kü-
lönleges helyszínen töltjük. Vár a Monte Amiata
mesés vidéke. Az ősi vulkán lábánál fekszik cip-
rusok, fügefák és fenyőfák ölelésében Bagni
San Filippo fürdővárosa. A különleges hely a
gazdag kénes termálvízből kicsapódó füstök
és gőzök látványával Böcklin Holtak szigete
festményére emlékeztet. Fürdési lehetőség.
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

3. nap: Buonconvento-Siena-S.G.d’Asso
Reggel toszkána egyik legszebb települése
felé vesszük utunkat. Az ősi zarándok út, a
Via Francigena mentén fekvő Buonconvento
középkori hangulatú városában mintha meg-

állt volna az idő. Belvárosi séta a vöröstéglás
épületek között, majd utazás a régió egyik
legjelentősebb városába. Siena jelképe, a híres
kagylóformájú főtér  a Piazza del Campo, ahol
a Fonte Gaia szökőkútat,a Palazzo Comunale
és a Torre del Mangia épületét is láthatjuk. A
Santa Maria Assunta Dóm a román-gótikus
építészet kiemelkedő alkotása, vakítóan fehér
márvány homlokzatával elbűvölő látvány. A
dóm gazdag belső díszítése szintén szemet
gyönyörködtető a fehér és sötétzöld, szinte
már fekete márvány borításnak, különleges
mozaikpadlójának valamint Donatello, Nicola
Pisano, Michelangelo és Pinturicchio alkotá-
sainak köszönhetően. Rövid szabadidő, majd
visszautazás a szállásra.

4. nap: Montepulciano-Budapest
Utazás Montepulciano dobtetőre épült váro-
sába, melynek messze földön híres bora, a
Vino Nobile. Városnézés a reneszánsz palo-
tákkal, régi templomokkal, gyönyörű terekkel
büszkélkedő belvárosban. Hazautazás. Érke-
zés Budapestre az éjszakai órákban.
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NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Megkezdjük utazásunkat Olaszország
egyik legfestőibb régiójába. Toszkánát em-
lítve szinte biztosan a ciprusokkal tarkított
toszkán dombok, jó borok, elbűvölő kisvá-
rosok képe ötlik fel szemünk előtt. Prog-
ramunk során bejárjuk a tartomány leg-
szebb városait és a toszkán tengerparton
pihenünk meg. Szlovénián át utazva, az
esti órákban érkezünk meg szállásunkra,
mely Montecatini Terme hangulatos váro-
sában lesz. A kisvárost több százezren lá-
togatják meg évente, köszönhetően a vi-
lághírű gyógyvizének. Montecatini Terme
már a XVI. században büszkélkedhetett
fürdőkkel, melyek közül az első és a leghí-
resebb a Tettuccio Terme a város főutcá-
ján épült. 

2. nap: Firenze-Pisa-Marina di Bibbona
Reggel a régió fővárosába, Firenzébe uta-
zunk. Az Arno folyó mellett elsétálunk a
'Santa Croce' templomhoz, melyet Firenze
Pantheonjának is neveznek a számos sír-
emlék miatt. (Michelangelo sírja), majd vá-
rosnézésünket a 'Piazza della Signoria' terén
folytatjuk. Megnézzük a Városháza épületét,
a 'Loggia dei Lanzit' híres szobraival, majd
elsétálunk a város jelképéhez, a híres 'Ponte
Vecchio' hídhoz. Gyalogos sétánkat a Dóm
téren fejezzük be. A Keresztelőkápolna, a
Giotto féle harangtorony és a lenyűgöző
'Santa Maria del Fiore' épületének megte-
kintése után, Toszkána egyik legjelentősebb
városába, Pisa-ba utazunk. A Csodák tere,
a Dóm és a Ferde Torony megtekintése után
rövid szabadidő.  (A Ferde Toronyba a feljutás
és a Dómba való bejutás csak a helyszínen, a
szabad helyek függvényében lehetséges.)
Késő délután megkezdjük utazásunkat a
toszkán tengerpartra. Egy programokban
gazdag nyaralás vár ránk a Tirrén-tenger
partján, ahol a szálláshelyünk is található.
Érkezés az etruszkok riviéráján található
szállodába az esti órákban.

3. nap: Giannutri-Giglio
Szabadprogram vagy hajókirándulás a tosz-
kán szigetvilág két lenyűgöző szigetére. Vár
Giannutri félhold alakú szigete, mely a leg-

délebbi a 7 toszkán sziget közül és mind-
össze 14 km-re fekszik Gigliotól. Giannutri
szigetén sétálunk a szigorúan védett termé-
szetvédelmi terület mediterrán növényekkel
teli ösvényein, majd fürdési lehetőség a gyö-
nyörű 'Cala Spalmatoio' öbölben. Ízletes
ebéd a „tenger gyümölcseiből” a fedélzeten,
majd továbbhajózunk a „Liliom-szigetre”.
Séta a festői kikötőben, szabadidő, fürdési
lehetőség vagy látogatás a Castello negyed-
ben. Visszaérkezés a szállodába az esti órák-
ban. (Ár: 55EUR/fő)

4. nap: Siena-San Gimignano
Az utunk ma a gyönyörű toszkán tájakon
keresztül Sienaba vezet. A város a középkori
kereskedők és bankok “mekkája” volt. Fel-
keressük a belváros egyik legjelentősebb
építészeti alkotását, a Dómot, majd a leg-
fontosabb nevezetességek megtekintése
után válogathatunk a hagyományaikat féltve
őrző sienai kézművesek remekműveiből is.
Délután San Gimignano-ban, a „tornyok” vi-
lághírű városában pihenhetünk meg, ahol a
helyi specialitásokat is megkóstolhatják
(Chianti és Vernaccia bor, szarvasgombával
töltött vaddisznó szalámi). Visszautazás a
szálláshelyre.

5. nap: Piombino-Elba szigete
Reggeli után egész napos kirándulás Elba
szigetére, Napóleon száműzetésének szín-
helyére, mely a toszkán partoktól 15 tengeri
mérföldre fekszik. Utazás Piombino kikötő-
városába, ahonnan egyórás hajóút során ér-
kezünk meg Portoferraio városába. A „Zöld
sziget” garantáltan mindenkit elkápráztat
szépségével. Olajfa és fügefaerdők, szelíd
gesztenyések borítják, meseszép öblei pedig
hívogatóan csábítanak fürdőzésre. Érkezé-
sünk után megtekintjük a Napóleon  Villát.
A Malmok palotája a sziget egyetlen igazi
nevezetessége, Napóleon rezidenciája volt,
ma emlékmúzeum. Továbbutazás a sziget
déli részén fekvő Marina di Campo-ba, sza-
badidő, fürdési lehetőség. Délután vásárol-
hatunk a helyi Aleatico desszertborból és a
jellegzetes helyi süteményből, majd búcsú
a Tirrén-tenger gyöngyszemétől és vissza-
utazás a szálláshelyre. (Ár: 45EUR/fő).

6. nap: Volterra-Bolgheri
Szabadprogram, pihenés a tengerparton
vagy félnapos fakultatív kirándulás. (Ár:
25EUR/fő) A reggeli órákban elutazás Vol-
terra gyönyörű, etruszk alapítású váro-
sába, mely a tartomány egyik büszkesége.
A vulkanikus dombok között emelkedő
Volterra középkori hangulatot árasztó bel-
városa egyszerűen lenyűgöző. A vastag
kőfallal körülölelt városból gyönyörű kilá-
tás nyílik a környező vidékre is. Középkori
erőd, etruszk romok, múzeumok és a szűk
utcácskákban található hangulatos kis ét-
termek adják a város varázsát, és persze
a város főtere a Piazza dei Priori, mely
Olaszország egyik legszebb tere. A látni-
valói mellett Volterra az alabástromfara-
gás központja is, így lehetőségünk lesz
gyönyörű ajándéktárgyak vásárlására is.
Városnézésünk után látogatás egy agritu-
rismo-ban, ahol a régió specialitásait is
megkóstoljuk, majd borkóstoló, vásárlási
lehetőséggel. Visszautazás a tengerpartra,
de előtte még séta Bolgheri bájos, közép-
kori hangulatú kisvárosában, mely a régió
Sassicaia boráról is nevezetes. Délután
pihenés a tengerparton. 

7. nap: Massa Marittima-Montalcino-Cortona
Búcsú a toszkán tengerparttól és utunk újra
Toszkána mesés dombvidékére vezet ben-
nünket. Először rövid megálló Massa Marit-
tima hangulatos városában. Látogatásunkat
a város központban, majd folytatjuk utunkat
Montalcino elbűvölő, dombra épült kisváro-
sába. A viharos történelemmel és festői kör-
nyezettel rendelkező város legnagyobb ki-
terjedése és ragyogása a középkorra esik.
Vára, templomai, meredek sikátorai és lép-
csői, a városháza, karcsú tornyai, távoli le-
nyűgöző időszakok emlékei. A délutáni órák-
ban elutazás a „Napsütötte Toszkána” című
filmből is ismert Cortona domboldalba épült
kisvárosába. Egy meredek hegy oldalában
található 5oo méter magasan az etruszk fa-
lakkal és fantasztikus etruszk sírokkal kör-
bevett festői Cortona, melyet a legtöbben a
Napsütötte Toszkána, vagy Benigni 'Az élet
szép' című filmjéből ismerhetnek. A zegzu-
gos kis utcákon járva megismerhetjük a leg-

fontosabb nevezetességeket, illetve meg-
csodálhatjuk a Monte Amiata vulkánhegyére
és a Trasimeno-tó vidékére nyíló kilátást is.
Esti érkezés a Cortona közeli szállásra.

8. nap: Arezzo-Budapest
Korai reggeli a szállodában, majd utazás a
dobra épült, etruszk alapítású Arezzo vá-
rosába. A Corso Italia vezet a város leg-
szebb részéhez, mely a belváros középkori
hangulatú főtere, a Piazza Grande. Itt ta-
lálható a város híres szülöttéről a híres író,
festő és építész Giorgio Vasari-ról elneve-
zett kávézó is, valamint gyönyörű paloták
és a XII. századi, homlokzatán három osz-
lopos galériasorral ékesített Pieve di Santa
Maria. Városnézésünkből természetesen
nem maradhat ki a Szent Ferenc templom
sem, ahol megnézzük 'Piero della Fran-
cesca' híres freskósorozatát is a Szent Ke-
reszt történetéről. A városban játszódott
az Élet szép című film, amit II. János Pál
pápa kedvenc filmjeként tartottak számon,
Toszkána szülötte Roberto Benigni film-
rendező főszereplésével. Látogatásunk
után hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés
Budapestre az éjszakai órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 19.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 26.000,-Ft/fő

8 nap

129.900,- Ft/fő

06.16.
09.01.

03.31-ig -10% kedvezmény!



TOSZKÁNA LEGJAVA

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 17.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 89.900,-Ft/fő

6 nap

99.900,- Ft/fő

05.18.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 89.900,-Ft/fő
Gyerek ár: 85.900,-Ft/fő

6 nap

99.900,- Ft/fő

07.19.
08.17.

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Vár ránk Közép-Olaszország egyik legszebb
tája, a finom borairól, ősi villáiról, meseszép
völgyeiről, ikonikus ciprusfáiról messze földön
híres Toscana. Szálláshely elfoglalása Mon-
tecatini Terme városában az esti órákban.

2. nap: Pisa-Firenze
Utazás Pisa városába. A 'Campo dei Miracoli'-
nak négy meghatározó építménye a Dóm, a
Ferde Torony, a Keresztelőkápolna és a temető.
A város jelképe a Santa Maria Assunta Dómhoz
tartozó híres 8 emeletes harangtorony 58 méter
magas, az itáliai román stílus gyöngyszeme. A
délutánt toszkána tartomány fővárosában tölt-
jük. Városnézés, majd az Arno-parti várostól egy
felejthetetlen látképpel búcsúzunk. Firenze leg-
szebb panorámáját a folyó parton mestersége-
sen kialakított park tetején kiépített téren - Pi-
azzale Michelangelo - található kilátóteraszról
csodálhatjuk meg. Visszautazás a szállodába.

3. nap: San Gimignano-Volterra-Siena
Festményre kívánkozó tájak mentén először San

Gimignanoba, a „tornyok városába” utazunk. Vá-
rosnézés Itália egyik legkülönlegesebb hangulatú
etruszkfalakkal körülvett,  a középkori felhőkarco-
lókkal tarkított, csak „középkori Manhattan”-ként
emlegetett óvárosában. Egy kicsiny domb tetején
a hajdani 72 toronyból ma már "csak" 14 különböző
magasságú torony áll. Következő megállónk a
hegytetőre épült, vulkanikus dombok között emel-
kedő Volterra városába vezet, melynek középkori
hangulatot árasztó belvárosában sétálva gyönyör-
ködhetünk a környező vidékre és a Tirrén-tengerre
nyíló fantasztikus kilátásban is. Utolsó állomásunk
a három dombon fekvő Siena. A város egykor a
középkori kereskedők és bankok "mekkája" volt. A
Dóm és a legfontosabb nevezetességek megte-
kintése után, válogathatunk a hagyományaikat fél-
tve őrző sienai kézművesek remekműveiből is.
Szállás Chianciano Terme városában.

4. nap: Montepulciano-Pienza
Utazás ízletes borairól is világhírű Montepulci-
ano, hegytetőre épült városába, melyet még az
etruszkok alapították. Falakkal körülvett belvá-
rosa, reneszánsz épületei, templomai, szűk kis

utcái évszázadok történetét elevenítik meg a lá-
togatók számára. Borkóstoló, vásárlási lehető-
séggel, majd a tartomány egyik kis gyöngysze-
mét keressük fel, melynek történelmi központja
1996-ban került fel a Világörökségek listájára.
Belvárosi séta, II. Pius Pápa szülővárosában, Pi-
enza központjában, majd utazás az etruszkok
riviéráján található szálláshelyre.

5. nap: Piombino-Elba szigete
Piombino kikötőjéből a Tirrén-tenger egyik leg-
szebb szigetére, Elbára utazunk, mely Napó-
leon száműzetésének színhelyeként is ismert.
Festői öblök, halászhajók, pazar villák, csábító
éttermek és kávézók várják a látogatókat.
Porto Azzurroban szabadidő vagy lehetőség
az ásványbánya megtekintésére. Délután Por-
toferraio városában séta a történelmi város-
központban, ahol megtekintjük Napóleon egy-
kori rezidenciáját is. (Ár: 45EUR/fő)

6. nap: Marina di Bibbona-Budapest
Búcsú Toszkánától és hazautazás. Érkezés
Budapestre a késő éjszakai órákban.

NYARALÁS TOSZKÁNÁBAN

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről. Kora esti érkezés Tosz-
kánába. Látogatási lehetőség Montecatini
Alto hangulatos városközpontjában, majd a
szálláshely elfoglalása.

2. nap: Lucca-Pisa-Viareggio
Látogatás a falakkal körülölelt, festői Lucca
városában, Puccini szülővárosában. a város
szimbóluma, a Piactér vagyis a Piazza Anfi-
teatro, mely az ókorban színház volt. A vá-
rosnézésünk után Pisa-ba utazunk. A Csodák
mezején a Dóm, Keresztelő Kápolna és a
Ferde Torony páratlan összképe fogad (A
Ferde Toronyba a feljutás és a Dómba való
bejutás csak a helyszínen, a szabad helyek
függvényében lehetséges!). Délután látogatás
a toszkán tengerpart elegáns városában, Vi-
areggio-ban, fürdési lehetőség a tengerpar-
ton. Visszaérkezés a szállodába.

3. nap: Recco-Camogli-San Fruttuoso- Portofino
Korai reggeli után utazás Recco városába,
ahol egy igazi focaccia-t is megkóstolhatunk.

Hajóra szállunk és Camogli városába utazunk
(Ár: 25EUR/fő). A kis halászfalu színes házai,
a Sárkány vár, a tengerparti sétány és a tür-
kizkék tenger garantáltan mindenkit elvará-
zsol. Rövid szabadidő, majd tovább hajózunk
San Fruttuoso elbűvölő kis öblébe, ahol meg-
tekintjük az apátság épületét. Szabadidő, für-
dési lehetőség. Kora délután ismét hajóra
szállunk és az olasz riviéra keleti részének
egyik gyöngyszeméhez látogatunk. Portofino
dús növényzetével, színpompás házaival, régi
váraival lenyűgözi a látogatókat. A világ egyik
leghíresebb és legszebb kikötőjét, az európai
elit kedvenc találkozóhelyét az egyik legtöb-
bet fotózott településnek tartják. Szabadidő
a festői városközpontban, ahol egyszerű ha-
lászcsónakok és sok millió dolláros jachtok
ringatóznak együtt a világhírű színes házsor
hátterével. Este visszautazás a szálláshelyre,
vacsora.

4. nap: Volterra-Firenze
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív
kirándulási lehetőség. Jellegzetes toszkán

tájakon keresztül az utunk először a falakkal
körülölelt Volterra középkori hangulatú vá-
rosába vezet. Városnézés, majd folytatjuk
utunkat Firenzébe. Az Arno folyó partján vé-
gighúzódó, hosszú történelmi múltra vissza-
tekintő város, Toszkána régió székhelye és
egyben kulturális központja. Belvárosi séta
a legfontosabb nevezetességekkel, majd
visszautazás a szállásra. (Ár: 20EUR/fő)

5. nap: Strandolás Forte dei Marmi
Egész napos szabad program Montecatini
Terme városában vagy fakultatív kirándulás
és strandolás a toszkán tengerpart egyik leg-
szebb partszakaszán. (Ár: 15EUR/fő)Utazás
Forte dei Marmi elegáns üdülővárosába, ahol
üzletek, bárok, éttermek és széles homokos
tengerpart várja a nyaralókat. Késő délután
visszautazás a szállásra.

6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Reggeli a szállodában, búcsú toszkánától,
majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő
éjszakai órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió  (4 vacsora): 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 31.800,-Ft/fő
Pótágy ár: 99.900,-Ft/fő

6 nap

110.900,- Ft/fő

09.22.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő

5 nap

99.900,- Ft/fő

07.03.
08.15.
09.18.

TOSZKÁNA CSODÁI ÉS ELBA SZIGETE

2. nap: Vinci-Firenze
Elutazás Leonardo da Vinci szülővárosába. Vinci
egy pici falu egy régi várral, tornyokkal Firenze
közelében. A reneszánsz polihisztornak köszön-
hetően, nevét az egész világ ismeri. Múzeum-
látogatás, majd utazás Toszkána tartomány fő-
városába, Firenzébe. Lehetőség az Uffizi Képtár
gyűjteményének megtekintésére helyi idegen-
vezetővel  részletes magyar nyelvű tárlatveze-
téssel. (Ár: 11.500,-Ft/fő*-jelentkezéskor fize-
tendő!) A múzeumlátogatást követően gyalogos
városnézés keretében megtekintjük az Arno-
parti város legfontosabb látnivalóit. A Piazza
della Signoria, a Ponte Vecchio és a Dóm tér
épületeinek megtekintése után rövid szabadidő,
majd firenzei látogatásunkat a Santa Croce
templom híres sírhelyei előtt tisztelegve zárjuk.
Visszautazás a szálláshelyre.

3. nap: Pisa-Torre del Lago-Montecarlo-Lucca
Egész napos fakultatív kirándulás Toszkána  leg-
szebb városaiba.  Először Pisa-ba utazunk, utunk
a Csodák mezejére vezet, ahol a Dóm, Keresztelő
Kápolna és a Ferde Torony páratlan összképe fo-

gad. Utána látogatás Torre del Lago városában.
Lehetőség a Puccini Villa megtekintésére. Prog-
ramunk egy toszkán gazdaságban folytatódik. Bor-
kóstoló és ízelítő a régió specialitásaiból.Utolsó
állomásunk a falakkal körülölelt, festői Lucca vá-
rosa. Gyalogos városnézés Puccini szülővárosában
a legfontosabb látnivalókkal: Piazza Anfiteatro,
Dóm, San Martino templom...(Ár: 40EUR/fő).

4. nap: Siena-San Gimignano-Volterra
Ciprusokkal körülölelt domboldalak festői vidékén
keresztül legelőször is Siena városába látogatunk
el, melynek belvárosa az UNESCO a Világörökség
része. Városnézés a jellegzetes középkori város-
kában, mely a középkori kereskedők és bankok
"mekkája" volt egykor. Ismerkedés a legfontosabb
látnivalókkal (Palazzo Pubblico, Il Campo, Torre
del Mangia, Fontana Gaia), majd délután San Gi-
mignano-ba, a "tornyok világhírű városába" uta-
zunk. A dombtetőre épült "középkori Manhattan"
képe már távolról  kiemelkedik a toszkán táj lan-
kái közül jellegzetes tornyainak köszönhetően,
melyekből 14 maradt meg teljes pompájában.
Vásárolhatunk a Chianti-ból és Vernaccia-ból, a

helyi jellegzetes borokból vagy a szarvasgom-
bával töltött vaddisznószalámiból. A késő dél-
utáni órákban séta a Toszkána szívében meg-
bújó, etruszk alapítású Volterra belvárosában.
Az "alabástrom városának" központja Itália egyik
legszebb középkori tere, a Piazza del Priori, mely
napjainkban már a Stephenie Meyer nagy sikerű
regényéből készült film, az Újhold helyszíneként
is világhírűvé vált, igaz, a jeleneteket Montepul-
ciano városában forgatták. Visszaérkezés a szál-
láshelyre az esti órákban.

5. nap: Piombino-Elba szigete
Kirándulás Elba szigetére. Utazás Piombino ki-
kötővárosába, ahonnan egyórás hajóút során
érkezünk meg Portoferraio városába. A "zöld
sziget"ként is gyakran emlegetett gyönyörű
toszkán szigeten megtekintjük a Napóleon-vil-
lát, majd festői öblök mentén a sziget legszebb
partszakaszaira látogatunk el. Délután szabad-
idő, fürdési lehetőség. (Ár: 45 EUR/fő).

6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.

NYARALÁS ELBA SZIGETÉN
1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről.Szálláshely elfoglalása
Montecatini Termeben az esti órákban.

2. nap: Piombino-Portoferraio
Utazás Piombino kikötővárosába. Áthajózás
a Tirrén-tenger gyöngyszemeként is gyakran
emlegetett Elba szigetére (Ár: 55 EUR/fő).
Komphajónkról már gyönyörködhetünk Elba
vadregényes, sziklaszirtekkel, gyönyörű öb-
lökkel tarkított partjaiban és megérezhetjük
miért is nevezik ezt a festői szigetet a „zöld
szigetnek” is. A szigeten 147 km hosszú, öb-
lökkel, gyönyörű homokos strandokkal, festői
kikötőkkel tarkított part vár itt ránk. Szállás-
hely elfoglalása, fürdőzés a tengerparton.

3. nap: Portoferraio-Porto Azzurro
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirán-
dulási lehetőség. (Ár: 20EUR/fő) Látogatás
a bástyákkal védett Portoferraio hangulatos
városában, ahol Napóleon egykori rezidenci-
áját a Villa Mulini-t is megtekintjük. Ezt kö-
vetően Porto Azzurro hangulatos kisvárosába

látogatunk. Séta a pálmafás tengerparti sé-
tányon, ahol a halászhajók, színes üzletek ,
kávézók képe fogadja a látogatókat. Kisvo-
nattal a sziget belsejének földalatti kincseit
is megtekinthetik a Piccola Miniera ásvány-
múzeumban. Rövid szabadidő, majd egy fan-
tasztikus panoráma úton utazunk vissza a
szállásunkra.

4. nap: Pianosa szigete vagy sziget körüli hajózás 
Egész napos szabadprogram vagy hajóki-
rándulás Pianosa sík, zöldellő szigetére. A
sziget csak 1999 óta látogatható előtte szi-
gorúan őrzött börtönsziget volt 150 éven
keresztül. Természeti kincseit tekintve talán
a legértékesebb a szigetek közül. A szigeten
egy rézkori nekropolisz maradványai, ősi ka-
takombák és egy csodálatos római kori villa
(Villa Romana) is megtalálható. Fürdési le-
hetőség, majd délután visszautazás a szál-
lásra. (Ár: 40 EUR/fő). Akik csak egy rövi-
debb hajókirándulásra vágynak,
választhatják szigettúránkat is. Az azúrkék
vizű öbölben hajóra szállunk, hogy Elba vad-

regényes partjainak felfedezésére induljunk.
Hajózásunk alkalmával fürdési lehetőség a
szárazföldről el nem érhető csodálatos
szépségű öblökben (Ár: 20EUR/fő).

5. nap: Giglio szigete
Szabadprogram vagy hajókirándulás fürdési
lehetőséggel a romantikus Giglio szigetére.
(Ár: 45 EUR/fő) Érkezésünk után minibuszok-
kal felmegyünk a 405m magasan fekvő Cas-
tello városrészbe, mely a szűk utcácskáival
és jellegzetes boltíveivel a sziget központja.
Délután szabadidő, fürdési lehetőség illetve
vásárolhatunk a sziget ízletes borából az An-
sonaco-ból és az egyéb jellegzetes helyi ter-
mékekből is. Délután visszautazás Elba szi-
getére, majd kompra szállunk és utazás
Montecatini Termebe. A késői érkezés miatta
a mai napon nincs vacsora!

6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Ma-
gyarországra. Érkezés Budapestre az esti
órákban.
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1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás. Esti érkezés a szállodába, az ivó-
kúráiról híres Montecatini Terme városába.

03.31-ig -10% kedvezmény!



DOLCE VITA TOSZKÁNÁBAN

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

5 nap

79.900,- Ft/fő

04.11.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

5 nap

79.900,- Ft/fő

10.26.

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Utazás Montecatini Termébe, ahol lehetőség
nyílik siklóval felmenni Montecatini óváro-
sába, Montecatini Altoba. 

2. nap: Firenze
Utazás Toszkána fővárosába, az Arno partján
fekvő Firenzébe. Gyalogos városnézés: Dóm
tér, Orsanmichiele templom – múzeum, Sig-
noria tér, Santa Croce templom, majd rövid
szabadidő a városban. Városnézésünk után
autóbusszal indulunk Giambologna híres al-
kotásához, az Appeninek Kolosszusához. A
leírások szerint Toszkána legszebb parkja a
Villa Demidoff kertje. Ennek szívében meg-
található a 10 méter magas szobor, ami a
Kolosszust abban a pillanatban ábrázolja,
amint éppen egy tóból készül inni. A parklá-
togatásunk után visszatérünk a szálláshelyre.

3. nap: Siena-Monteriggioni-San Gimignano
Utazás Siena meseszép városába, ahol ré-
gen gazdag bankárok építették fel palotáikat.

A San Domenico Bazilika, Szent Katalin ká-
polna és az ereklyék megtekintése, majd bel-
városi séta a további nevezetességekkel. A
főtér, Palazzo Pubblico, Torre della Mangia
megtekintése után továbbutazás a 14 torony
szegélyezte városfal által körülölelt Monte-
riggioni középkori hangulatú városába. A vá-
roskáról Dante is említést tett már Isteni
színjáték című művében. Séta a reneszánsz
épületekkel körülvett Piazza Róma főterén,
ahol a román kori Santa Maria Assunta temp-
lomot is megtekintjük. Késő délután a közép-
kori San Gimignano vár ránk, melynek tornyos
képe az egyik legismertebb fotó talán Tosz-
kánáról. Városnézés a középkori Manhattan
hangulatos belvárosában, majd visszautazás
a szállásra az esti órákban. 

4. nap: Pontedera-Lajatico-Volterra
Szabadidő Montecatini Terme városában,
vagy fakultatív kirándulási lehetőség. (Ár:
30 EUR/fő) Pontederaban látogatás a Pi-
aggio gyár múzeumában, ismerkedés a

Vespa kismotor történetével. Majd a mú-
zeum látogatás után megállunk Lajatico
területén, Andrea Bocelli szülővárosában,
ahol az éves nagy koncerteket is tartják.
Fotószünet a Teatro del Silenzionál. Vol-
terra felé haladva gazdaságlátogatás kós-
tolóval, majd városnézés Volterrában, ahol
sétánk során érintjük a Dómot, Palazzo
Pretoriót, az alabástrom múzeumot, a ró-
mai színházat, és az Etruszk Múzeumot. A
dombtetőre épült városkából a környező
toszkán tájra nyíló kilátásban is gyönyör-
ködhetünk. Visszautazás a szállásra a késő
délutáni órákban.

5. nap: Pistoia-Budapest
Reggeli a szállodában, majd városnézés az
Appenninek lábánál fekvő Pistoia városá-
ban (Basilica San Francesco, Galleria Vit-
torio Emanuelle, Dóm tér, Battistero, Város-
háza). Látogatásunk után hazautazás.
Folyamatos utazás Budapestre. Érkezés a
késő esti órákban.

CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL UMBRIÁBAN

1.nap: Budapest-Chianciano Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Chian-
ciano Terme városába.

2. nap: Perugia-Deruta
Reggeli után elutazás Umbria tartomány
fővárosába, Perugia-ba, mely az olasz csoki
fellegvára is. Az etruszk-alapítású, dombra
épült városban 25. alkalommal kerül meg-
rendezésre a híres Csokoládé fesztivál. Lá-
togatás a gyönyörű középkori belvárosban,
ahol csokoládé szobrok, látványos standok,
különleges édességek, kóstolók és vásárlási
lehetőség várja a látogatókat. A város fő-
tere, a Piazza IV Novembre, Olaszország
egyik legszebb tere a közepén álló gyönyörű
kúttal, a Fontana Maggiorével. Délután uta-
zás a régió egyik legszebb kisvárosába. A
Borghi piú belli d’Italia kitüntető cím alá
271 kisváros tartozik, ezek közül Deruta el-
bűvölő városát keressük fel, mely a gyö-
nyörű kerámiáiról is híres. Visszautazás a
szállásra az esti órákban.

3. nap: Montepulciano-Campiglia d’Orcia
Reggeli után Toszkána egyik legszebb vá-
rosába látogatunk. Montepulciano domb-
tetőre épült városa egy kialudt vulkán ol-
dalkatlanában fekszik, világszerte híres
bora, a Vino Nobile. Az óváros egyik leg-
fontosabb pontja a főtér, a Piazza Grande,
mely egész Toszkánában az egyik leg-
szebb. A teret XV. századi épületek veszik
körbe, itt találjuk a Városháza, az Órato-
rony és a Dóm épületét is. Városnézésünk
után folytatjuk az utunkat Campiglia d’Or-
cia városába, ahol minden évben megren-
dezik a Gesztenye ünnepét. Október
utolsó vasárnapján a városkát megtöltik
a kosztümös felvonulók. Sült gesztenye
és forralt bor illata tölti meg az utcákat.
Lehetőségünk lesz megkóstolni a geszte-
nyéből készült édességeket, és helyi kü-
lönlegességeket, mint a gesztenyeméz
vagy lekvár, a híres toszkán gesztenye-
lisztből készült polenta stb. Szálláshely
elfoglalása Montecatini Terme városában
az esti órákban.

4. nap: Pisa-Firenze
Szabadidő Montecatini Terme városában
vagy egész napos fakultatív kirándulás. Dél-
előtt Itália egyik legrégebbi városába, a ten-
gertől alig pár kilométerre fekvő Pisa-ba uta-
zunk. Utunk a városfallal körülvett Piazza dei
Miracoli terére vezet. A legfontosabb neve-
zetességek megtekintése után felkeresünk
egy helyi gazdaságot, ahol kóstoló és vá-
sárlási lehetőség a jellegzetes helyi termé-
kekből. (Olíva olaj, szárított paradicsom,
cantucci, bor stb.) A délutánt már Toszkána
fővárosában, Firenzében töltjük. Gyalogos
városnézés a legfontosabb látnivalókkal,
majd a kora esti órákban visszautazás a
szállodába.

5. nap: Montecatini Terme-Pistoia-Budapest
Reggeli a szállodában, majd rövid megálló a
"Csokoládé völgy" egyik legszebb kisvárosá-
ban. Pistoia látnivalóin kívül, híres kézműves
csokoládégyártásáról is. Városnézés, majd
hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.
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ITÁLIA ZÖLD SZÍVE UMBRIA

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 20.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 103.400,-Ft/fő
Gyerek ár: 99.900,-Ft/fő

6 nap

114.900,- Ft/fő

08.07.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 17.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 89 900,-Ft/fő

6 nap

99.900,- Ft/fő

04.26.
07.16.
10.01.

1. nap: Budapest-Perugia
Elutazás Budapestről. Esti érkezés a Perugia
közeli szállásra.

2. nap: Trasimeno-tó-Perugia-Gubbio
Programunkat már a Szentek földjeként em-
legetett Umbria tartományban kezdjük. Dél-
előtt a három apró szigettel is büszkélkedő,
festői Trasimeno-tó partjára látogatunk,
majd ezt követően a tartomány fővárosába
az etruszkok által alapított Perugia-ba uta-
zunk. Vásárolhatunk a híres „perugiai csó-
kokból” is, majd a San Lorenzo Dóm, a rene-
szánsz egyik legszebb szökőkútja a Fontana
Maggiore, az impozáns Városháza, a Palazzo
dei Priori és az Egyetem épületének megte-
kintése következik.  Délután a hegyoldalba
épült Gubbio-ba látogatunk. A középkori han-
gulatot idéző utcákon járva megtekintjük a
város legfontosabb nevezetességeit, majd a
monumentális Bazilika felkeresésekor a vá-
ros védőszentjének Szent Ubaldonak legen-
dájával is megismerkedünk. Visszautazás a
szállásra.

3. nap: Assisi-Spello-Foligno-Bevagna 
Umbriai kirándulásunkat Assisi városában
folytatjuk, ahol a Santa Maria degli Angeli
Bazilikában található Porziuncola kápolna
történetével és Szent Ferenc életének cso-
dálatos eseményeivel ismerkedhetünk meg.
Assisi városában a Bazilika épületében
megtekintjük a Szent sírját, majd Spello el-
bűvölő kisvárosába látogatunk, megtekint-
jük a Santa Maria Maggiore templom épü-
letét a híres Baglioni kápolnával.
Városnézésünk után továbbutazás Umbria
harmadik legnagyobb városába. Látogatás
Foligno városában, ahol a Piazza della Re-
pubblica, a Dóm,  a Palazzo Comunale és a
Palazzo Trinci lesznek legfontosabb látni-
valóink. Mai utolsó megállónk a Teverone
folyó közelében fekvő Bevagna kisvárosa
lesz. A középkori hangulatú központban
megnézzük a város jelképének számító San
Michele Arcangelo templomot, a Piazza Ga-
ribaldi terét, és a XIII. századi Szent Ferenc
templom épületét is. Rövid szabadidő, majd
utazás a szállásra.

4. nap: Trevi-Spoleto-Cascia-Roccaporena
Mai programunk első állomása Umbria egyik
legszebb kisvárosa, Trevi. Közös séta a han-
gulatos, keskeny kisutcákon, majd Spoleto
középkori hangulatú városa következik. Vá-
rosnézésünket követően továbbutazunk Cas-
ciaba, majd a misztikus hangulatú Roccapo-
rena-ban folytatjuk programunkat.
Megtekintjük Szent Rita szülőházát is, majd
a Terni közeli szállásra utazunk.

5. nap: Marmore vízesés-Todi-Orvietó
Reggel a Marmore vízeséshez kirándulunk,
majd folytatjuk utunkat a dombtetőre épült,
falakkal körülölelt Todi városába. Városnézé-
sünk során a Piazza del Popolo, a Dóm, a Pa-
lazzo dei Priori és a Palazzo del Popolo meg-
tekintése. Délután a tufa sziklára épült
Orvietóban, Itália egyik legszebb Dómját néz-
zük meg, majd utazás a szállásra.

6. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás folyamatos pihenőkkel. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.

DON MATTEO NYOMÁBAN
1. nap: Budapest-Rimini
Elutazás Budapestről. Szálláshely elfoglalása
Rimini környékén az esti órákban. 

2. nap: Gubbio- Perugia
Délelőtt Don Matteo városa vár ránk. A régió
egyik legősibb városába, a hegyoldalba épült
Gubbióba kirándulunk. Városnézésünket Don
Matteo templomával, a San Giovanni épüle-
tével kezdjük, és a filmből ismert helyszíneket
keressük fel: 'Piazza Grande', 'Palazzo dei Con-
soli' és a 'Via Piccardi', majd a 'Via Baldassini'
következik. A középkori hangulatot idéző ut-
cákon járva megtekintjük a város legfonto-
sabb nevezetességeit. Délután városnézés
Perugiában, majd látogatás  és kóstoló a Cso-
koládé Múzeumban. Szállás Assisi közelében.

3. nap: Assisi-Spello-Foligno
Umbriai kirándulásunkat a 'Santa Maria degli
Angeli' Bazilikában található 'Porziuncola' ká-
polna megtekintésével folytatjuk. Assisi városá-
ban a Bazilika épületében megtekintjük a Szent
sírját, majd a Szent Klára templom következik.

Folytatjuk utazásunkat Spello bájos kisvárosába.
Megtekintjük a 'Santa Maria Maggiore' templom
épületét a híres 'Baglioni' kápolnával, ahol Pin-
turicchio freskóit csodálhatjuk meg. Utolsó meg-
állónk Foligno, majd visszautazás a szállásra. 

4. nap: Montefalco-Cascia-Roccaporena-Spoleto
Vár a szőlőültetvények, olajfaligetek között
fekvő Montefalco városa. Továbbutazunk
Casciaba, ahol a templomban láthatjuk a le-
hetetlenségek, a reménytelen ügyek védő-
szentjének, Szent Ritának a sírját is. Délután
Roccaporenaban megtekintjük Szent Rita
szülőházát is, majd a tartomány egyik leg-
bájosabb városa Spoleto következik. Felke-
ressük a 'Santa Maria Assunta' Bazilika épü-
letét, majd ismét Don Matteo nyomába
szegődünk. Városnézésünkből nem marad-
hat ki a film szerinti Don Matteo templom
sem, a 'Sant' Eufemia Bazilika' épülete, majd
következik a 'Corso Mazzini', 'Corso Garibaldi',
'Piazzale Matteotti' és a 'PIazza Campello', a
város legmagasabb pontja, ahonnan a
völgyre nyíló panorámában gyönyörködhe-

tünk. Látványos és izgalmas látnivaló lesz a
'Ponte delle Torri' hídja is, ahol Don Matteo
is gyakran kerékpározott. Szálláshely elfog-
lalása Terni közelében.

5. nap: Orvieto-Lagi di Bolsena-Cittá delle Pieve
Orvieto városába utazunk. Megtekintjük a
'San Brizio' kápolna falain 'Fra Angelico' és
'Luca Signorelli' freskóit, majd folytatjuk utun-
kat Bolsena városába. A Szent Krisztina
templomban a Csodák kápolnáját keressük
fel a "bolsenai csoda" története kapcsán,
majd rövid séta a tóparton. Utazás 'Cittá delle
Pieve' városába. Itt született Raffaello mes-
tere Perugino is. Rövid séta a terrakotta épü-
letek jellemezte belvárosban érintve a 'Piazza
del Plebiscito' terét és a Katedrálist. Esti ér-
kezés Chianciano Terme városába.

6. nap: Montepulciano-Budapest
Montepulciano városából, egy felejthetetlen
toszkán képpel veszünk búcsút Itáliától és
megkezdjük utazásunkat Magyarországra.
Érkezés Budapestre a késő éjszakai órákban.

03.31-ig -10% kedvezmény!



A TITOKZATOS MARCHE

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 27.000,-Ft/fő

7 nap

149.900,- Ft/fő

07.17.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő

7 nap

94.900,- Ft/fő

05.07.
08.23.

2. nap: Pesaro
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
Késő délután ismerkedés Pesaro városával.
(Rossini szülőháza, Hercegi Palota stb.)

3. nap: Gradara-Urbino
Szabadprogram, fürdési lehetőség a tenger-
parton vagy fakultatív kirándulási lehetőség.
(Ár: 25EUR/fő) Először Gradara középkori
városába utazunk, ahol a Malatesta család
ősi várkastélya található, majd folytatjuk
utunkat Urbino festői városába, mely a Vilá-
görökség része. Városnézésünk után (Her-
cegi Palota, Dóm, Raffaello háza stb.) vissza-
utazás a szállásra.

4.nap: Fano-Corinaldo-Senigallia
Fakultatív kirándulási lehetőség. Látogatás  a
szerencse városában. Séta Fano hangulatos
központjában (Piazza XX. Settembre, Augustus
diadalíve, Palazzo della Regione) majd a hal-
piac megtekintése után Itália egyik legszebb
kisvárosa Corinaldo következik. A dombra
épült, Nevole folyó menti kisváros Itália leg-

szebb települései közé tartozik. (Borghi piú
belli d’Italia) Séta a középkori hangulatú vá-
rosközpontban, ahol a „la Piaggia”, vagy más
néven Százlépcső egyenesen a Piazza del Ter-
reno-ra vezet. A délutánt Senigallia homokos
tengerpartján töltjük. Szabadidő, fürdési lehe-
tőség a gyönyörű Spiaggia di Velluto strandján.
(Ár: 20EUR/fő). 

5. nap: Ascoli Piceno-San Benedetto del Tronto
Reggeli a szállodában, majd elutazás Ascoli
Picenoba. Itt megtekintjük a Palazzo del Ca-
pitano Popolot, a dómot, a San Francesco
bazilikát, majd utazás San Benedetto del
Tronto-ba, melyet méltán neveznek a „Riviera
delle Palme”-nek, hiszen közel 7000 pálma
található a népszerű üdülőhelyen.Megtekint-
jük a Santa Maria della Marina bazilikát, a
Paese Alto-t, a Torre dei Gualtieri-t, majd sza-
badidő, fürdési lehetőség. Esti érkezés a To-
lentino közeli szállásra.

6. nap: Macerata-Recanati-Loreto
Szabadprogram vagy fakultatív kirándu-

lás. Elutazás a hegytetőre épült festői
Macerata városába. Városnézés: Piazza
della Libertà, Loggia dei Mercanti, Óra-
torony, Dóm, Sferisterio Aréna. Délután
látogatás a Riviera del Conero mentén
fekvő Recanati hangulatos központjában,
mely az egyik legnagyobb olasz költőnek
Giacomo Leopardi-nak a szülővárosa. Vá-
rosnézés, majd utazás Loretoba, Olasz-
ország leghíresebb zarándokhelyére,
mely Lourdes után a legnagyobb Szűz
Mária búcsújáró hely Európában. Megte-
kintjük a Basilica della Santa Casa-t,
amely közepén márványfalakba foglaltan
áll Mária egykori názáreti háza. A legenda
szerint Szűz Mária házát 1294-ben an-
gyalok repítették a Szentföldről a ba-
bérfa-ligetbe, a mostani Loretoba.
(Ár:25EUR/fő) Visszaérkezés a szállo-
dába az esti órákban.

7. nap: Tolentino-Budapest
Korai reggeli hazautazás. Érkezés Budapestre
a késő esti órákban.

NAPFÉNYES ITÁLIA 

2.nap: Civitá di Bagnoregio-Fiuggi
Utazás Civitá di Bagnoregio városába. A tufa-
sziklára épült ’Haldokló város’, ahogyan az író
Bonaventura Tecchi elnevezte, már messziről
is megkapó látványt nyújt. A különleges han-
gulatú várost gyalogosan közelítjük meg egy
keskeny hídon keresztül. A gyönyörű környe-
zetben megbújó, egykor nyüzsgő városkában
ma már nagyon kevesen élnek, így nem csoda
ha úgy érezzük majd a középkori hangulatú
városközpontban  sétálva mintha megállt
volna itt az idő. A vidékre nyíló kilátás a város-
ból szemet gyönyörködtető és egyben érdekes
látvány a szél és az eső formálta különleges
agyagfelszín. Séta a festői kisutcákban, majd
a Porta Santa Maria, és a San Donato templom
megtekintése után utazás a szállásra.

3. nap: Castelli Romani-Castel Gandolfo-Frascati
Délelőtt fakultatív kirándulás a Castelli Romani
dombvidékére, az Albanói tó partján fekvő Castel
Gandolfo városába, ahol a pápák nyári reziden-
ciáját láthatjuk kívülről. Átutazunk Albano vá-
rosán majd rövid megálló a „porchetta hazájá-

ban”, Ariccia városában. Kóstoló a helyi specia-
litásokból, majd a tavat megkerülve folytatjuk
utunkat. Rocca di Papa, Grottaferrata és a villák
városa Frascati (fotószünet Villa Aldobrandini)
következik. Délután szabadidő Fiuggi hangula-
tos városközpontjában. (Ár: 20 EUR/fő)

4.nap: Caserta-Nápoly
Fakultatív kirándulási lehetőség Campania
tartományába. Megálló a Világörökséghez
tartozó, impozáns casertai királyi palotánál.
Látogatás a nápolyi Bourbon királyok egykori
rezidenciáján, majd továbbutazás Nápolyba.
Autóbuszos és gyalogos városnézés Dél-
Olaszország legnagyobb városában, mely a
csizma egyik legszínesebb városa. A tenger
és a Vezúv ölelésében elterülő városban meg-
tekintjük a legfontosabb nevezetességeket,
majd a késő délutáni órákban visszautazunk
szállásunkra. (Ár: 30 EUR/fő)

5.nap: Sperlonga-Gaeta
Vár a mítoszok és legendák földje, a Riviera
di Ulisse! A mai napot a tengerparton töltjük,

és Lazio tartomány legszebb kisvárosait fe-
dezhetjük fel. Séta Gaeta központjában
(Szent Ferenc templom, Katedrális, Várkas-
tély), majd utazás Sperlonga-ba az egykori
császárfürdőbe. Szabadidő , fürdési lehető-
ség a homokos tengerparton vagy a város-
nézés folytatása egyénileg. (Tibérius villája,
Santa Maria Assunta stb.)

6.nap: Pitigliano-Montepulciano
Utazás toszkána egyik legszebb kisvárosába.
Pitigliano, tufasziklára épült városa elbűvölő
látványt nyújt a látogatóknak. Séta a kis Je-
ruzsálemnek is emlegetett város, bájos, kö-
zépkori hangulatú központjában, majd to-
vábbutazás Montepulciano városába. A
főutca gyönyörű épületei,  üzletei mentén fel-
sétálunk a város főterére a Piazza Grande-ra
majd rövid szabadidő. Esti érkezés Chianci-
ano Terme városába.

7.nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.
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1.nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órák-
ban. Esti érkezés a toszkán szállásra,
Montecatini Terme városába.

1. nap: Budapest-Pesaro
Elutazás a kora reggeli órákban. Szállás-
hely elfoglalása Marche tartomány ten-
gerparti üdülővárosában az esti órákban. 

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 20.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

6 nap

109.900,- Ft/fő

04.26.
07.07.
10.29.

Utazás: autóbusszal
Szállás: ***/**** szálloda
Ellátás: reggeli

Gyermek ár:  99.900,-Ft/fő
Félpanzió: 26.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 36.000,-Ft/fő

7 nap

119.900,- Ft/fő

08.06.

KÖZÉP-ITÁLIA ÉKKÖVEI

jában, Pisa és Firenze közelében fekszik. A
város Olaszország legnagyobb és egyben
egyik legismertebb termálközpontja, ami
évente több ezer látogatót vonz a városba. A
történelmi hangulat mellett a modern város
pezsgésével is találkozunk, hiszen üzletek,
éttermek sora vár a belvárosban. Esti érkezés
a szállodába.        

2. nap: Pisa-Firenze
Látogatás Pisában, mely egykor Itália egyik
legjelentősebb tengeri hatalma volt. A város-
ban Olaszország egyik legszebb tere fogad,
ahol a román stílus három csodaszép alko-
tása, a Keresztelőkápolna, a Dóm és a híres
Ferde Torony épülete magasodik. Tovább-
utazunk az Arno-parti Firenzébe, a rene-
szánsz szülőföldjére, ahol a nap további ré-
szét töltjük. A Szent Kereszt templom, a híres
középkori híd a Ponte Vecchio, a főtér a Pa-
lazzo Vecchio épületével, a Dóm tér gyönyörű
harangtornyával és keresztelőkápolnájával
lesznek legfontosabb látnivalóink. Szabadidő,
majd este visszautazás a szállodába. 

3. nap: San Gimignano-Siena-Pienza
Reggeli után folytatjuk az utunkat dél felé.
Toszkána legszebb tájain fogunk átutazni,
ahol a lankás dombokkal, szélfútta fenyőkkel,
méltóságos ciprusokkal szegélyezett tájak
egyszerűen képeslapra kívánkoznak. A régió
legszebb városai közül először is San Gimig-
nano falakkal körülvett óvárosát keressük fel.
Belvárosi séta, látogatás a Dómban, majd to-
vábbutazás Sienába. Itália egyik legszebb kö-
zépkori tere a színtere minden évben a világ-
hírű Palio lovasversenyének. Itt láthatjuk a
minden képről visszaköszönő gótikus város-
háza épületét is, büszke, égbeszökő tornyá-
val, majd a Dóm épületét keressük fel. Utolsó
megállónk Pienza városában lesz. Az „ideális
város” a meseszép Val d’Orcia vidéken talál-
ható, az UNESCO Világörökség része. A Dóm
(Cattedrale dell'Assunta), a nyolcszögletű ha-
rangtorony, a Palazzo Piccolimini valamint a
lélegzetelállító panoráma megtekintése után
a szállásunkra utazunk. Szálláshely elfogla-
lása Chianciano Terme városában az esti
órákban.

4. nap: Róma
Reggeli után folytatjuk utunkat Lazio tarto-
mányába. Városnézés az ókori emlékekkel,
csodálatos bazilikákkal, díszes szobrokkal,
barokk szökőkutakkal büszkélkedő Róma
központjában. Este a szállás elfoglalása.

5. nap: Vatikán-Assisi-Chianciano Terme
Vatikánvárosba látogatunk. A katolicizmus
központja és a pápa otthona a világ legkisebb
területű és népességű független állama. Le-
hetőség a Vatikáni Múzeumok és a Szent Pé-
ter Bazilika megtekintésére részletes tárlat-
vezetéssel. (Ár: 14.900,-Ft/fő-jelentkezéskor
fizetendő!) Délután utazás Umbria tartomány
egyik legszebb városába, Assisibe. Szent Fe-
renc hegyoldalba épült városa Itália egyik kö-
zépkori gyöngyszeme. A Szent Ferenc-bazi-
lika megtekintése (Giotto freskók) után
utazás a Chianciano Terme városában talál-
ható szállásra.

6. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.

NYARALÁS RÓMÁBAN
2. nap: Bomarzo-A szörnyek parkja-Villa
Lante-Viterbo-Róma
A mitológia és a fantázia végtelen világa vár
ránk. A Szörnyek parkja az 1500-as években
élt Orsini herceg által, fiatal felesége emlékének
szentelte titokzatos kert. A parkban elhelyezett
szobrok részben mitológiai jeleneteket ábrá-
zolnak groteszk formában, részben az itáliai
irodalom egyes kiemelkedő alkotásait mutatják
be, de találunk itt egészen különös építménye-
ket is, mint például a"ferde ház" vagy éppen
furcsa óriások. Következő megállónk a Villa
Lante. Séta a gyönyörű parkban, majd utazás
Viterbo városába. Séta a középkori falakkal,
kapukkal övezett óvárosban. Keső délutan ér-
kezés Rómába. Szállás az EUR negyedben ta-
lálható medencés szallodában.

3. nap: Róma
Egész napos városnézés az örök városban: Ko-
losszeum, San Pietro in Vincoli-templom Miche-
langelo Mózes szobrával, a Forum Romanum ,
a Kapitólium domb és a Velence tér. A pezsgő
Via del Corso mentén sétálunk el a Trevi kúthoz.

Ezt követően szabadidő, vagy további neveze-
tességek megtekintése idegenvezetőnkkel. Visz-
szautazás a szállásra a délutáni órákban. 

4. nap: Tivoli-Róma by night
Szabadidő, fürdőzés a homokos tengerparton.
Késő délután fakultatív program lehetőség: Uta-
zás Tivoli városába, mely fekvéséből eredendően
a császárok idejében már népszerű nyári rezi-
denciákkal tarkított kis város volt. Látogatás a
Villa d’ Este festői reneszánsz palotájában és cso-
dálatos szökőkutakkal díszített parkban. Utazás
Rómába, autóbuszos és gyalogos városnézés. A
Vatikán után az esti kivilágításban pompázó ne-
vezetességek sorát a Circus Maximus, a Viktor
Emánuel emlékmű és Traianus Fóruma zárja,
majd gyalogosan folytatjuk utunkat a Spanyol
lépcső, Trevi-kút pezsgő világába.(Ár: 35EUR/fő)

5. nap: Castelli romani-Castel gandolfo-
Ariccia-Frascati
Délelőtt fakultatív kirándulás a Castelli Ro-
mani dombvidékére, az Albanói tó partján
fekvő Castel Gandolfo városába, ahol a pápák

nyári rezidenciáját láthatjuk kívülről. Átuta-
zunk Albano városán majd rövid megálló a
„porchetta hazájában”, Ariccia városában.
Kóstoló a helyi specialitásokból, majd a tavat
megkerülve folytatjuk utunkat. Rocca di
Papa, Grottaferrata és a villák városa Frascati
(fotószünet Villa Aldobrandini) következik,
majd visszautazás a szállásra. Délután pihe-
nés a tengerparton.

6. nap: Róma-Pienza-Chianciano Terme
Szabadidő vagy a Vatikáni múzeumok és a
Szent Péter Bazilika megtekintés tárlatveze-
téssel. (Ár: 14.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fize-
tendő!) Elutazás Rómából a festői dél toszká-
nába. A Val d’Orcia völgy meseszép városában
teszünk egy rövid megállót. Pienza történelmi-
kulturális örökségének túlnyomó része a II. Pi-
usz pápának szentelt téren koncentrálódik, aki
egy reneszánsz mintavárost álmodott meg
szülővárosa átépítésével.Szállás elfoglalása. 

7. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban. 
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1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Montecatini Terme városába.
Ez a hangulatos, 21 ezer lakost számláló
kisváros az olaszországi Toscana régió-

1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Utazás Toszkánába. Esti érkezés a szál-
lásra.

03.31-ig -10% kedvezmény!



RÓMA, ITÁLIAI SZENTEK NYOMÁBAN

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** /****  szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 19.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 26.000,-Ft/fő

6 nap

104.900,- Ft/fő

03.30.
06.25.
10.01.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** /****  szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 16.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 21.000,-Ft/fő

5 nap

94.900,- Ft/fő

03.14.
04.27.
05.17.
07.21.
09.12.
10.19.

2. nap: Assisi-Cascia
Délelőtti programunk a Szentek földjén, Umb-
ria festői tartományában kezdődik. Látoga-
tásunkat Santa Maria degli Angeliben kezd-
jük, majd a híres Porziuncola kápolna
megtekintése után Assisi Szent Ferenc szü-
lővárosában megtekinthetjük a Szent legen-
dás életét elmesélő freskósorozatot a Szent
Ferenc Bazilikában. Búcsú Olaszország vé-
dőszentjének városától és folytatjuk az utun-
kat Umbria mesés dombvidékén keresztül a
reménytelen ügyek védőszentjéhez.  Látoga-
tás Cascia városában, ahol Szent Rita, a „Ró-
zsák királynője” élt. A régió és Olaszország
egyik legfontosabb szentélyének megtekin-
tése után folytatjuk az utunkat a Róma közeli
szállásra.

3. nap: Róma
Az Örök város felfedezését Róma jelképénél,
a Colosseumnál kezdjük. Ezután a S.Pietro
in Vincoli templomban megcsodálhatjuk Mi-
chelangelo híres Mózes szobrát.  A városné-
zés folytatásaként a Forum Romanum, a Ka-

pitólium és a Piazza Venezia látnivalói várnak.
(Forum Romanum+Colosseum: 7.900,-Ft/fő*-
jelentkezéskor fizetendő!). Késő délután a
Trevi kútnál pihenünk meg, majd a Lateráni
Szent János Bazilikát és a Szent Lépcsőt te-
kintjük meg.

4. nap: Vatikán-Róma
Délelőtt részletes tárlatvezetés keretében
meglátogatjuk a Vatikáni Múzeumot, majd a
Szent Péter tér és a Bazilika felfedezése kö-
vetkezik (Ár: 14.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fi-
zetendő!*). Délután a szökőkutakkal és te-
rekkel teli belváros vár ránk. Megtekintjük az
Angyalvárat, a Navona teret és a Pantheont
is, majd szabadidő. Visszaérkezés a szállásra
az esti órákban.

5. nap: Tivoli-Siena
Vár a kertek városa Tivoli. Utazás a Rómától
30 km-re, az Aniene folyó mentén fekvő
Tivoli-ba, ahol a Villa d’ Este termeinek
megtekintése és a felejthetetlen szökőkutak
látványa vár ránk. Kirándulásunk alkalmával

a reneszánsz építészet és az olasz kert-
építészet csodálatos példáját tekintjük
meg. A villa épülete és a hozzá tartozó
gyönyörű park a Világörökség része. Dél-
után utazás Szent Katalin városába. Gya-
logos városnézés Siena gyönyörű városá-
ban. A Piazza del Campo, a gótikus tor-
nyával magasba nyúló Városháza épüle-
tével, és a műalkotásokban gazdag Dóm
lesznek legfontosabb látnivalóink. Tovább-
utazás a Montecatini  Terme városában
található szálláshelyre, ahová az esti órák-
ban érkezünk.

6. nap: Padova-Budapest
A kora reggeli órákban búcsút veszünk
Montecatini Terme városától  és  Szent An-
tal városába, Padovába utazunk. Belvárosi
séta a legfontosabb látnivalókkal (Prato
della Valle, Bazilika, Egyetem, Pedrocchi ká-
véház, Piazza delle Erbe e Frutta), majd ha-
zautazás. Utazás rövid pihenőkkel Szlové-
nián keresztül Magyarországra. Érkezés a
késő esti órákban.

RÓMAI BARANGOLÁSOK

1. nap: Budapest-Velence
Kora reggeli indulás Budapestről. Utazás a Szé-
kesfehérvár-Nagykanizsa útvonalon, Szlovénián
keresztül Olaszországba. Velence közeli szál-
láshelyünkre a délutáni órákban érkezünk. Sza-
badprogram vagy kirándulási lehetőség Velen-
cébe. (Ár: 30 EUR/fő).Városnézésünk során
megtekintjük a Sóhajok hídját, a velencei gótika
remekművét a Dózse Palotát, majd a híres
Szent Márk teret, mely Napóleon szerint Európa
legszebb szalonja. A Bazilika, a reneszánsz stí-
lusban épült Óratorony, a Campanile megtekin-
tése után elsétálunk a Rialtóhoz majd rövid
szabadidő (Félpanzió esetén vacsora egy han-
gulatos vendéglőben). Visszautazás a szállás-
helyre az esti órákban. 

2. nap: Róma
Reggeli után elutazás Rómába. Érkezés az
„Örök városba” a kora délutáni órákban. Lá-
togatás a Világörökséghez tartozó történelmi
városközpontban. Programunkból nem ma-
radhat ki a Piazza di Spagna-n elterülő Spa-
nyol lépcső, a hajót formázó Fontana di Bar-

cacciaval, Róma leghíresebb szökőkútja, a
Trevi kút, a Piazza Venezia és az ókori Róma
impozáns hagyatéka a Forum Romanum,
mely a város egyik földrajzi központja. Utolsó
állomásunk Róma jelképe, a Colosseum lesz
(Forum Romanum+Colosseum: 7.900,-Ft/fő*-
jelentkezéskor fizetendő!) Szálláshely elfog-
lalása Róma közelében az esti órákban.

3. nap: Vatikán-Róma
Látogatás a kereszténység központjában. A
Tevere jobb partján fekvő  Vatikánváros köz-
pontja természetesen a Szent Péter sírjára
épült bazilika. Látogatásunk alkalmával le-
hetőség a Vatikáni Múzeum számtalan mű-
vészeti kincsének és a monumentális Szent
Péter Bazilikának a megtekintésére, részletes
tárlatvezetéssel (Ár: 14.900,-Ft/fő-jelentke-
zéskor fizetendő!*). .Délután a következő lát-
nivalók várnak ránk: az Angyalvár, mely Mi-
hály arkangyalról kapta a nevét, a Navona
tér, ahol három gyönyörű szökőkút található
és a Pantheon (Raffaello sírja). Este vissza-
utazás a szálláshelyre.

4. nap: Róma-Orvietó-Montecatini
Folytatjuk római barangolásunkat: a Szt.
Pál Bazilika, az ókori Rómában különböző
versenyek színhelyéül szolgáló Circus Ma-
ximus, a Santa Maria in Cosmedin és az
Igazság Szája, majd rövid szabadidő. A déli
órákban búcsú Rómától és megkezdjük uta-
zásunkat észak felé. Úti célunk Umbria tar-
tomány festői városa, a tufasziklára épült
Orvietó. Séta a varázslatos középkori óvá-
rosban, a hangulatos kis utcákon. Megte-
kintjük az Itália csodájának nevezett csodás
Dómot. Ezután kóstolót tartunk a híres or-
vietói borokból, ahol lehetőség van vásár-
lásra is. Továbbutazás a Montecatini Terme
városában található szállásra.

5. nap: Firenze-Budapest
Utazás Toszkána tartomány fővárosába, Fi-
renzébe. Rövid gyalogos városnézés: Santa
Croce, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, Log-
gia dei Lanzi, Ponte Vecchio, Dóm-Kereszte-
lőkápolna. Hazautazás. Érkezés a késő éj-
szakai órákban.
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1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Elutazás a kora reggeli órákban. Szál-
láshely elfoglalása Chianciano Terme vá-
rosában az esti órákban.

03.31-ig -10% kedvezmény!



ITÁLIA GYÖNGYSZEMEI

1. nap: Budapest-Ferrara
Elutazás a kora reggeli órákban Budapest-
ről. Utunk Emilia-Romagna tartományába
és a Pó-síkság egyik bájos városába ve-
zet. Délután rövid belvárosi séta  Ferrara
virágzó kereskedővárosában. A látszólag
szürke kisváros igen mozgalmas múlttal
rendelkezik, hiszen egykoron az Este her-
cegség székhelye volt. Az óváros szívében
kívülről megnézzük a vizesárokkal körül-
ölelt vöröstéglás várkastélyt, az impozáns
Castello Estense épületéz, mely egykor
Lucrezia Borgia udvarához tartozott. Séta
a reneszánsz hangulatú városközpontban,
majd utazás a a toszkánában található
szállásra. Szálláshely elfoglalása Monte-
catini Terme hangulatos városában az
esti órákban. A több, különböző hatású
gyógyforrás köré épült város mára Olasz-
ország legnagyobb gyógy- turisztikai köz-
pontja, mely az ivókúráiról híres.

2. nap: Pisa-Firenze
Toszkána jellegzetes lankái és magasba
törő ciprusfái közt találunk rá a tartomány
két gyöngyszemére. Először Pisa városát
keressük fel, ahol a Csodák mezejének
zöld pázsitján nézzük meg a büszkén el-
helyezkedő csontfehér épületeket. (Cam-
posanto, Dóm, Keresztelőkápolna, Ferde
Torony- A Toronyba a feljutás a helyszínen
szabad helyek függvényében lehetséges!)
Rövid szabad idő. Mai napunk második
állomásához érkezve az Arno parti város,
Firenze legfontosabb nevezetességeit ke-
ressük fel. Elsétálunk a város egyik jelké-
péhez a Ponte Vecchiohoz, ahol gyönyör-
ködhetünk az aranyművesek kifogyhatatlan
kínálatában, majd a Piazza della Signoria
és a Dóm tér felfedezésére indulunk. Visz-
szautazás a szállásodába.

3. nap: Orvietó-Róma
Dél felé vesszük utunkat és egy rövid
időre Umbria tartományával is megismer-
kedünk. Utazásunkat rövid időre megsza-
kítjuk Orvietó tufasziklára épült hangulatos
kisvárosánál. A kanyargós utcákon sétál-
gatva váratlanul bukkan elő a XIV. szá-
zadban épült Itália legszebb székesegy-
háza, melynek homlokzati mozaikjai el-
kápráztatnak szépségükkel. Az „Örök vá-

rosba” a délutáni órákban érkezünk. Római
városnézésünket a Spanyol lépcső, Trevi
kút, Kapitólium, Forum Romanum és a
Kolosszeum megtekintésével kezdjük. (Fo-
rum-Romanum+Colosseum tárlatvezetés-
sel, belépővel 7.900,-Ft/fő*- Jelentkezéskor
fizetendő!) Szálláshely elfoglalása az esti
órákban Róma környékén.

4. nap: Vatikán-Róma
A mai napon látogatást teszünk a világ
legkisebb államában, a Vatikánban. Lehe-
tőség a Vatikáni Múzeum páratlan műkin-
cseinek illetve a Szent Péter Bazilikának
a megtekintésére részletes magyar nyelvű
tárlatvezetéssel (Ár: 14.900,-Ft/fő*-Jelent-
kezéskor fizetendő!). Délután folytatjuk
városnézésünket az Angyalvár és Róma
legszebb tereinek felkeresésével (Navona
tér, Pantheon), ahol részesei lehetünk
Olaszország fővárosának lüktető minden-
napjainak. Visszautazás a szállásra az
esti órákban.

5. nap: Nápoly-Vezúv-Pompei
Hosszú, de igazán tartalmas nap veszi
kezdetét. Campania tartomány fővárosába,
a zsúfolt, de izgalmas Nápolyba látogatunk.
Dél-Olaszország fővárosa, az ellentmon-
dások, a szűk sikátorok és a pizza váro-
sa…Városnézés a kaotikus forgalom, a
zsúfolt kis utcák, és az ordítva "beszélgető"
, hevesen gesztikuláló olaszok sokszínű
városában. Megtekinthetjük a Dóm nagy-
szerű gótikus épületét, ahol leróhatjuk
tiszteletünket Nápoly védőszentjének,
Szent Gennaronak ereklyéi előtt. A száradó
ruhákkal tarkított, sikátoros utcákon járva
megízleljük az igazi fatüzelésű kemencében
készült nápolyi pizzát is. És beszerezhetünk
természetesen egy szerencsehozó cor-
no-t is! Végül a Királyi Palota vörös utcai
homlokzatán a 8 nápolyi dinasztiát jelké-
pező szoborcsoport búcsúzik tőlünk. Dél-
után a ma is működő vulkánhoz, a Ve-
zúvhoz utazunk, majd legnagyobb pusz-
tításának nyomait keressük fel az ókori
romvárosban, Pompeiben. Lehetőség az
ásatások megtekintésére helyi idegenve-
zetővel szakszerű tárlatvezetéssel, melynek
alkalmával megismerhetjük a romváros
apró részletekben rejlő történetét (Ár: 25

EUR/fő*). Az eltemetett városban, megállt
az idő. Az eltemetett városban megállt
az idő... Színház, amfiteátrum, közfürdők,
magánházak és bordélyok mesélnek az
egykor itt élők mindennapjairól. Az elhunyt
emberek hamuval betemetett körvonalai
alapján gipszből kiöntött szobrok készültek.
A megkövült alakokat, fájdalomba torzult
testeket és arcokat is megtekinthetjük
látogatásunk alkalmával. Utazás a szál-
láshelyünkre, mely Nápoly és a Sorrentói
félsziget között lesz.

6. nap: Capri szigete
Felejthetetlen kirándulásra indulunk a Ná-
polyi-öböl leglátogatottabb, legendás
szépségű szigetére, Caprira, melyet Sor-
rentó városából mindössze 30 perc hajó-
zással érünk el. A sziget enyhe éghajlata,
buja növényzete és vad partjai évszáza-
dok óta vonzzák ide a turistákat. Luxus
szállodák, elegáns üzletek, remek étter-
mek és varázslatos hangulat vár itt ránk.
Látogatásunk alkalmával gyönyörködhe-
tünk a tenger ámító kékségében, fotóz-
hatjuk a híres Faraglioni sziklákat, és meg-
csodálhatjuk a Monte Solaro csúcsáról a
sziget lélegzetelállító körpanorámáját is.
Capri számos villája és temploma mellett
az egyik legfontosabb látnivaló a Villa San
Michele, Axel Munthe svéd orvos és híres
író villája, melyet szintén felkeresünk. Sza-
badidőben lehetőségünk lesz egy kelle-
mes ebédre is, és a szigettúra alkalmával
kóstolhatunk és vásárolhatunk is a jelleg-
zetes helyi specialitásokból. (Ár:
80EUR/fő) Visszautazás a szállásra a
késő délutáni órákban.

7. nap: Perugia-Assisi
Elbúcsúzunk a festői partoktól és Umbria
tartomány felé indulunk. Látogatásunkat
a gyönyörű fekvésű Perugiában kezdjük,
ahol a belvárosi sétánk alatt a XIII. szá-
zadi nagyszerű, hűsítő szökőkút mellett
megízlelhetik a híres „Perugiai csókokat”
is. Folytatjuk az utunkat a csöndes Assi-
sibe, ahol Szent Ferenc szülővárosában
a bazilika híres freskósorozatát és az alsó
templomban Szent Ferenc sírját keressük
fel. Szállás elfoglalása San Marino kör-
nyékén az esti órákban.

8. nap: San Marino-Ravenna
Utazás a Monte Titano ormára épült San
Marino zsebkendőnyi miniállamába. Meg-
nézzük a Piazza della Libertá terén álló
Kormányzói Palotát, a köztársaság falait
körbejárva megmászhatjuk az erődtor-
nyokat, majd megkóstoljuk a jellegzetes
helyi borokat, likőrspecialitásokat is. To-
vábbutazás Ravennába, ahol a templo-
mok dísztelen téglahomlokzatai csodála-
tos mozaik remekeket rejtenek a belső
terekben. Sétánk során megtekintjük a
város legfontosabb nevezetességeit ,
majd utazás a Velence környéki szállásra.

9. nap: Velence-Budapest
Délelőtt szabadidő, vásárlási lehetőség
Lido di Jesoloban vagy fakultatív hajóki-
rándulás a cölöpökre épült Velencébe.
(Ár: 30 EUR/fő). Kihajózás Punta Sabbioni
kikötőjéből a reggeli órákban. Gyalogos
városnézésünk alkalmával ízelítőt kapha-
tunk az „Úszó város” életéből, és legfon-
tosabb látnivalóiból (Sóhajok hídja, Dózse
Palota, Szent Márk tér, Bazilika, Rialtó),
majd hazautazás Szlovénián keresztül.
Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 26.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 138.900,-Ft/fő

9 nap

154.900,- Ft/fő

06.18.
07.11.
09.01.

03.31-ig -10% kedvezmény!



NÁPOLY-CAPRI-SORRENTÓ

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 16.000,-Ft/fő
(Kötelezően fizetendő!)
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

6 nap

99.900,- Ft/fő

03.30.
05.16.
10.18.

06.14-19. 124.900,-Ft/fő
09.15-20. 129.900,-Ft/fő
10.13-18.  119.900,-Ft/fő

Utazás: repülővel
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió 

Reptéri illeték: kb. 19.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő
Feladott poggyász 20 kg:  29.000,-Ft/db

6 nap

119.900,- Ft/fő

06.14.
09.15.
10.13.

1.nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Esti érkezés a szállodába Montecatini Terme
városába.

2. nap: Nápoly-Sorrentó
Folytatjuk az utazásunkat dél felé. Campania
tartomány fővárosába, a zsúfolt, de izgalmas
Nápolyba látogatunk. A városnézés alkalmá-
val megtekinthetjük a Dóm nagyszerű gótikus
épületét, ahol leróhatjuk tiszteletünket Nápoly
védőszentjének, Szt. Gennaronak ereklyéi
előtt. A keskeny, sikátoros utcákon járva meg-
ízleljük az igazi fatüzelésű kemencében ké-
szült nápolyi pizzát is. Szálláshely elfoglalása
az esti órákban a sorrentói félszigeten.

3. nap: Capri szigete
Hajókirándulás a nápolyi öböl leglátogatot-
tabb, legendás szépségű szigetére, a mesés
Caprira. A kis sziget nemcsak természeti szép-
ségekben, de történelmi emlékekben is nagyon
gazdag. Tiberius császár több villát is építtetett
itt, s egy időben a hatalmas Római Birodalmat

is innen igazgatta. Az Axel Munthe villa meg-
tekintése után libegővel megyünk fel a sziget
legmagasabb pontjára, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik az egész Nápolyi-öbölre. Capri
városában Augustus császár kertjéből fotóz-
hatjuk a Faraglioni sziklákat. A délutáni sza-
badidőben lehetőség van sziget körüli hajó-
kázásra, vagy látogatás a sziget legnagyobb
látványosságához, a Kék-barlanghoz. Capri
gyönyörű kis pasztellszínű házaival, kacska-
ringós, szűk kis utcácskáival, tereivel garan-
táltan magával ragadja a látogatókat. Érdemes
megkóstolni a citromos csokoládét és a helyi
limoncellot. Visszautazás a szállásra az esti
órákban (Ár: 80 EUR/fő).

4. nap: Positano-Amalfi-Ravello-Sorrento
Fakultatív kirándulásunk alkalmával a világ
egyik legszebb panoráma útjának felfedezésére
indulunk, a Salernói-öbölbe. Legelőször a Föld-
közi-tenger egykori nagyhatalmát, Amalfit fe-
dezzük fel, útközben rövid megálló Positano
elbűvölő kisvárosa felett, panoráma fotózás.
A Szent András Dóm megtekintése után rövid

szabadidő, majd utazás a szintén a Világörök-
séghez tartozó festői kisvárosba, Ravelloba. A
350 méter magas Monte Torellóra települt Ra-
vellót a XII-XIII.században virágoztatta fel a
Rufolo család. A Villa Rufolo buja kertjéből és
mór kerengőiből fantasztikus kilátásban gyö-
nyörködhetünk. Visszautazás a szállásra a kora
esti órákban, de előtte még látogatás Sorrento
hangulatos belvárosában. (Ár: 35 EUR/fő)

5. nap: Pompei-Vezúv
Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás
Pompei romvárosában, melyet Kr.u. 79-ben
temetett maga alá a tűzhányó kitörése, lehe-
tőség az ásatások megtekintésére helyi ide-
genvezető szakszerű tárlatvezetésével (Ár:
25 EUR/fő*). Majd utazás a „Pokol kapujá-
hoz”, Campania tartomány  ma is működő
vulkánjának kráteréhez. Lehetőség a Vezúv
kráterének megtekintésére. Este a szállás el-
foglalása Montecatini Terme városában.

6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés az éjszakai órákban. 

NÁPOLY-CAPRI-SORRENTÓ REPÜLŐVEL

1. nap: Budapest-Nápoly-Sorrento
Elutazás menetrendszerinti járattal Nápolyba.
Délutáni érkezés Campania tartomány főváro-
sába. Transzfer a Sorrento környéki szállodába.
Vár ránk a citromillatú Dolce Vita…A Sorrentói-
félsziget a világ egyik legszebb és legnépsze-
rűbb üdülőhelye, ahol pezsgő éjszakai élet, íz-
letes ételek, gyönyörű tájak várják a látogatókat.

2. nap: Sorrento-Positano-Amalfi-Ravello
Reggeli a szállodában, majd fakultatív kirándulás
a Salernói-öbölbe. A Kékszalag-útvonalon hala-
dunk, mely végigkígyózik a partvonal egész hosz-
szán, festői kisvárosokkal színesítve. Az élénk
színekre festett házak hozzásimulnak a domb-
oldalakhoz, miközben citrusfákkal teli kertek
ereszkednek meredeken alá a tengerhez. Európa
egyik legcsodálatosabb partszakaszán, az 50
km hosszú Amalfi partvidéken haladunk végig,
mely a Világörökség része. Panoráma megálló
Positano-nál, majd látogatás a „Smaragd Bar-
langban” , ahol csónakokba szállva csodálhatjuk
meg a különleges fényviszonyoknak köszönhe-
tően a víz smaragdos csillogását. Továbbutazás

Amalfiba. Felkapaszkodhatunk a Dóm XI. szá-
zadi bronzkapujához, majd mai utolsó állomá-
sunk az Amalfi part legbájosabb városa Ravello.
A Villa Rufolo kertjéből megcsodálhatjuk a fan-
tasztikus kilátást, majd vásárolhatunk a jelleg-
zetes kerámiákból is. Visszaérkezés a szállodába
az esti órákban. (Ár: 30 EUR/fő)

3. nap: Capri
Reggeli után hajókirándulás a világ egyik
legszebb szigetére, ahol helyi idegenveze-
tővel Capri és Anacapri nevezetességeit fe-
dezzük fel. Capri városában Augustus csá-
szár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni
sziklákat, majd kisbusszal átutazunk Ana-
capri városába, ahol az Axel Munthe villa
megtekintése következik. Délután limon-
cello kóstoló, majd szabadidő, vásárlási le-
hetőség. Időjárástól függően lehetőség van
fürdésre vagy sziget körüli hajókázásra,
esetleg a Kékbarlang megtekintésére is. Bú-
csú Capri mesebeli szigetétől és visszauta-
zás a szállásra a késő délutáni órákban.
(Ár: 80 EUR/fő)

4. nap: Szabadprogram-pihenés a tengerparton
Egész napos szabadprogram, pihenés a ten-
gerparton. Este vacsora után fakultatív Sor-
rento By Night Tarantella esttel. Részvételi
lehetőség egy látványos folklórműsoron Sor-
rentoban (Ár: 30 EUR/fő)

5. nap: Pompei-Nápoly
Fakultatív kirándulási lehetőség Campania tar-
tomány két legjelentősebb városába. Pompei-
ben, az eltemetett városban, helyi idegenvezető
kíséretében járhatjuk végig az ásatásokat. Szín-
ház, amfiteátrum, közfürdők, magánházak és
bordélyok mesélnek az egykor itt élők minden-
napjairól. Délután a Vezúv lábánál fekvő Ná-
polyban megtekintjük a legfontosabb neveze-
tességeket: Dóm, Castel Nuovo, Királyi Palota,
San Carlo színház és a híres Galleria Umberto
épülete. Az ellentmondások, a szűk sikátorok
és a pizza városának felfedezése után vissza-
utazás a szállodába. (Ár: 45 EUR/fő). 

6. nap: Nápoly-Budapest
Transzfer a repülőtérre, hazautazás.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő
(Kötelezően fizetendő!)
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő

7 nap

109.900,- Ft/fő

07.02.
08.18.
09.10.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 24.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 35.000,-Ft/fő

8 nap

129.900,- Ft/fő

07.28.

A SORRENTÓI FÉLSZIGET GYÖNGYSZEMEI

órákban. Látogatási lehetőség Montecatini
Alto hangulatos városközpontjában.

2. nap: Nápoly-Sorrentó
Utazás dél felé. Városnézés Campania tarto-
mány fővárosában, Nápolyban. A San Gennaro
dóm, a Piazza Plebiscito, a Királyi palota, a Gal-
leria Umberto és a San Carlo színház megtekin-
tése után, megkóstolhatjuk a jellegzetes limon-
cello-t, sonkát és mozzarella sajtot is. Szállás
elfoglalása Európa egyik legszebb üdülőhelyén,
a Sorrentói-félszigeten az esti órákban.

3. nap: Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
Este ismerkedés a festői Sorrentó városával.
Részvételi lehetőség egy Tarantella esten.
(Ár: 30 EUR/fő)

4. nap: Kék szalag-útvonal
Fakultatív kirándulás a Salernói-öbölbe. A Kék-
szalag-útvonalon haladunk, mely végigkígyózik
a partvonal egész hosszán, festői kisvárosokkal
színesítve. Az élénk színekre festett házak hoz-

zásimulnak a domboldalakhoz, miközben cit-
rusfákkal teli kertek ereszkednek meredeken
alá a tengerhez. Megálló Positano elbűvölő kis-
városa felett, panoráma fotózás. Ezt követően
megcsodálhatjuk a Smaragd-barlang derengő
smaragdfényeit, majd az alagutak rejtekéből
előbukkanó Földközi-tenger egykori nagyha-
talmát, Amalfit fedezzük fel. Végül a 350 méter
magasságban elhelyezkedő Ravello városában
megbúvó Villa Rufolo kertjéből gyönyörködhe-
tünk a panorámában.(Ár: 35 EUR/fő). Este visz-
szautazás a szállásra.

5. nap: Capri szigete
Hajókirándulás a világ egyik legszebb szige-
tére, Caprira. A sziget nemcsak természeti
szépségekben, de történelmi emlékekben is
nagyon gazdag. Tiberius császár több villát
is építtetett itt, és egy időben a hatalmas Ró-
mai Birodalmat is innen igazgatta. Az Axel
Munthe villa megtekintése után libegővel me-
gyünk fel a sziget legmagasabb pontjára,
ahonnan csodálatos kilátás nyílik az egész
Nápolyi-öbölre. Capri városában Augustus

császár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni
sziklákat. Délután, szabadidőben lehetőség
van fürdésre vagy sziget körüli hajókázásra,
esetleg látogatás a Kék-barlanghoz. Capri
gyönyörű kis pasztellszínű házaival, kacska-
ringós, szűk kis utcácskáival, tereivel garan-
táltan magával ragadja a látogatókat. Érde-
mes megkóstolni a citromos csokoládét és
a helyi limoncello-t. (Ár: 80 EUR/fő)

6. nap: Pompei-Vezúv
Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás Pom-
pei romvárosában, melyet Kr.u. 79-ben temetett
maga alá a tűzhányó kitörése, lehetőség az ása-
tások megtekintésére helyi idegenvezető szak-
szerű tárlatvezetésével (Ár: 25 EUR/fő*). Majd
utazás a „Pokol kapujához”, Campania tarto-
mány  ma is működő vulkánjának kráteréhez.
Lehetőség a Vezúv kráterének megtekintésére.
Szállás Chianciano Terme városában.

7. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés az éj-
szakai órákban.

SORRENTÓI NYARALÁS & PROCIDA SZIGETE
2. nap: Sant'Agata dei Goti-Nápoly-Sorrentó
Campania tartományában első megállónk Itália
egyik legegyedibb kisvárosa Sant'Agata dei
Goti lesz. A különleges hangulatú, tufasziklára
épült város házacskái szinte egybeolvadnak a
vulkanikus sziklaszirtekkel. Belvárosi sétánk
alkalmával a középkori városfal, a vár és a Dóm
épülete lesznek legfontosabb látnivalóink. Foly-
tatjuk utunkat Nápolyba, ahol a város jelképe
a Castel Nuovo, a Dóm, a Galleria Umberto és
a Piazza del Plebiscito megtekintése követke-
zik. Szállás a Sorrentói-félszigeten.

3. nap: Szabadprogram 
Délelőtt felkeresünk egy olívaolaj készítő mű-
helyt , majd ismerkedés Sorrento városával.
Belvárosi séta, érintve a város legszebb terét,
a Piazza Tassot, majd limoncello kóstoló és
szabadidő a nyüzsgő belvárosban. Délután
szabadprogram, pihenés a tengerparton.  

4. nap: Positano-Amalfi-Ravello
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirán-
dulás a világ egyik legszebb panoráma útján

a híres Kék szalag útvonalon. Első megállónk
Positano elbűvölő kisvárosa, ahol hajóra szál-
lunk és sziklaszirtek, festői öblök mentén egy
órás sétahajózás után megérkezünk Amalfi
városába. Séta a Monte Cerreto lábánál fekvő
kisvárosban, ahol megtekintjük a Szent And-
rás Dóm épületét, majd rövid szabadidő.
Amalfi városából már autóbuszunkkal foly-
tatjuk tovább utunkat. Ravello következik,
mely híres gyönyörű kerámiáiról is, valamint
itt található az a fantasztikus kilátópont is,
ahonnan az Amalfi partvidék legszebb pano-
rámája tárul elénk. (Ár: 40EUR/fő) 

5. nap: Szabadprogram-Paestum
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás
Paestum romvárosába, útközben mozzarella
kóstolóval. (Ár: 30EUR/fő).

6. nap: Procida szigete
Pihenés a tengerparton vagy kirándulás a ré-
gió egyik meseszép szigetére. Kora reggeli
indulás a nápolyi kikötőbe, ahonnan kb. 40
perces hajózással érjük el a nápolyi öböl leg-

kisebb szigetét. Procida, színes kis házaival
már messziről elbűvöli a látogatókat. A sziget
két világhírű film forgatási helyszínéül is szol-
gált (Il Postino, A tehetséges Mr. Ripley). Mic-
rotaxi segítségével járjuk be a kis sziget festői
központját. Megtekintjük a Corricella kikötőt,
és a sziget védőszentjének tiszteletére emelt
Szent Mihály katedrálist, majd szabadidő, für-
dési lehetőség. Visszaérkezés a szállodába
az esti órákban. (Ár: 50 EUR/fő)

7. nap: Campi Flegrei-Solfatara-Pozzuoli 
A „forrongó földek” vidékére utazunk. A
Campi Flegrei különféle vulkáni kúpok, krá-
terek és kalderák sűrű csoportosulása, vala-
mint több krátertó is található itt. A Pozzuoli
városa melletti Solfatara kráter az ókori római
mítoszok szerint a tűzisten, Vulcanus otthona
volt. Búcsú Campania tartományától. Szállás
Montecatini Terme városában.

8. nap: Montecatini Terme-Budapest
Reggeli, majd hazautazás. Érkezés Buda-
pestre az esti órákban.
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1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Utazás rövid pihenőkkel mai szállásunkra,
Toszkánába. Érkezés Montecatini Ter-
mébe, a termálfürdők városába a kora esti

1. nap: Budapest-Chianciano Terme 
Utazás rövid pihenőkkel mai szálláshe-
lyünkre, Toszkánába. Esti érkezés Chian-
ciano Terme városába. 



NYARALÁS DÉL-ITÁLIÁBAN

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 32.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 45.000,-Ft/fő

9 nap

167.900,- Ft/fő

07.09.
2. nap: Gargano-Vieste-San Giovanni Rotondo
Utazás Puglia tartományába. Délután már a
Gargano-félszigettel, az olasz csizma sarkan-
tyújával ismerkedünk. Kristálytiszta tenger,
gyönyörű partok, mészkőszirtek, mandulafe-
nyő erdők, festői városok ejtik rabul az idelá-
togatókat. Séta Vieste sziklafalakra épült gyö-
nyörű középkori óvárosában, majd látogatás
Szent Pió Atya városában. Szállás.

3. nap: Tremiti szigetek-Vieste
Ma az Adriai tenger gyöngyszemeinek felfe-
dezésére indulunk. A Garganói félsziget kö-
zelében található festői Tremiti szigetcsoport
öt szigetből áll: San Domino, San Nicola, Cap-
raia, Pianosa és Cretaccio. Hajókirándulásunk
alkalmával megmártózhatunk a kristálytiszta
öblökben és megismerhetjük Diomédész le-
gendáját is. (Ár: 50EUR/fő) Visszaérkezés a
szállodába este.

4. nap: Bari-Polignano a Mare-Alberobello
Jellegzetes pugliai tájakon, olajfa és narancs-
ligetek mentén átutazva érkezünk meg Puglia

fővárosába. Belvárosi séta Bari félszigetre
épült óvárosában. (Katedrális , Szent Miklós-
Bazilika) Látogatásunk alkalmával természe-
tesen Szent Miklós püspök ereklyéit is meg-
tekintjük, majd folytatjuk az utunkat,
Polignano a Mare festői városába, mely szá-
mos költőt, művészt ihletett meg. A mészkő
sziklára épült városka ihlette meg Modugno-
t is, aki híres Volare című alkotását is itt írta.
Programunk utolsó állomása a trullik városa
Alberobello. Belvárosi séta, majd a szállás el-
foglalása.

5. nap: Cosenza-Tropea
Utazás a gyönyörű fehér homokos partok,
festői kisvárosok világába. Calabria tarto-
mány a "Csizma országának" legdélebbi
tartománya számos látnivalóval várja a
látogatókat. Utazás rövid pihenőkkel dél
felé. Útközben látogatás a "Kálábria tar-
tomány Athénjének" is gyakran emlegetett
Cosenza hangulatos óvárosában. Érkezés
a Tropea környéki szálláshelyre az esti
órákban.

6. nap: Pizzo
Délelőtt látogatás Pizzo festői városközpont-
jában. (Ár: 20 EUR/fő)

7. nap: Stromboli-Lipari-Vulcano
Szabadprogram vagy fakultatív hajókirándulás
a Lipari szigetekre, mely az UNESCO Világörök-
ség része. Kihajózás Tropea kikötőjéből. Első
megállónk a fortyogó Stromboli szigete. A kúp
alakú sziget legmagasabb csúcsa 926 méter.
Folytatjuk utunkat Lipari szigetére, ahol a belvá-
rosban teszünk egy rövid sétát. Utolsó állomá-
sunk Vulcano lesz, ahol megmártózhatunk az
iszappal teli medencékben is. Strandolás, majd
visszahajózás Tropea városába. (Ár: 50 EUR/fő)

8. nap: Maratea-Chianciano Terme
Vár a Tirrén tenger gyöngyszeme, a templo-
mok városa Maratea. Látogatás Basilicata
tartomány festői kisvárosában, majd utazás
a szállásra.

9. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre.

CALABRIA & SZICÍLIA VARÁZSA
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1. nap: Budapest-Rimini
Elutazás Olaszországba. Érkezés a Rimini
környéki szállásra az esti órákban.

Utazás: repülővel
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió 

Reptéri illeték: 39.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő

5 nap

139.900,- Ft/fő

05.22.

1.nap: Budapest-Catania
Elutazás Szicíliába. Transzfer a szállodába.
(A késői érkezés miatt nincs vacsora!)

2.nap: Reggio Calabria-Pentedattilo
Messina városában kompra szállunk és át-
hajózunk Calabria tartományába. A „csizma
lábfejénél” elterülő régió, három ezer éves
történelemmel rendelkezik. Legnagyobb vá-
rosa a Szicíliával farkasszemet néző Reggio
Calabria, mely egy fantasztikus tengerparti
promenáddal is büszkélkedik. Séta a Lungo-
mare Falcomatán, ahol az utat gyönyörű épü-
letek szegélyezik, majd látogatás a Régészeti
Múzeumban. (Ár: 8.900,-Ft/fő-jelentkezéskor
fizetendő!) Továbbutazás Calabria szellem-
városába. Pentedattilo a tartomány legjel-
legzetesebb és legfestőibb városa. A legen-
dás történetű városban mintha megállt volna
az idő…Látogatásunk után a Roccella Jonica
közeli szállásra utazunk.

3.nap: Stilo-Certosa di Serra San Bruno-Pizzo
Utazás Stilo városába, ahol a tartomány leg-

híresebb bizánci templomát a„Cattolica-t”
láthatjuk. Ezután Certosa di Serra San Bruno
híres kolostorának megtekintése következik.
1091-ben Szent Brúnó Kalábriában telepe-
dett le, és itt alapított egy remeteséget Santa
Maria della Torre néven. Ebből a közösségből
alakult ki a bencés regulát szigorúan követő
remeterend, mely később kartauzi rend né-
ven vált ismertté. Késő délután utazás a
Santa Eufemia öböl legnagyobb városába.
Látogatás Pizzo festői városközpontjában.
A fagyi városában szabadidőben megkós-
tolhatjuk majd az igazi Tartufo-t is, mely a
régió specialitása. Szálláshely elfoglalása az
esti órákban.

4.nap: Tropea-Capo Vaticano-Scilla
A tartomány egyik legszebb városa, Tropea
vár ránk. Séta a festői óvárosban, mely egy
40 méter magas sziklán fekszik. Felkeres-
sük a Santa Maria dell'Isola mészkősziklán
fekvő templomát, majd folytatjuk utunkat
a tartomány egyik legszebb partszakasza
felé. A híres Capo Vaticano mindenkinek a

szívét megdobogtatja. Következő megál-
lónk Scilla elbűvölő kisvárosa, tengerpartját
Európa legszebb strandjai közé sorolják. Az
óváros, a San Rocco templom, a Castello
dei Ruffo erőd és a festői Chianalea halász-
negyed lesznek legfontosabb látnivalóink.
Áthajózás Szicília szigetére, utazás a szál-
lásra.

5. nap: Taormina-Etna-Catania
A sziget legromantikusabb kisvárosába lá-
togatunk. A festői fekvéssel rendelkező Ta-
ormina városában a Görög színház, a Pi-
azza IX. Aprile, a San Nicolo Bazilika
lesznek a legfontosabb látnivalóink. Végig-
sétálunk az üzletekkel teli Corso Umberto
hangulatos utcáján, majd továbbutazunk
Európa legmagasabb működő vulkánjához.
Rövid pihenő, fotózás a Silvestri kráternél,
vásárlási lehetőség, kóstoló (Rifugio Sapi-
enza) , majd folytatjuk az utunkat Catania
városába. Városnézés az Etna lábánál fekvő
„láva városban”. Este transzfer a repülő-
térre. Hazautazás. 

03.31-ig -10% kedvezmény!



AZ OLASZ CSIZMA SARKA PUGLIA

1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Kora reggeli találkozó, majd folyamatos uta-
zás Olaszországba. Körutazásunk alkalmá-
val a csizma alakú ország legdélibb tarto-
mányait barangoljuk be. Calabria, Basilicata
tartományok érintésével érkezünk majd el
a „Csizma sarkába”, a mesés Puglia-ba. Szál-
láshely elfoglalása Chianciano Terme ter-
málfürdővárosában az esti órákban.

2. nap: Vietri sul Mare-Paestum
Reggeli után, folytatjuk utazásunkat dél
felé. Először Campania elbűvölő kisváro-
sába , a színes kerámiáiról is híres Vietri
sul Mare városába látogatunk. Az Amalfi-
part (Costiera Amalfitana) Nápolytól délre,
Olaszország egyik legszebb tengerszaka-
sza. A Vietri sul Mare és Positano városa
közötti part nem véletlenül került fel az
UNESCO listájára. A meredek partokról rá-
látni a tengerre, a környéken pedig a ma-
gas hegyek látványa bűvöli el a látogató-
kat.  Városnézés, majd délután Paestum
ősi görög-római romvárosába kirándulunk,
mely szintén része a Világörökségnek. Az
Amalfi-parttól délre találjuk a képekről már
biztos sokszor látott, napsugarak által be-
aranyozott fenséges dór templomokkal
büszkélkedő várost, Magna Graecia leg-
szebb városát. Paestum a görög és római
időkből jelentős emlékművekkel szolgál.
Különös jelentőséggel bír a három dór stí-
lusú templom, melyek a dór stílus építé-
szeti korszakban mintaértékűnek számí-
tanak.Látogatásunkat követően a közeli
szállás elfoglalása. 

3. nap: Matera-Altamura-Alberobello
Dél-Olaszországnak egyik rejtett kincsét,
a semmi máshoz nem hasonlítható külön-
leges szépségű és hangulatú Matera-t, a
kősziklák városát ismerhetjük meg, mely
a Passió című film forgatási helyszínéül
is szolgált. Matera régi városnegyede a
Világ örökség része. Keskeny, kanyargó ut-
cák, sziklába vájt lakások adják a város
sajátos hangulatát. Megtekintünk egy szik-
latemplomot, egy jellegzetes lakóházat,

majd folytatjuk utunkat a Puglia és Basili-
cata tartomány határán fekvő Altamura
városába, mely egykor Puglia fővárosa
volt. Belvárosi sétánk alkalmával megte-
kintjük a román stílusú Dómot és vásárol-
hatunk a jellegzetes termékekből is (Taralli,
Caciocavallo, Primitivo stb.). Délután foly-
tatjuk barangolásunkat a trullik földjén. A
jellegzetes kúp formájú tetővel ellátott épü-
let a pugliai táj elmaradhatatlan jellemzője.
A Valle d’Itria sajátos építménye egész egy-
szerűen képeslapra kívánkozik, ahogyan
fehérségével kiemelkedik a zöldellő növé-
nyek és a napsütötte kék égbolt határán.
A legrégebbi trullikat, melyeket ma Albe-
robello városánál találunk a XIV. században
építették. A város a 400-500-as években
kezdett kialakulni, mikor a Conversano gró-
fok néhány földművelőt rendeltek a terü-
letre a tulajdonukban lévő földek megmű-
velésére. Ekkor születtek meg az első
kőből, habarcs nélkül épült házacskák is,
melyek a mai napig Puglia szimbólumai
is. Alberobello mesés kisvárosa hangulatos
éttermekkel, kis üzletekkel várja a látoga-
tókat és itt természetesen akár egy trulli
belsejét is megtekinthetjük. Késő délután
a tartomány gyöngyszemét az UNESCO ál-
tal védett Alberobellot fedezzük fel. A kü-
lönleges jellegű középkori utcákban vásá-
rolhatnak a helyi kézművesek portékáiból,
majd rövid séta a város ősi , történelmi
központjában. Szállás elfoglalása a kör-
nyéken az esti órákban.

4. nap: Locorotondo-Martina Franca-Ostuni
Egy látnivalókban gazdag nap vár ránk is-
mét a trullik földjén. Belvárosi séta Loco-
rotondo festői kisvárosában. A dombra
épült városkából gyönyörű kilátás nyílik a
Valle dei Trullira. Következő megállónk a
Valle d’Itria legszebb városai közül a pug-
liai barokk második fővárosa, Martina
Franca, melynek óvárosát középkori palo-
ták és barokk templomok alkotják. Séta a
fehérre meszelt házakkal teli jellegzetes
keskeny utcácskákban, majd a Piazza Ple-
biscito és a Basilica di San Martino meg-

tekintése következik. Utolsó megállónk a
falakkal körülölelt „fehér város”Ostuni.
Óvárosa, egyben citadellája, „La Citta Bi-
anca” (azaz Fehér város) név alatt ismert,
amit fehérre meszelt épületeinek köszön-
het. Legjelentősebb épületei a katedrális
és a Püspöki Palota valamint néhány ne-
mesi palota. Városnézés, olívaolaj kóstoló,
majd délután szabadidő, fürdési lehetőség
a gyönyörű homokos tengerparton. Vissza-
utazás a szállodába. 

5. nap: Lecce-Otranto
Reggeli után utazás a „Csizma sarka” felé.
A „barokk városa” Lecce következik, mely a
tartomány egyik legszebb városa a Salen-
tói-félszigeten. Dél Firenzéjének is nevezik,
mert annyi műemlék maradt fenn itt az el-
múlt századokból. A Piazza Sant’Oronzo, a
Dóm tér és a város legfontosabb neveze-
tességeinek megtekintése után folytatjuk
utunkat Otranto városába. Itália legkeleteb-
ben fekvő városában megtekintjük a Castello
Aragonese épületét és a Szent Péter Dómot,
majd délután szabadidő, fürdési lehetőség
a tengerparton. 

6. nap: Bari-Castel del Monte-Trani-Barletta
Dél-Olaszország második legnagyobb váro-
sában Bariban az óváros megtekintésével
folytatjuk programunkat. "Barivecchia" a régi
és új kikötő közötti félszigeten fekszik, a régi
városfalak által körülhatárolva. A Piazza del
Ferrarese, a San Nicola tér, a Katedrális, és
a Vár megtekintése után továbbutazás. Kö-
vetkezik Puglia "kőkoronája" a Világörökség-
hez tartozó Castel del Monte megtekintése.
Kora délután programunk Trani városában
folytatódik, amit Puglia gyöngyszemének
tartanak. Sétánk során megtekintjük a ten-
gerre néző katedrálist,  majd utazás Bar-
letta-ba, mely 1348 tavaszán I. Lajos magyar
király első nápolyi hadjárata során került
első ízben magyar kézbe.  Belvárosi séta,
majd utazás a szállásra. A Gargano-félszi-
geten, melyet a „Csizma sarkantyújának” is
neveznek, található San Giovanni Rotondo
városa, ahol mai szállásunk lesz. 

7. nap: San Giovanni Rotondo-Loreto
Ma Olaszország és Puglia tartomány leg-
fontosabb zarándokhelyét ismerhetik meg.
Látogatás a sztigmáiról híres Pió Atya vá-
rosában. Következő megállónk Loreto kis-
városa, mely hét évszázad óta híres bú-
csújáróhely.  Loreto a kereszténység egyik
szent helye, Marche tartományának leg-
fontosabb vallási központja, valamint
Olaszország leghíresebb zarándok- és cso-
datevő helye. A Loreto-i bazilikában, mely
1468-ban II. Pál pápa utasítására épült, ta-
lálható, a zarándoklatok középpontja, a
„Casa Santa”, vagyis a Szent Ház”. Ez a
ház a számos pápa által hitelesített törté-
net szerint a Szent Család názáreti házá-
nak egy része. A hagyomány megőrizte,
hogy a házat egy éjjel angyalok hozták
Olaszországba. A Santa Casa és a Bazilika
megtekintése után folytatjuk utunkat a Ri-
mini közeli szállásra.

8. nap: Rimini-Budapest
Korai reggeli a szállodában, majd hazautazás.
Utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül
Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 28.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő

8 nap

139.900,- Ft/fő

09.22.



NYARALÁS SZICÍLIÁBAN
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1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Elutazás a kora hajnali órákban Szlovénián
keresztül Olaszországba. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel. Utazásunkat idegenveze-
tőnk előadásai mellett, játék és útifilmek szí-
nesítik. Esti érkezés a szállodába, mely
Olaszország egyik leghíresebb termálfürdő-
városában, Chianciano Terme-ben lesz.

2. nap: Messina-Fondachello
Korai reggelink után folytatjuk utazásunkat
Dél-Olaszországba. Calabria tartományát át-
szelve érkezünk meg Messina városába, ahol
kompra szállunk és áthajózunk Szicília szi-
getére. A Nap szigete Szicília gyönyörű
strandokkal, festői kisvárosokkal, ízletes éte-
lekkel, különleges gasztronómiával várja a
látogatókat. Napfény, tengerpart, füstölgő
vulkánkúpok, szűk sikátorokban magasan
száradó ruhák, mosolygós emberek. A tör-
ténelem és a kultúrák egyvelege, észak és
dél, kelet és nyugat találkozása, ahol szám-
talan izgalmas program és látnivaló vár ránk.
Szállásunkra a késő esti órákban érkezünk.

3. nap: Szabadprogram
A mai napon kipihenhetjük hosszas utazá-
sunkat a tengerparton vagy a szálloda kert-
jének pálmafákkal körülölelt medencés kert-
jében. Ismerkedés Fondachello városával ,
melynek tengerpartja a keleti part egyik leg-
látogatottabb strandja.

4. nap: Etna-Taormina
Szabadprogram, pihenés a tengerparton
vagy fakultatív kirándulás. Európa legma-
gasabb működő vulkánjához, Szicília jelké-
péhez utazunk. A környéket uraló Etnát a
helyiek Mongibello néven emlegetik. Az au-
tóbusz az Etnán 1700 m-ig megy fel, onnan
felvonóval és dzsippel lehet továbbjutni. Bor-
és "Etna tüze" likőrkóstolás, majd utazás
Szicília legszebb kisvárosába. Az Etna kö-
zelében fekvő kisváros a világ egyik legszebb
fekvésű, legbájosabb településeinek egyike.
Évszázadok során olasz és külföldi művé-
szek, írók, költők látogatták. Guy de Mau-
passant írta 1885-ben: „Ha valaki csak egy
éjszakát töltene Szicíliában és megkérdezné,
mit nézzen meg, hezitálás nélkül válaszol-

nám: Taorminát.” Taormina fekvéséből adó-
dóan, a látnivalókon kívül a csodálatos pa-
norámában is gyönyörködhetünk. Ismerke-
dés a belvárossal  a  Jón-tenger feletti
teraszok lejtőjén , ahol a Csontváry által is
megfestett görög színházat megtekintjük.
Városnézésünk után akár a híres szicíliai
édességeket is megkóstolhatjuk. Visszaér-
kezés a szállodába a késő délutáni órákban.
(Ár: 35 EUR/fő)

5. nap: Catania-Siracusa
Ismerkedés a keleti-part csodáival.  Elutazás
Cataniaba, Szicília egyik legjelentősebb vá-
rosába. A "láva városát" sok-sok megpróbál-
tatás érte az évek során, több vulkánkitörés
és földrengés is pusztított a területen. Ezek
után barokk stílusban épült újjá, aminek kö-
szönhetően rengeteg gyönyörű épület fogadja
az érkezőket, melyek közül több lávából épült.
Gyalogos városnézés a belvárosban, melynek
építészetét elsősorban a mélyfekete "lávaba-
rokk" uralja. Minden látogató első útja a Pi-
azza del Duomo-hoz, a város főterére vezet
általában. Itt található  a Katedrális és az Ele-
fántos kút is, de a sziget leghíresebb halpia-
cának felkeresését is itt kezdjük majd meg.
Szabadidőben lehetőségünk lesz elvegyülni
a sziget legnagyobb halpiacának forgatagá-
ban, melyet a Palazzo dei Chierici épülete
alatt elhúzódó árkádos kis utcákban találunk.
Ha kedvünk tartja elkészítethetjük kedvenc
halételünket is a gazdag kínálatból.  Délután
városnézés a gyönyörű fekvésű Siracusában,
ahol Archimédesz "körein" kívül láthatjuk Di-
onüszosz fülét, az Amfiteátrumot , a Görög
színházat és Hierón áldozati oltárát is. Az Or-
tigia-szigeten a középkori Siracusa utcáin sé-
tálgatva Aretusa legendájával ismerkedünk
meg. Óvárosa, mely az Ortigia elnevezésű szi-
geten fekszik, a város legszebb része és az
UNESCO Világörökség része. A város Dómja
(Tempio di Minerva), a legjobb éttermek és
hangulatos kis utcák, üzletek várnak itt ránk.
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.
(Ár: 30 EUR/fő)

6. nap: Lipari és Vulcano szigete-Savoca
A Tirrén-tenger paradicsomi szépségű szi-
geteinek felfedezésére indulunk. Milazzóból,

Szicília északkeleti kikötőjéből indulva mint -
egy egyórányi hajóút után kis szigetcsoport
tűnik fel a türkizkék Tirrén-tenger látóha-
tárán: a Lipari-szigetek, más néven Eoli-szi-
getek. A szigetcsoport két kis vulkánikus
eredetű szigetét Liparit és Vulcanot látogat-
juk meg. Lipari-szigetén a városnézés után
szabad idő, vásárlási lehetőség, majd to-
vábbutazás Vulcano-szigetére, strandolás
és iszapfürdőzés. A délutáni órákban vissza-
utazunk szállásunkra, de útközben még rö-
vid megállót teszünk Savoca városában,
ahol a Keresztapa című filmet forgatták. Ma-
rio Puzzo regénye nyomán 1972-ben Francis
Ford Coppola készítette a filmet, mely az
olasz maffia viszonyokról szól. Nagyon sok
jelenetet Szicília szigetén vettek fel. Savoca
városa egy hatalmas, kettéhasadt sziklára
épült, a valamikor selyemvásárairól híres te-
lepülés. Itt játszódnak a "bárjelenetek" a
"BAR VITELLI" teraszán .Legnagyobb neve-
zetessége a kis falunak egy régi villa, mely-
ben  a híres bár üzemel ahol a Keresztapa
egyik jelenetét is forgatták. (Ár: 50 EUR/fő)

7. nap: Monreale-Palermo
Korai reggelink után a sziget északi partja
felé vesszük utunkat. Délelőtt Monreale vá-
rosába látogatunk, a mészkőhegyen épült,
ősfákkal övezett érseki székhelyre. Az ara-
nyozott mozaikokkal díszített Katedrális és
a Kolostor megtekintésével a normann épí-
tészet egyik remekművét ismerhetjük meg.
Továbbutazás a sziget fővárosába. A
670.000 lakosú Palermot Conca d'Oro-nak,
azaz arany kagylónak is nevezik. A város
központja egykor Európa egyik legszebb bel-
városa volt, ma azonban az óvárosban sok
romos épületet is találunk, de ez semmit
nem von le a város vonzó összképéből. A
Normann palota, a Dóm, a belváros és a hát-
borzongatóan különleges Kapucinusok krip-
tájának megtekintése után rövid szabadidő.
Este hajóra szállunk. Éjszaka a hajón.

8. nap: Nápoly-Bologna     
Ismerkedés Campania fővárosával. A jelleg-
zetes sikátorokban, utcazenészek, régiség
kereskedők üzletei és a magasban száradó
ruhák látványa fogad. Igyunk meg egy esp-

resso-t valamelyik bárban, sétáljunk a ten-
gerparti sétányon, fedezzük fel a több száz
éves templomok magyar vonatkozásait is
és persze ki ne hagyjuk a világ legjobb piz-
záját...És szerezzünk be természetesen egy
szerencsehozó corno-t is! Délután utazás a
Bologna közeli szállásra.

9. nap: Bologna-Budapest
Reggeli a szállodában, majd rövid városné-
zés Emilia-Romagna régió székhelyén, Bo-
lognában. A város a Pó-síkságon, az Appen-
ninek szomszédságában, pontosabban a
Reno- és Savena-folyó között terül el. Láto-
gatásunk alkalmával megnézzük a város fő-
terét a 115 méter hosszú, 60 méter széles
Piazza Maggiore-t, ahol a legfontosabb ne-
vezetességeket is találjuk. A város közepén
áll a két híres ferde torony is, melyek Bologna
jellegzetességei. Az egyiket 1109-ben Asi-
nelli kezdett meg, és róla is neveztek el, 97
méter magas, 2,23 méternyi elhajlással, 98
lépcső vezet fel a tetejére. A másikat 1110-
ben építették, amelyet szintén építésze után
Garisendának hívnak, 47 méter magas, 3.22
méternyi elhajlással. Hazautazás. Érkezés
az éjszakai órákban.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 25.000,-Ft/fő
(*7 vacsora! A hajón nincs ellátás!)

Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő

9 nap

164.900,- Ft/fő

06.16.

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás: repülővel
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió (6 vacsora)

Reptéri illeték:  39.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 44.900,-Ft/fő
Feladott poggyász 20 kg: 26.800,-Ft/db
Feladott poggyász 32 kg: 31.300,-Ft/db

8 nap

159.900,- Ft/fő

09.04.

Utazás: repülővel
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Reptéri illeték:  kb. 55.000,-Ft
Egyágyas felár: 36.000,-Ft/fő
Félpanzió  (5 vacsora): 15.000,-Ft/fő

7 nap

179.900,- Ft/fő

10.01.

SZICÍLIA-MÁLTA REPÜLŐVEL
2. nap: Savoca-Forza d’Agro
Szabadprogram, fürdési lehetőség a tengerpar-
ton. Délután fakultatív kirándulás a Keresztapa
nyomában. Először Savoca-ba látogatunk, ahol
a film több jelenetét is forgatták. Fotózás a híres
Bar Vitelli-nél, majd folytatjuk utunkat Forza
d’Agro középkori városába. (Ár: 20EUR/fő)

3.nap: Etna-Taormina
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás az Et-
nához. Pihenő a Silvestri kráternél, séta a „kialudt”
kráterek között. A menedékháztól fakultatív to-
vább lehet menni lifttel és helyi idegenvezetőkkel
kb. 3.000 méteres magasságig. Délután Taormi-
nába utazunk, ami kedvelt üdülőhely volt már az
ókorban is szép fekvése, kellemes klímája miatt.
A Csontváryt is megihlető híres görög színháza
is a város aranykorát idézi. Belvárosi séta a ba-
rokk épületek, romantikus kis utcák, és a pano-
rámás kertek között. (Ár: 35EUR/fő)

4.nap: Palermo-Monreale
Fakultatív kirándulás a sziget fővárosába. Meg-
tekintjük a Normann palotát, Európa legrégibb
királyi palotáját, a Dómot, a hátborzongatóan
különleges Kapucinusok kriptáját, a szűk, labi-

rintus szerű utcák között sétálunk a belváros-
ban, majd szabadidő. Délután ellátogatunk Mon-
reale-ba, a normannok által alapított Benedek
rendi kolostor megtekintése.  (Ár: 45EUR/fő)

5. nap: Málta-La Valletta-Mdina
A mai napon egy fantasztikus kirándulásra in-
vitáljuk a festői Málta szigetére utazunk, La
Valletta-ba. A barokk egy gyöngyszeme nem
hiába került fel az UNESCO listájára. Csodálatos
műalkotások, templomok, paloták között sé-
tálhatunk a szűk kis utcáin, ahol nap közben
nyüzsgő élet folyik. Megnézzük a méltán híres
Szent János katedrálist gyönyörű freskóival,
oldalkápolnáival, ami a lovagrend kedvelt te-
metkezési helye volt, és egy Caravaggio fest-
ményt is őriznek itt. Délután Mdina városába
utazunk, ami több, mint 4000 éves múltra tekint
vissza. Nemes város néven is emlegetik, mert
a régi paloták között sok XII. századi hűbérúri
leszármazott lakik itt máig. Este visszahajózás
Szicília szigetére, késő esti érkezés a szállásra.
(Ár: 49.900,-Ft/fő-Jelentkezéskor fizetendő!)

6.nap: Lipari és Vulcano szigete
A Tirrén-tenger két kis gyöngyszemének a felfe-

dezésére indulunk, a vulkanikus eredetű Lipari
és Vulcano szigetét látogatjuk meg. Első megál-
lónk Lipari, ahol kellemes sétát tehetünk a törté-
nelmi központban. A szigetet elhagyva a hajóról
gyönyörködhetünk a tengeri barlangok, egyedi
alakzatú mésztufa és bazalt sziklák látványában.
Utolsó állomásunk Vulcano, ahol strandolhatunk
a fekete-homokos tengerparton vagy termál-és
iszapfürdőzhetünk. (Ár: 50 EUR/fő)

7.nap: Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.

8.nap: Catania-Siracusa
Vár Catania, Szicília egyik legjelentősebb vá-
rosa, amit a nagy földrengés után barokk stí-
lusban építettek újjá. Belvárosi sétánk során
megtekintjük többek között a Dóm épületét,
a jellegzetes lávakőből faragott Elefántos ku-
tat, a római színházat, az Ursino kastélyt,
majd szabadidő, Szicília legnagyobb halpia-
cának megtekintése. Városnézésünk után
utazás a gyönyörű fekvésű, világörökségi Si-
racusába, ami az ókori Görögország egyik
legfontosabb városa volt.Transzfer a repülő-
térre, hazautazás.

VARÁZSLATOS SZICÍLIA 

2. nap: Alcantara völgy-Etna-Taormina 
Délelőtt rövid megálló az Alcantara völgyé-
ben. A különös vulkáni képződmény igen
sok embert ámulatba ejt, fotózás majd to-
vábbutazás. A napjainkig is aktív vulkánhoz,
az Etnához látogatunk. Pihenő a Silvestri
kráternél, szabad program, az idegenveze-
tővel séta a „kialudt” kráterek között illetve
szabad program és vásárlási lehetőség. Dél-
után Taorminába utazunk. Városnézés Szi-
cília legszebb kisvárosában.

3.nap: Siracusa-Catania
Kirándulás Siracusa városába. Cicero sze-
rint ez volt a legnagyobb és a legszebb a
görög városok közül. A régészeti park meg-
tekintése helyi idegenvezetővel (Ár: 20
EUR/fő*) majd Ortigia barokk sziget-negye-
dének felkeresése. Délután érkezünk Cata-
nia-ba. Belvárosi séta, majd visszautazás
a szállodába.

4. nap: Piazza Armerina-Enna-Agrigento
Reggeli után elindulunk Piazza Armerina-

ba. Az itt található római villa minden 
luxust kielégített az akkori időkben. Majd-
nem minden szobát csodálatos mozaikok
díszítenek, így nem véletlen került fel a vi-
lágörökségi listára. (Ár: 20 EUR/fő*) Foly-
tatjuk utunkat Enna hegytetőre épült, kö-
zépkori városába. Séta, majd szabadidő,
ebédelési lehetőség. Délután érkezünk Ag-
rigento városába. A régészeti park és a pá-
ratlan Templomok Völgyének megtekin-
tése helyi idegenvezetővel. (Ár: 20
EUR/fő*) Az ősi város déli részén, hét fel-
séges, dór stílusban épült görög templom
látható. Mostani feltárt és felújított álla-
potukban némelyikük a mai Görögország
területén kívül eső legnagyobb és legjob-
ban megőrzött ókori görög emlékek közé
tartozik, a Világörökség része. Szállás el-
foglalása Agrigento környékén.

5. nap: Scala dei Turchi-Corleone-Cefalu
Ma a sziget egyik legkülönlegesebb látni-
valójához és legszebb strandjához láto-
gatunk. A Scala dei Turchi (Török lépcső)

Szicília egyik páratlan természeti képződ-
ménye. A vakítóan fehér, több száz méter
hosszú lépcsőzetes sziklafal lenyűgöző
látványt nyújt a türkizkék tengerrel. Foly-
tatjuk utunkat Corleone városába, séta a
macskaköves utcák, történelmi templo-
mok között. Kora este érkezünk Cefalu-
ba, mely homokos tengerpartja, és szűk
kanyargós utcácskái miatt az egyik leg-
kedveltebb nyaralóhely.  

6. nap: Palermo-Monreale
Városnézés Palermo városában. A temér-
dek látnivaló, a középkori utcácskák, házak
mind-mind sétára, felfedezésre csábítanak.
A Palazzo Normanni, Katedrális, San Gio-
vanni degli Eremiti, Via Roma, Teatro Mas-
simo stb. megtekintése után továbbutazás
Monreale-ba, melynek pompás székesegy-
háza a jelképe. Este visszaérkezés a szál-
lodába.

7. nap: Palermo-Budapest
Délelőtt transzfer a repülőtérre. Hazautazás.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 33

1.nap: Budapest-Catania
Elutazás Cataniába. Érkezés után transz-
fer a Taormina környéki szállodába. (Ké-
sői érkezés miatt nincs vacsora!)

1. nap: Budapest-Catania
Elutazás Cataniába. Esti érkezés után
transzfer a Taormina környéki szállo-
dába. Szobák elfoglalása. 

03.31-ig -10% kedvezmény!



A MESÉS SZARDÍNIA

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió  (6 vacsora): 27.000,-Ft/ fő 
Egyágyas felár: 42.000,-Ft/fő

8 nap

149.900,- Ft/fő

09.01.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió (6 vacsora): 34.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 43.000,-Ft/fő

8 nap

164.900,- Ft/fő

06.24.

színekben pompázó kristálytiszta tenger, fi-
nom ételek és szárd vendégszeretet vár. Tran-
zitszállás Montecatini Terme városában. 

2. nap: Livorno-Olbia-Golfo di Asinara
Livornóból áthajózás a Földközi-tenger má-
sodik legnagyobb szigetére. (Ár: 50 EUR/fő)
A kora délutáni órákban érkezés Olbia kikö-
tőjébe. Belvárosi sétánk alkalmával megte-
kintjük a Szent Simplicius-templom épületét
is, mely az északi régió egyik legértékesebb
műemléke. Délután a szállás elfoglalása, sza-
badidő, fürdési lehetőség.

3. nap: Catelsardo
Egész napos szabadprogram, majd délután fa-
kultatív program keretében séta a Doria család
alapította Castelsardo kisvárosában. A közép-
kori hangulatú várost Olaszország egyik leg-
szebb települése címmel is felruházták. A Doria
kastélyból az Asinara öbölre nyíló fantasztikus
kilátást is megcsodáljuk, majd visszautazás a
szállásra. Útközben rövid megálló, fotózási le-
hetőség az Elefánt-sziklánál. (Ár:15EUR/fő).

4. nap: Maddalena- szigetek
Ma megismerjük a Földközi- tenger híres és
védett Tengeri Nemzeti Parkját, a Maddalena-
sziget-csoportot. A hét nagyobb szigetből
álló Nemzeti park az UNESCO Világörökség
védelmét élvezi. Ebéd a fedélzeten. Rövid
séta a Maddalena-sziget központjában. Visz-
szatérés a kikötőbe délután. (Ár: 55 EUR/fő).

5. nap: Sassari-Alghero-Neptun barlang
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív ki-
rándulás. Látogatás a sziget második legnagyobb
városában Sassari-ban, majd Alghero a sziget
egyik legnépszerűbb városa következik. A város
régi épületei híven őrzik a katalán, majd spanyol
uralom emlékeit. Bejárjuk a bástyákkal körülvett
óváros, macskaköves utcáit majd hajókirándulás
a Capo Caccia hegy-szirthez és világhírű Grotta
di Nettuno cseppkőbarlangba. (Ár: 35 EUR/fő).

6. nap: Cagliari
Fakultatív kirándulási lehetőség a sziget fővá-
rosába, az Angyalok öblében fekvő Cagliari-ba.
Útközben fotózás egy nuraghe-nál, majd város-

nézés Szardínia legnagyobb városában, mely a
Földközi-tenger egyik legszebb kikötővárosa is
egyben. Séta a domboldalon épült régi negyed-
ben, a bástyákkal körülvett óvárosban. (Terrazo
Umberto I., Dóm, Elefánt-torony) Délután kóstoló
a sziget jellegzetes termékeiből, majd vissza-
utazás a szállodába (Ár: 30 EUR/fő).

7. nap: Porto Cervo-Olbia
A legszebb és leghíresebb partszakasz meg-
tekintésével búcsúzunk Szardínia szigetétől. A
Costa Smeralda gyönyörű partszakaszát még
1961-ben vásárolta meg Aga Khan és néhány
barátja helybéliektől, így megalkotván a Sma-
ragd part „ fővárosát „ a jachtkikötőjéről és köz-
ismert politikusok, színészek által látogatott
vendégeiről híres Porto-Cervo-t. Áthajózás a
kontinensre (Ár: 50 EUR/fő) , majd Livorno ki-
kötőjéből a Montecatini Terme városában lévő
szállásra utazunk. (A késői érkezés miatt nincs
vacsora a szállodában!)

8. nap: Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.

SZARDÍNIA & KORZIKA SZIGETE

2. nap: Livorno-Bastia-Cap Corse
Reggel áthajózás Livorno kikötőjéből a Szép-
ség szigetére. Vár ránk a híres Cap Corse,
vagy ahogy gyakran nevezik Korzika ujja. Ki-
rándulás a sziget legészakibb részén, ahol
olyan hangulatos településeket keresünk fel,
mint Erbalunga, Nonza és Centuri apró ha-
lászfaluja. Szálláshely elfoglalása az esti
órákban. (Ár: 50 EUR/fő)

3. nap: Bastia-Corte-Ajaccio
Reggeli után indulunk a sziget legnagyobb
városába, Bastia-ba. Rövid városnézés Észak-
Korzika különleges fekvésű, hangulatos fő-
városában, ahol szinte mindig pezseg az élet:
az Óváros, a Citadella, a Napóleon szobor és
a Régi Kikötő megtekintése. Ezt követően az
utunkat dél felé vesszük. A hegytetőre épült
Corte-t, az egykori fővárost látogatjuk meg.
Szállás elfoglalása Ajaccio környékén. 

4. nap: Ajaccio-Bonifacio-Santa Teresa Gallura
Városnézés a híres francia császár, Napóleon
szülővárosában. Sétánk alkalmával megte-

kintjük a szülőházát, a katedrálist, ahol meg-
keresztelték, emlékművét és a fellegvárat.
Folytatjuk az utunkat Bonifacio városába. Rö-
vid belvárosi séta után, kompátkelés Szardínia
szigetére. Szállás elfoglalása az esti órákban.

5. nap: Costa Smeralda-La Maddalena 
Hajókirándulás az 5 nagyobb szigetből álló va-
rázslatos Maddalena szigetcsoporthoz, a Föld-
közi-tenger híres és védett Tengeri Nemzeti Park-
jába, mely az UNESCO Világörökség védelmét
élvezi. Kirándulásunk alkalmával felkeressük a
Caprera szigetet, ahol Garibaldi élete utolsó éveit
töltötte, látni fogjuk a híres Spiaggia Rosa-t, a
rózsaszín partot, majd rövid séta a Maddalena-
sziget központjában. Ebéd a fedélzeten, fürdési
lehetőség a kristálytiszta tengerben. Visszatérés
a kikötőbe délután. (Ár: 55 EUR/fő).

6. nap: Sassari-Alghero-Neptun barlang
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív
kirándulás. Látogatás a sziget második legna-
gyobb városában Sassari-ban. A város gazdag
művészeti, kulturális és történelmi szempontból

is, valamint ismert díszes palotáiról,  neoklasszi-
kus tereiről. Városnézésünk során a Piazza d'Ita-
lia, a San Nicola Dóm lesznek legfontosabb lát-
nivalóink. Ezután Szardínia leglátogatottabb és
legnépszerűbb városa, az olajültetvényekkel és
píneafákkal körülölelt Alghero következik. Vá-
rosnézés, majd hajókirándulás a Capo Caccia
hegyszirthez és világhírű 'Grotta di Nettuno'
cseppkőbarlangba. (Ár: 35EUR/fő)

7. nap: Porto Cervo-Olbia
Kijelentkezés a szállodából, majd átutazva a leg-
szebb és leghíresebb partszakaszon méltó búcsút
veszünk Szardínia meseszép szigetétől. Porto
Cervo kikötője a Mediterrán-medencében a legna-
gyobb, nyaranta hatalmas, luxus hajókkal van tele.
Városnézés kisvonattal, majd továbbutazás a ki-
kötőbe (Ár: 50 EUR/fő). Visszautazás a kontinensre,
majd Livorno kikötőjéből a Montecatini Terme vá-
rosában lévő szálláshelyünkre. (A késői visszaér-
kezés miatt nincs vacsora a szállodában).

8. nap: Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.
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1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Megkezdjük utazásunkat Szardínia me-
sés szigete felé, ahol fehér homokos
tengeröblök smaragdzöld és tintakék

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Buda-
pestről. Szállás Livorno közelében.

03.31-ig -10% kedvezmény!
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PÁRIZS ÉS ROMANTIKA

Utazás: autóbusszal
Szállás: ** szálloda
Ellátás: reggeli

Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő

6 nap

109.900,- Ft/fő

04.26.
10.08.

rosában. A Duna legészakibb pontján épült
Regensburg, az UNESCO világörökség része,
délies hangulatával igazán megkapó hely. A
Dóm környéki forgatag, a zsúfolt kávézótera-
szok, a lakótornyos középkori polgárházak egy
kis mediterrán hangulatot csempésznek a vá-
rosba, ahol az andalgó szerelmesek romanti-
kázhatnak. A város a középkorban a Szent Né-
met-Római Császárság politikai centruma és
virágzó európai kereskedelmi központja volt.
Az óváros érdekes példája az egyben és egy-
ségesen fennmaradt középkori nagyvárosnak.
Építészeti különlegessége a patríciuscsaládok
házai és tornyai, a Szent Péter Dóm és a régi
Kő-híd (Steinbrücke) a XII. századból.  A leg-
fontosabb nevezetességek megtekintése után
folytatjuk utazásunkat. Nürnberg közeli szál-
lásunkra az esti órákban érkezünk.

2. nap: Nürnberg-Strasbourg
Városnézés Nürnbergben, Németország mű-
emlékekben egyik leggazdagabb városában. A
történelmi negyed a várnál kezdődik , a belváros
igen gazdag jelentős épületekben és történelmi

helyszínekben. Városfal, fenséges, gazdagon
díszített templomok, ötletes kutak. Városnézé-
sünk után folytatjuk utazásunkat Strasbourg
városába. A világörökség részeként védelmet
élvező történelmi városmag (Grand Ile) az Ill-
folyócska szigetén terül el. A szabadidő kere-
tében mindenki kedvére sétálgathat. A Petite
France mesébe illő faberakásos épületeinek
ódon negyede, a fő tér, a katedrális különleges
szépsége, garantáltan felejthetetlen élménnyel
ajándékoz meg. Kora este utazás a Freyming-
Merlebach városában található szálláshelyre. 

3.nap: Párizs
Reggeli után utazás Párizsba. Autóbuszos
városnézés keretében kezdünk ismerkedni a
francia fővárossal. Latin negyed: Sorbonne,
Panthéon, Luxemburg kert, Szent Mihály
körút. Montparnasse negyed, Invalidusok.
Esti séta a Montmartre-on: a Moulin Rouge,
hangulatos piano bárok, a Festők tere, a
Sacré-Coeur bazilika és egy esti panoráma
zárja programunkat. Szálláshely elfoglalása
az esti órákban.

4. nap: Brugge
Felejthetetlen fakultatív kirándulásra invitáljuk,
a romantikus Brugge városába. (Ár: 45 EUR/fő)
Flandria gyöngyszeme mindenkit meglep szép-
ségével. Történelmi óvárosa 2000 óta szerepel
az UNESCO világörökségi listáján. Gyalogos sé-
tánkat a bájos középkori központban kezdjük,
beleértve a díszes épületeket, a Place du Bo-
urg-ban található Szent Vér bazilikát, a Begu-
ine-kolostort, a gótikus városháza és a főtér iko-
nikus harangtornyát. A várost sokszor az észak
Velencéjének is nevezik, hiszen számos csa-
torna szeli át. Programunk nem lehet teljes egy
izgalmas csatornahajózás nélkül, így közösen
fedezzük fel vízről is a város különleges hangu-
latát. A nap hátralévő részében szabadidő. Dél-
után visszautazás a párizsi szállásra.

5. nap: Párizs-Freyming Merlebach
Késő délutánig folytatjuk párizsi városnézé-
sünket, majd utazás a szállásra.

6. nap: Freyming Merlebach-Budapest
Hazautazás. Késő esti érkezés.
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PÁRIZS & A LOIRE VÖLGY KASTÉLYAI

Utazás: autóbusszal
Szállás: ** szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió (4 vacsora): 24.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő
Részvételi díj: 99.900 Ft/fő*

5 nap

119.900,- Ft/fő

05.17.
08.16.
12.28.*

mány fővárosába, mely hajdanán a királyok
koronázó városa volt. A koronázások és a ki-
rályi italok székhelyén megtekintjük a Notre-
Dame katedrálist, mely az ország egyik leg-
fontosabb gótikus temploma. Az építészeti
remekmű  1991 óta az UNESCO Világörökség
része. A francia történelem igazán fontos pil-
lanatai, Klodvig megkeresztelésétől a királyok
megkoronázásáig mind nyomot hagyott Re-
ims városán. A katedrális megtekintése, és
rövid buszos városnézés után továbbutazás
a Szajna parti Párizsba, a fény és pompa vá-
rosába. Rövid autóbuszos városnézés a fran-
cia fővárosban majd a Napkirály hajdani re-
zidenciájának megtekintésére indulunk.
Versailles az európai kastélyépítészet csúcs-
pontja, az abszolút hatalom szimbóluma, a
Világörökség része. Kastélylátogatásunk után
az impozáns kertben megtekintjük a Trianon
kastélyokat majd utazás a szállásra. 

3. nap: Párizs
A mai napon belevetjük magunkat a mindig
pezsgő, lüktető párizsi mindennapokba.

Programunk az Invalidusok Dómjában (Na-
póleon sírja) kezdődik majd a Pantheon, a
Sorbonne, a Luxemburg kert, a Diadalív és
Párizs legismertebb és legelőkelőbb sug-
árútja Champs-Elysées következik. A Sziget
és a Notre Dame valamint a legfontosabb
nevezetességek megtekintése után délután
látogatási lehetőség a Louvre múzeumában,
részletes tárlatvezetéssel. (Ár: 25 EUR/fő*)
Programunkat egy felejthetetlen esti sétával
zárjuk a Montmartre-on mely egykor a bo-
hémvilág központja volt, ma inkább bárjaitól,
klubjaitól pezseg itt az élet. Séta a festők
terén és a Szent Szív Bazilikához (Sacre Co-
eur). Szállásunkra a késő esti órákban ér-
kezünk vissza.

4. nap: Amboise-Chenonceaux-Chambord 
Szabadprogram Párizsban vagy felejthetetlen
fakultatív kirándulás a  kastélyok hazájába,
mely a Világörökség része. (Ár: 45 EUR/fő) A
Loire-völgye Franciaország legkiterjedtebb
tája, mely híres királyokat, művészeket és
szerzőket is vonzott, akik itt is éltek a folyó

mentén. Úti célunk a reneszánsz kastélyok,
középkori erődök, mesés parkok világa a fes-
tői Loire-völgy. Első megállónk Amboise kas-
télya mely a Világörökség része, itt áll a Szent
Hubertus kápolna Leonardo sírjával. Délután
a sokak által legszebbnek tartott kastélyt, a
Chenonceau-i vízikastélyt és a parkot nézzük
meg. Délutáni programunkat Chambord kas-
télyának megtekintésével zárjuk, mely a fran-
cia reneszánsz és a középkori reneszánsz
klasszikus formáit ötvözi. Visszautazás Pá-
rizsba az esti órákban.

5. nap: Párizs
Reggeli után Párizs jelképéhez az Eiffel to-
ronyhoz indulunk, majd fakultatív sétahajó-
zási lehetőség a Szajnán. Ezt követően sza-
badidő a belvárosban vagy lehetőség a Rodin
vagy Orsay múzeum megtekintésére. Késő
délután búcsút veszünk a „Fények városától”
majd utazás a tranzitszállásra.

6. nap: Freyming Merlebach–Budapest 
Hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre.

1. nap: Budapest-Freyming Merlebach 
Elutazás. Esti érkezés a tranzitszállásra.

2. nap: Reims-Párizs-Versailles
Reggeli után utazás Champagne tarto-

1. nap: Budapest-Regensburg-Nürnberg
Korai reggeli találkozónk után megkezdjük
utazásunkat Németországba. Délután vá-
rosnézés a Bajor-erdő és a Jura-hegység
találkozásánál fekvő Regensburg belvá-

03.31-ig -10% kedvezmény!



PÁRIZS & A MESEBELI KASTÉLYOK VILÁGA

1. nap: Budapest-Freyming Merlebach
Megkezdjük utazásunkat a romantika vilá-
gába. Körutazásunk alkalmával Franciaor-
szág legszebb kastélyai és Párizs megannyi
arca kápráztat majd el. Elutazás a kora reg-
geli órákban Budapestről Ausztrián és Né-
metországon át a franciaországi tranzitszál-
lásra. Este a szálláshely elfoglalása.

2. nap: Párizs
Reggeli után utazás Párizsba, mely kétség-
kívül a világ egyik legszebb városa. Elsősor-
ban kivételes építészeti és kulturális örök-
ségével hódít, de a francia főváros
ugyanakkor a gasztronómia, a divat és a vá-
sárlás fővárosa is. Izgalmas, színes, újító és
merész, ahol mindig történik valami és ahol
egyszerűen lehetetlen unatkozni. Érkezé-
sünk után autóbuszos városnézés keretében
kezdünk ismerkedni a francia fővárossal.
Latin negyed: Sorbonne, Panthéon, Luxem-
burg kert, Szent Mihály körút. Montparnasse
negyed, Invalidusok. Programunkat fakulta-
tív szajnai hajókirándulás zárja majd. Szál-
láshely elfoglalása a késő esti órákban.

3. nap: Párizs
Miután megreggeliztünk, folytatjuk párizsi
városnézésünket. A mai napon a jobb part
számtalan látnivalója vár ránk: Bastille tér,
Mocsár negyed, Pompidou Központ, Con-
corde tér, Opera, Champs-Elysées, Diadalív.
Gyalogos városnézésünk a Cité szigeten
folytatódik. Ez tulajdonképpen Párizs ókori
bölcsője, a Notre-Dame, a Forradalom sira-
lomháza mind itt sorakoznak fel.  Párizs köz-
ponti részén, a Szajnán található természe-
tes sziget, mely  hangulatának, látnivalóinak
köszönhetően a francia fővárost felkereső
turisták egyik legkedveltebb célpontja. Mind-
ezek után a Louvre csodálatos múzeumába
invitáljuk Önöket. (Ár: 25 EUR/fő*) A világ
egyik legismertebb és Párizs legnagyobb
múzeuma, mely látványos üvegpiramisa
alatt megszámlálhatatlan kincset rejt. Mú-
zeumlátogatásunk után mai programunkat
egy kellemes esti séta zárja a kultúra és mű-
vészetek központjakét elhíresült Mont-
martre-on, ahol a híres Vörös malom-Moulin
Rouge, hangulatos piano bárok és a Festők

tere szerepel a látnivalók között. A város
fölé magasodó híres Sacré-Coeur Bazilikától
Párizs fantasztikus esti panorámáját is meg-
csodálhatjuk. Visszaérkezés a szállásra a
késő esti órákban.

4. nap: Párizs-Versailles-Chartres
Letűnt korok Párizsát mögöttünk hagyva
a jövőbe utazunk: cél a párizsi "Manhattan
city", a Défense negyed. A csúcstechnoló-
giás építkezés felhőkbe nyúló mesterséges
megalitjai egészen más világba kalauzolják
a látogatót. Élményekben itt sem lesz hi-
ány. Európa egyik legnagyobb üzleti ne-
gyede, rengeteg felhőkarcolóval és számos
műalkotással várja a látogatókat. Innen
még egy búcsúpillantást vetünk Párizsra,
és ismét indulunk a múltba. Pompa és sö-
tétség, hahota és elfojtott sikolyok, modo-
rosság és fertő, és ki tudja még hány fel-
villanó kép köszönt vissza ránk a Napkirály
hajdani versailles-i palotájának falai mögül.
Természetesen megcsodáljuk a kertet, a
Kis-és Nagy Trianon palotákat, valamint
XVI. Lajos feleségének faluját. (Ár: 35
EUR/fő*) Mindezek után a kastély szom-
szédságában egy kellemes ebéd aligha
visszautasítható. Ebéd után indulunk Chart-
res városába. A Világörökség tagjai közé
sorolt katedrálisa a franciaországi Mária-
kultusz egyik legfontosabb helyszíne. Több
ezer négyzetméternyi üvegablaka, ma is
látható labirintusa és számos egyéb részlet,
mind a középkor misztériumát őrzik. Ka-
puján belépve részleteiben fogjuk megfej-
teni a hajdan kor rejtett összefüggéseit. A
katedrálisból kilépve gyönyörű sétát te-
szünk a XIII. századi város hamisítatlan
emlékei között. Az esti órákban érkezünk
a Loire folyó menti szálláshelyünkre.

5. nap: Loire völgyi kastélyok: Blois-Cham-
bord-Cheverny-Chaumont
„Franciaország kertje” a Loire folyó mellett
fekvő régió számos kastélya mesevilágot
idéző képekkel lepi meg a látogatót. Ezen a
napon négy kastélyt látogatunk meg. Loire
völgyi barangolásainkat a régi királyi város-
ban, Blois-ban kezdjük. A feudális grófok vá-

rából királyi székhellyé előlépett város és
kastély vitathatatlanul Párizs riválisaként
hagyott nyomokat a Loire történetében. Ez-
után Chambord következik. A Loire vidéké-
nek legnagyobb kastélya uralkodók és mű-
vészek lángoló képzeletvilágából született.
Építésének körülményeit máig homály fedi.A
XVI. században épült pompás reneszánsz
kastély egyik legfőbb nevezetessége a Leo-
nardo da Vinci által tervezett lépcsősora.
Délután Cheverny-be látogatunk. A részben
lakott kastély berendezése, mértani pontos-
sággal megtervezett parkja, trófea gyűjte-
ménye, lebilincselő látványt nyújt. Utolsó ál-
lomásunk Chaumont erődítményszerű
épülete. A középkori jellegét őrző kastély
Medici Katalintól Napóleonig titkos esemé-
nyek cinkosaként kísérte végig a múlt szá-
zadokat. Kora este visszautazunk a szál-
lásra.

6. nap: Chenonceaux-Amboise-Tours
Reggeli után Chenonceaux-ba indulunk. A
Loire vidékének második leglátogatottabb
kastélya nem a Loire, hanem annak egyik
mellékfolyója, a Cher mentén található. „Hat
hölgy kastélyának” is szokták nevezni ezt a
maga nemében egyedülálló építményt.  A
Cher folyóra épült "híd kastély"-t hosszú szá-
zadokon keresztül csak hölgyek alakították,
de a legzordabb férfiszíveket is megdobog-
tatja. Ma minden egyes része letűnt korok
híres dámáiról zeng dalokat. Néhány kilo-
méter után elérjük Amboise-t. Itt található
a legelső reneszánsz királyi kastélyok egyike.
Kápolnája őrzi Leonardo da Vinci földi ma-
radványait. Napnyugta felé betérünk egy
több száz éves pincébe, ahol a híres tou-
rain-i borokat kóstoljuk meg. Ezután Tours-
ba, pannóniai Szent Márton városába uta-
zunk, mely a Loire és a Cher folyó alkotta
háromszögben fekszik. Franciaország kul-
turális és történelmi városa címet viseli. A
város leghíresebb püspöke Szent Márton,
pannóniában született 316-ban és római ka-
tonaként került a gall provinciába. Egy láto-
mása hatására megkeresztelkedett és hit-
térítő lett. A város elbűvölő részleteit az esti
fényekben csodálhatjuk meg. Szállásunkra
az esti órákban térünk vissza.

7. nap: Orléans-Reims
Ezen a napon Jeanne d'Arc diadalmeneté-
nek legfontosabb állomásaiból kapunk egy
kis útravalót. Jeanne d’Arc a mai napig
meghatározó szerepet tölt be a nyugati
kultúrában. Szent Johanna, az „orléans-i
szűz”, katolikus szent, francia nemzeti hős
emlékét idézzük fel. Délelőtt Orléans-ba
utazunk, a Szűz legfényesebb győzelmé-
nek helyszínére. A város Franciaország kul-
turális és történelmi városa címet viseli.
Látogatásunk után folytatjuk az utunkat
Champagne tartomány legnagyobb váro-
sába, mely a középkortól fővárosa is egy-
ben. A délutáni órákban Reimsben tartunk
pihenőt. A Reims-i Notre-Dame Katedrális
az európai gótikus művészet egyik legfon-
tosabb épülete. A XIII. századi remekmű
25 királyi koronázásnak volt a színhelye.
A katedrális megtekintése és autóbuszos
városnézés után folytatjuk utunkat szál-
láshelyünk felé.

8. nap: Freyming Merlebach-Budapest
Reggeli a szállodában, majd megkezdjük
utazásunkat Magyarországra. Rövid pihe-
nőkkel folyamatosan utazunk haza. Megér-
kezés Budapestre a késő esti órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: ** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió (5 vacsora) : 29.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 50.000,-Ft/fő

8 nap

149.900,- Ft/fő

09.15.



BURGUNDIA - ELZÁSZ - LYON ÉS AZ ALPOK VIDÉKE
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1. nap: Budapest-Strasbourg
Kora reggeli találkozó Budapesten, a Déli
Pályaudvarnál. Franciaország észak-keleti
tartománya, Elzász felé vesszük utunkat.
Utazás rendszeres pihenőkkel a tranzit-
szállásra. Érkezés az kora esti órákban
Strasbourg mellé.

2. nap: Elzász: Strasbourg-Colmar 
A mai napon a hagyományaihoz hű Elzász-
ban barangolunk. A német és a latin világ
között húzódó vidéken, dombok, hegyek
és síkságok mozaikja, várak, borvidékek
és tipikus falvak egyvelege várja a látoga-
tókat. A Rajna menti régió híres, színes há-
zai felfedezésre csábítanak. Látogatásunk
alkalmával két gyönyörű várost csodálunk
meg. Délelőtt Kelet-Franciaország legfon-
tosabb városa Strasbourg vár ránk, ahol
múlt és jelen egymás mellé épült. A francia
himnusz szülővárosa, az Európai Unió
egyik központja méltóságteljesen őrzi a
középkor legmagasabb katedrálisát és
benne a világhíres csillagászati órát, az
egész világon páratlannak számító, csa-
tornákra, fedett hidakra, zsilipekre épült,
sok száz éves „Petite-France” városnegye-
det. A világörökség részeként védelmet él-
vező történelmi városmag (Grand Ile) az
Ill-folyócska szigetén terül el. Városnézé-
sünk után, továbbutazás. Délután a A le-
gelzászibb Elzászi város vár bennünket. A
festői Colmar ódon hangulatát ízlelhetjük
meg. Kis folyóval szabdalt belvárosa, szí-
nes házikói akár egy gyermekmese kellékei
is lehetnének. A strasbourgi püspökség
több évszázados nyomása, a Német-római
Császárság gyámsága és számos európai
hadjárat célpontja: ezen tényezők hatására
válik végül Elzász egyik legszebb városává,
s a haladó eszmék központjává. Szállásunk
Dijon környékén lesz.

3. nap:Burgundia: Dijon-Clos de Vougeot-
Cîteaux-Ciszterci Apátság-Beaune
Ezt a napot Burgundiának szenteljük. Fran-
ciaország művészeti és történelmi vidéke
elsősorban a román kori örökségéről és ki-
vételes szőlővidékeiről ismert. Román stí-

lusú apátságok, hercegi városok, fényes
tetejű várak és kastélyok, hangulatos kis
falvak teszik oly jellegzetessé Franciaor-
szág gazdag régióját. Itt minden nap ün-
neplik és fejet hajtanak a világhírű borok
előtt, melyekből természetesen lehetősé-
günk lesz vásárolni is. Délelőtt Burgundia
fővárosát, Dijon-t tekintjük meg. A „mú-
zeum-város” közel százötven műemlékével,
185 hektáron elterülő gyönyörű parkjaival,
nagyvárosi szerkezetével méltán vívta ki a
címet, hogy Párizshoz hasonlítsák. A XIX.
századi mondén város büszkén őrzi érin-
tetlen, középkori városmagját. Mindezekről
autóbuszos és gyalogos program kereté-
ben meg is győződünk. Szabadidőben lesz
idő elkortyolgatni egy pohár Kir-t, a hely
specialitását, miközben átadhatjuk magun-
kat a városbódító hangulatának. Végigha-
ladván az egyik leghíresebb és legszebb
borúton rövid pihenőt tartunk Clos de Vo-
uget-nál. Ez a mai formájában reneszánsz
palota a XII. sz.-ban a ciszterci szerzetesek
„borüzeme” volt. Ma a 12000 lovagot szám-
láló Tastevin, burgundi borrend központja.
Mindezek után keressük fel a középkor
egyik legfontosabb szerzetesi központját,
a cisztercita rend bölcsőjét: Cîteaux-t. Dél-
után a burgundi borvidék fővárosaként is-
mert, elragadó Beaune városkájába láto-
gatunk Fő látnivalónk a XV. sz közepéből
származó Hôtel-Dieu, eredetileg a nincs-
telen emberek részére épített kórház fla-
mand stílusú gyönyörű együttese. Szállás
Beaune mellett.

4. nap: Cormatin-Cluny-Berzé-le-Châtel-
Berzé-la-Ville
Burgundia apró kisvárosa vár ma ránk. Cor-
matin a kastélyáról nevezetes , melyet gyö-
nyörű park ölel közre. A kastély gyönyörűen
berendezett termei, valamint a kert barokk
pompája a XVII. századi francia és elsősor-
ban a párizsi nemesség élet élvezetéről ta-
núskodnak. Pár kilométerre innen érkezünk
Clunybe. A közelmúltban rendbe hozott, de
még számos eredeti részletében is meg-
csodálható apátság volt a középkori Európa
szellemi fellegvára, a bencés rend reform-

jának központja. Hajdani nagyságát hűen
tükrözik a román kor legmagasabb boltívei.
A X. században alapított kolostort három-
szor építették át, a harmadik templom a kor
legnagyobb keresztény temploma volt.
Cluny a bencés rend reformjának központ-
jává vált, fénykorában számos kolostor tar-
tozott irányítása alá. Következő állomásunk
Berzé-le-Châtel a „Burgundi Carcassonne”.
A tizenhárom toronnyal szegélyezett vár a
középkori Burgundia egyik legjobb állapot-
ban megmaradt erődítménye. Évszázado-
kon át a Cluny apátság védőbástyájának
számított. Utolsó programunk a Szerzetesek
kápolnája. A Cluny apátsághoz tartozó haj-
dani menedékhely, a burgundi románkori
építészet gyöngyszeme. Falai között őrzi
igazi kincsét: egy, a XII. sz. elején készült,
és csodálatos állapotban fennmaradt, erő-
sen bizánci hatású freskó sorozatot. Esti
érkezés Lyon melletti szállásunkra.

5. nap: Lyon-Pérouges-Alpok
Reggeli a szállodában, majd a Rhône és a
Saône folyók összefolyásánál található Lyon
megtekintése következik. A világörökségbe
feliratkozott város fejlődése majdhogynem
páratlan. Szinte minden korszaknak önálló
negyede van. Így maradtak fent, folyamato-
san egymás mellé épülve eredeti állapotuk-
ban a galloromán kor emlékei (10000 fős
színház), a középkor templomai (ó Lyon), az
árkádos folyosókkal (les traboules) határolt
páratlan reneszánsz udvarok és a kortársak
alkotásai, a háromdimenziós házfal festmé-
nyek, Lyon mai jelképei. Kacskaringós ut-
cácskái, szűk sikátorai, nyüzsgő rakpartjai,
nyitott terei és félszigete magával ragadja
az utazót. A város szülötte, Antoine de Sa-
int-Exupéry is, kinek mindene az írás és a
repülés volt.  Lyon-t elhagyva a közeli Péro-
uges-ba indulunk,mely a középkorból szinte
érintetlenül maradt ránk. A város a közép-
korban alapozta meg hírnevét: szabadság-
jogának és a szorgos takácsoknak köszön-
hetően gazdagodott és szépült az
évszázadok folyamán. Tökéletesen eredeti
állapota miatt számos kosztümös film hát-
terének választották: pl. A három testőr. Ter-

mészetesen megkóstoljuk a galette de Pé-
rouges-t, azaz a híres helyi édes lepényt is,
majd továbbutazás. Az Alpok mentén to-
vábbhaladva a Mont Blanc alagúton át hagy-
juk el Franciaországot. Folytatjuk utazásun-
kat Olaszországon át, Piemonte tartomány
fővárosa felé. Szállás Torino városa mellett.

6. nap: Torino-Budapest
Reggeli után Torino városával ismerkedünk
meg. Belvárosi sétánk alkalmával megte-
kintjük a város legfontosabb nevezetessé-
geit kezdve a Piazza San Carlo híres kávé-
zóival, majd a Színház és a Palazzo
Carignano épülete - Olaszország első kirá-
lyának szülőháza következik. A Piazza Cas-
tello épületeinek megtekintése után, a Via
Po-n gyalogos sétánk a város szimbólu-
mához vezet. A La Mole Antonelliana 167
méteres magasságával Európa legmaga-
sabb kőépülete.  Városnézésünk alatt fel-
keressük Kossuth Lajos házát is és vásá-
rolhatunk a híres torinói csokoládékból.
Hazautazás a Trieszt-Ljubjana-Maribor-Tor-
nyiszentmiklós-Nagykanizsa útvonalon.
Budapestre a késő esti órákban érkezünk.

Utazás: autóbusszal
Szállás: **/***szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió: 29.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: 
Tata-Bábolna-Győr-Mosonmagyaróvár
Leszállási lehetőségek: Nagykanizsa-
Balatonlelle-Siófok-Székesfehérvár

6 nap

119.900,- Ft/fő

08.06.



VILÁGÖRÖKSÉGEK FRANCIAORSZÁGBAN

1. nap: Budapest-Freyming Merlebach
Elutazás. Este a szálláshely elfoglalása.

2. nap: Reims-Párizs-Versailles
Utazás Champagne tartomány fővárosába,
mely hajdanán a királyok koronázó városa
volt. A Notre-Dame katedrális az ország
egyik legfontosabb gótikus temploma. To-
vábbutazás a Szajna parti Párizsba, a fény
és pompa városába. Rövid autóbuszos vá-
rosnézés a francia fővárosban majd szabad-
idő vagy fakultatív kirándulás a Napkirály
hajdani rezidenciájához (Ár: 45 EUR/fő). Ver-
sailles az európai kastélyépítészet csúcs-
pontja, az abszolút hatalom szimbóluma, a
Világörökség része. Szállás elfoglalása az
esti órákban.

3. nap: Párizs 
Mai programunk az Invalidusok Dómjá-
ban (Napóleon sírja) kezdődik majd a
Pantheon, a Sorbonne, a Luxemburg kert,
a Diadalív és  Párizs legismertebb és le-
gelőkelőbb sugárútja Champs-Elysées kö-
vetkezik.  A Sziget és a Notre Dame vala-
mint a legfontosabb nevezetességek
megtekintése után délután  látogatási le-
hetőség a Louvre múzeumában, részletes
tárlatvezetéssel. (Ár: 25 EUR/fő) Progra-
munkat egy felejthetetlen esti sétával zár-
juk a Montmartre-on mely egykor a bo-
hémvilág központja volt, ma inkább
bárjaitól, klubjaitól pezseg itt az élet. 

4. nap: Vézelay-Bourges
Utazás Vézelay 300 méter magas domb-
tetőre épült városába, ahol a IX. század-
ban alapított Benedek-rendi apátságot te-
kintjük meg. A román stílusban épült
Szent Magdolna-bazilika 1979 óta a Vilá-
görökség része. A burgundiai szőlővidék-
ből kiemelkedő békét és nyugalmat su-
gárzó, kastélyszerű épületet a „menny
külvárosának” is nevezik. Vézelay az egyik
kiindulópontja volt a négy fő zarándok út-
vonalnak, mely a spanyolországi Santiago
de Compostelába vezet. A zarándokút
szimbóluma a fésűs kagyló, melyet az út
mentén felfestve mindenütt megtalálha-
tunk. A híres Via Lemovicensis is Véze-
laynél indul. Búcsú a középkori hangulatú
várostól, majd utazás Bourgesba. Az or-
szág szívében fekvő városkát, Franciaor-
szág legzöldebb városának is emlegetik
a központban fekvő különleges hangulatú
„marais” negyednek köszönhetően. A vá-
ros lenyűgöző XII. századi temploma, a
Saint-Étienne katedrális a Világörökség
részét képezi. Megnézzük még a késő kö-
zépkor egyik legszebb franciaországi épü-

letét a Jacques-Coeur palotát is. Szállás-
hely elfoglalása Bourges környékén az esti
órákban.

5. nap: Poitiers-La Rochelle
Elutazás Poitiers városába. A történelmi
városmag a Clain folyócska mentén egy
kis dombon alakult ki, egykor az aquitániai
hercegséget és Poitou grófságát felölelő
birtok központja volt. Látogatásunk alkal-
mával megtekintjük a katedrálist , mely az
anjoui gótika remekműve, de nem marad
ki az ország legrégebbi keresztény temp-
loma a Baptistére St-Jean sem, mely a IV.
században épült, de mai formáját a VI.-VII.
században nyerte el. Délután a hugenották
egykori fellegvárát La Rochelle városát is-
merhetjük meg. Az „Atlanti-partvidék gyön-
gyének” is nevezett város az egyik legna-
gyobb történelmi múltú, legtöbb
műemléket befogadó település a Loire tor-
kolatától délre. Városnézés, séta a kikötő-
ben, majd rövid szabadidő.  Szállás La Ro-
chelle közelében. 

6. nap: Ile de re-St. Martin de Ré- Marennes-
Cognacangoulệme
Kirándulás Ré szigetére. Egy 3 km hosszú
hídon keresztül érjük el Ile de Ré vagy a
Fehér-sziget partját, mely egy 30 km hosz-
szú szárazföld az óceán hullámai közt. A
fehérre meszelt házakból álló apró falvak
és a gyönyörű homokos tengerpartok fan-
tasztikus látványt nyújtanak. Első megál-
lónk a Világörökséghez tartozó St. Martin
de Ré óvárosa, ahol rövid sétát teszünk a
hangulatos macskaköves kis utcákban és
a kikötőt is megtekintjük. Fotózás a “bál-
nák világítótornyánál” (Phare des Balei-
nes), majd utazás Marennes-be. Osztriga-
telep látogatás, illetve fakultatív kóstolás.
Délután utazás a híres francia ital névadó
városába Cognac-ba. Belvárosi séta, láto-
gatás egy konyakdesztilláló üzemben.
Szállás Angoulệme.

7. nap: Dordogne-Brantôme-Bourdeilles-
Périgueux-Bordeaux
Első programunk a „Dordogne megye ve-
lencéjeként” is emlegetett Brantôme. A
festői szépségű városközpont egy
aprócska szigeten helyezkedik el. Troglo-
dita kolostor: Brantôme első bencés ko-
lostorát (VIII. sz.) egy mészkő falban ala-
kították ki. Maradványait a mai apátság
épületei őrzik. A Benedek rendi apátság
és a Szent Péter templom megtekintése
után egy mesebeli kastély következik. Lá-
togatás Bourdeilles lenyűgöző szépségű
kastélyánál, mely két korszak jegyeit is

magán viseli. A XIII. században épült erő-
dítmény, 1360-ban angol kézre került. A
Bourdeilles család a XV. sz. végén sze-
rezte vissza, és ekkor épült meg a rene-
szánsz rész. Belül gyönyörű reneszánsz
bútorgyűjtemény tekinthető meg (köte-
lező helyi idegenvezetés 5 EUR). Folytat-
juk utunkat az egykori Périgord grófság
és püspökség székhelyére, Périgueux-be.
A település előkelő római város volt, majd
a középkorban két szomszédos, rivális te-
lepülés egybeolvadásával született meg.
Különösen érdekes a XII. századi román
és bizánci stílusú katedrálisa és a hangu-
latos középkori negyede. Périgueux egy-
ben a compostellai zarándokút állomása
is. Utazás a Bordeaux melletti szállá-
sunkra.

8. nap: Bordeaux-St. Émilion-Lourdes
A mai napon Aquitánia fővárosával, Bor-
deaux-val ismerkedünk. A Garonne folyó
partján kezdjük sétánkat, majd az autó-
mentes belvárost keressük fel. Megismer-
kedünk a műemlékekben gazdag várossal
(Börze, Nagy színház, Maison du Vin - bor-
ház, Girondisták emlékműve). Bordeaux
fontos egyetemi város, világszerte ismert
a boráról, ezenkívül az UNESCO 2007-ben
felvette a Világörökség listájára a Hold ki-
kötője (Le port de la Lune) elnevezésű vá-
rosrészt.  St. Emilion – festői középkori
műemlékváros barlangtemplommal a sző-
lőhegyek ölelésében; a leghíresebb borde-
aux-i borok hazájában járunk! A rövid bel-
városi séta és a barlangtemplom
megtekintése (6.900 Ft/fő előre fizetendő)
után továbbutazás dél felé, irány a Pire-
neusok. Lourdes Franciaország legfonto-
sabb spirituális központja, a világ egyik
legjelentősebb zarándokhelye, mely az-
után alakult ki, hogy egy helyi lánynak Ber-
nadette Soubirousnak megjelent Szűz Má-
ria. Megtekintjük a Rózsafüzér Bazilika
(Basilique Notre-Dame du Rosaire) épüle-
tét mely szorosan illeszkedik a Lourdes-i
Szentélyek kiterjedt kompozíciójába. A
templom együttes megtekintésével zárjuk
mai napunkat és utazunk a szállásra.

9. nap: Carcassonne-Nîmes-Pont du Gard
Utazás a 2500 éves történelmi emlékeket
őrző Carcassonne erődvárosába. A festői
középkori erődváros két műemléke az Unes-
co Világörökség listájára is felkerült.  Európa
legnagyobb középkori várának megtekintése
után folytatjuk utunkat „Franciaország Ró-
májába”. Nîmes köszönhetően az ókorból
megmaradt számos műemléknek Dél-Fran-
ciaország egyik legjelentősebb városa. A

belváros legfontosabb nevezetességeinek
megtekintése mellett természetesen ellá-
togatunk a régi római amfiteátrumba is,
majd a várostól 27 km-re található Pont
du Gard-hoz látogatunk. A Gard megyében
található római kori vízvezeték a Világö-
rökség része. Rövid megálló a Gard folyó
háromszintű, 49 méter magas hídjánál. A
szállás elfoglalása Avignon közelében az
esti órákban.

10. nap: Avignon-Orange-Nizza 
Vár a Pápák városa a Rhône folyó bal part-
ján. Avignon történelmi központja a Vilá-
görökség része. A középkori pápai szék-
hely a csodálatos pápai palotával, a híres
avignoni híddal, az erődítményekkel, temp-
lomaival és kápolnáival még ma is mintha
a középkorba ragadná magával a látoga-
tót.  A Pápák Palotájának megtekintése
után utazás Orange városába. Megtekint-
jük a város ókori színházát, melyet Euró-
pában a legépebben megmaradt római
kori színháznak tartanak, majd fotószünet
a város másik nagy nevezetességénél, a
római időkből származó diadalívnél. Niz-
zában autóbusszal végighaladunk a híres
Angol sétányon, majd továbbutazás olasz-
országi szállásunk felé, ahova az esti órák-
ban érkezünk.

11. nap: Ligúria-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd megkezdjük
utazásunkat Magyarországra. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel, Szlovénián keresz-
tül. Érkezés a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 39

Utazás: autóbusszal
Szállás: **/***szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió (9 vacsora): 55.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 70.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: 
Tata-Bábolna-Győr-Mosonmagyaróvár
Leszállási lehetőségek: Nagykanizsa-
Balatonlelle-Siófok-Székesfehérvár

11 nap

214.900,- Ft/fő

07.23.



A DORDOGNE-VIDÉK SZÉPSÉGEI

Utazás: autóbusszal
Szállás: **/*** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 33.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 49.000,-Ft/fő

7 nap

154.900,- Ft/fő

08.26.

Utazás: autóbusszal
Szállás: **/*** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 35.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 45.000,-Ft/fő

8 nap

159.900,- Ft/fő

06.26.

tozó Lyon felé. Rövid séta az óvárosban. To-
vábbutazás Puy-de-Dome vulkanikus vidé-
kére. A terület egyike a Föld „forró pont”-jai-
nak. A vulkán csúcsán, mintegy 1.500 m
magasságban található a  Temple de Mercure
templom, ahonnan lenyűgöző, 360°-os kör-
panoráma nyílik a környező mintegy 80 alvó
vulkánra. Továbbutazás Perigueux környékén
található szállásunkra.

3. nap: Périgueux-Beynac-Domme-La Roque
Gaegac-Sarlat
Périgueux felfedezésére indulunk. A város
római kori emlékei és középkori utcácskái,
épületei mellett a legfontosabb látnivaló a
Saint-Front Katedrális, mely a Compostellába
vezető zarándokút fontos állomása. Tovább-
utazás Beynac csodás, XII. századi várkas-
télyához. A települést Franciaország 100 leg-
szebb faluja közé sorolják! A kastély
megtekintése után Domme hegytetőn fekvő,
erődített, középkori városkájába utazunk. Kö-
vetkező állomásunk La Roque Gaegac, a
sziklák lábánál, a folyó partján fekvő festői

kisváros. A napot Sarlat nagy múltú műem-
lékvárosának érintetlen középkori központ-
jában tett sétával zárjuk. 

4. nap: Souillac-Rocamadour-Cahors-Pont
Valentré Albi-Toulouse 
Elutazás Souillac-ba, ahol megtekintjük a hí-
res románkori apátságot, mely pompás szob-
raival a világörökség része, majd  Rocama-
dour sziklafalba települt, ősrégi egyházi
központjába látogatunk. Cahors-ban láthatjuk
a francia délvidék legszebb erődített hídját,
a Pont Valantét a Lot folyón. Továbbutazás
a híres festő, Toulouse-Lautrec szülőváro-
sába, Albiba, ahol Európa egyik legszebb ka-
tedrálisát tekintjük meg, valamint a Palais de
la Barbie püspöki palotát, mely ma az egyik
legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező Tou-
louse-Lautrec múzeumnak ad otthont. Szál-
lás Toulouse környékén.

5. nap: Toulouse-Montpellier-Aix-en-Provence 
Városnézés Toulouse-ban, melynek világ-
szerte elismert, 1229-ben alapított egyeteme

az egyik legrégebbi Európában. Főbb látni-
valóink a Saint Sernin bazilika, a Capitole tér
és a városháza, az óváros, és a jakobinusok
kolostora. Továbbutazás Montpellier-be,
mely elsősorban a többszázados orvostudo-
mányi egyeteméről híres. Itt végezte tanul-
mányait Nostradamus is. Séta a történelmi
belvárosban. Szállás Aix-en-Provence kör-
nyékén.

6. nap: Marseille-Briancon-Torino 
Városnézés Marseille-ben. A város legjellem-
zőbb épülete a Notre Dame de la Gare, a ró-
mai-bizánci bazilika, mely egyike a legszebb
franciaországi katedrálisoknak. A XIX. szá-
zadi épület a város legmagasabb pontján áll,
így Marseille bármely pontjáról jól látható.
Rövid szabadidőt követően utazás Európa
második legmagasabban fekvő városába, Bri-
anconba. Rövid séta, majd továbbutazás To-
rino környéki szálláshelyünkre. 

7. nap: Torino-Budapest
Hazautazás. Érkezés az esti órákban.

FRANCIA RIVIÉRA

városában, majd folytatjuk utunkat a Francia
Riviérára. Belvárosi séta a sziklatetőre épült
Eze Village középkori hangulatú kisvárosban.
Délután a francia riviéra egy rejtett kis
gyöngyszemét fedezhetjük fel. Megtekintjük
a látványos Ephrussi Villát a hozzá tartozó
kilenc pompás kerttel melyeket szökőkutak,
kis tavak, ritka növények díszítenek. Utazás
a Cannes közeli szállásra. 

3. nap: Nizza-Antibes
Mai programunkat Antibes-ban kezdjük. Han-
gulatos mediterrán óvárosa, festői sikátorai,
leghíresebb provence-i piaca, kulturális lát-
nivalói (Katedrális, Grimaldi Palota - Picasso
múzeum) teszik igazán vonzóvá. Délután
Nizza városába látogatunk, szabadidő, für-
dési lehetőség a tengerparton.

4. nap: Vallauris-Saint-Paul -Grasse
Pihenés a tengerparton fakultatív kirándu-
lási lehetőség. (Ár: 20 EUR/fő) Első utunk
Vallaurisba vezet. Ez a kis település a kerá-
mia hazája, ahol nem csak válogatni lehet

a gyönyörű képzőművészeti alkotások kö-
zött, de a készítő műhelyekbe is betekintést
nyerhetünk. Saint-Paul a francia riviéra
egyik leghíresebb művész faluja következik.
További utunk a Farkas szoroson át Gour-
don-ba vezet. Rövid séta, fotószünet (760
m magasságból). Hazafelé rövid szabad
séta Grasse esszenciák illatfelhőjében úszó
zegzugos sikátoraiban. Visszaérkezés a
szállásra a délutáni órákban.

5. nap: Cannes-St-Tropez
Ismerkedés a Côte d’Azur világhírű üdülőváro-
sával. Cannes-ban sétánk alkalmával láthatjuk
a kikötőt és a szép tengerparti sétányt, de meg-
ismerkedünk a Filmfesztiválok helyszíneivel is,
majd felsétálunk a Suquet dombra is, amely a
város középkori bölcsőjét képezi. Városnézé-
sünk után egy festői hajókirándulásra indulunk
a francia riviéra partjai mentén St-Tropez-be,
melyet gyakran Franciaország ékkövének is
neveznek. A világsztárok kedvelt üdülőhelye a
népszerű csendőr filmek legendás helyszíne
is egyben. (Hajójegy: 70 EUR/fő)

6. nap: Thoronet-Verdon szurdok
Szabadidő, pihenés a tengerparton vagy
fakultatív kirándulás (Ár: 20 EUR/fő). Dél-
előtt a Thoronet-i apátságot tekintjük
meg. Itt épült meg a kifinomult, ugyanak-
kor szigorú és letisztult formákat felsora-
koztató, legrégebbi provanszál ciszterci
apátság, a románkori Provence egyik leg-
harmonikusabb alkotása. Folyatatjuk
utunkat Provence leglátványosabb termé-
szeti képződményéhez, az európai Grand
Canyon-ba. Visszaérkezés a szállásra az
esti órákban. 

7. nap: Monaco-Monte Carlo-Genova
Városnézés Monaco-ban. Látogatásunk al-
kalmával meglátogatjuk az Oceanográfiai
múzeumot, a Hercegi Palotát és a katedrálist.
Lehetőség kaszinózásra, majd olaszországi
szállásunkra utazunk.

8. nap: Milánó-Budapest
Utolsó nap Séta Milánó belvárosában,
majd hazautazás rövid pihenőkkel.
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1. nap: Budapest-Torino 
Elutazás a Torino közeli szálláshelyre.

2. nap: Lyon-Puy de Dome-Périgueux
Indulás a kulturális világörökséghez tar-

1. nap: Budapest-Ligúr tengerpart
Elutazás. Esti érkezés a szállodába.

2. nap: San Remo-Eze Village-Cap Ferrat
Séta a ligúr tengerpart egyik legszebb

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás: autóbusszal
Szállás: **/*** szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 27.500,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: 
Tata-Bábolna-Győr-Mosonmagyaróvár
Leszállási lehetőségek: Nagykanizsa-
Balatonlelle-Siófok-Székesfehérvár

6 nap

124.900,- Ft/fő

06.18.
10.20.

Utazás: autóbusszal
Szállás: **/*** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 29.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 45.900,-Ft/fő

7 nap

149.900,- Ft/fő

05.10.

ROMANTIKUS PROVENCE

2. nap:  Monaco-Eze–Cap-Ferrat- Nizza
Utazás Monacoba. Megcsodáljuk a hercegi
palotát és az innen nyíló felejthetetlen kilátást
a luxus yachtok kikötőjére. Az Oceanográfiai
Múzeumban fantasztikus utazást tehetünk a
tengerek és óceánok élő világába. Buszunkkal
végighaladunk a Forma 1-es pálya egyik sza-
kaszán. Ezután Eze faluba látogatunk. A hely-
szín egy középkori tündérmese, ahol a szik-
lákkal egybeolvadt, futónövények mögé bújt
házikók és a minden irányba lejtő utcácskák
hálószerű szövevénye egyre beljebb csábítja
a távoli utazót. Látogatás Franciaország leg-
nagyobb parfümgyárában. Ezután ellátoga-
tunk a millárdosok egyik félszigetére, a francia
világhírességek kedvelt helye ez: Cap Ferrat.
Pálmafái mögött húzódik meg az Ephrusi villa,
amely több évezredet felölelő berendezésével
és lélegzetelállító botanikus kertjeivel garan-
táltan ámulatba ejti a látogatót. Ezután átfogó
gyalogos és buszos városnézésen veszünk
részt Nizza-ban (régi kikötő, óváros, Prome-
nade des Anglais, orosz negyed). Visszautazás
az olaszországi szálláshelyre.

3. nap: Nizza-Antibes-Cannes
Az Azúr part egyik legfestőibb kisvárosába a
Nizza és Cannes között fekvő Antibes váro-
sába utazunk. A város népszerűsége rohamo-
san megnőtt az elmúlt évtizedek folyamán. A
hajdani Grimaldi birtok kikötője, tengerpartja,
és a leghíresebb provanszál piac töretlen von-
zerővel bír. Séta a hangulatos belvárosban
majd délután kirándulás a Côte d’Azur világhírű
üdülővárosába,  Cannes-ba, ahol sétánk folya-
mán megismerkedünk a Filmfesztiválok hely-
színeivel (palota, La Croisette sétány, filmpa-
lota), de felsétálunk a Suquet dombra is, amely
a város középkori bölcsőjét képezi. Visszauta-
zás a szállásra az esti órákban.

4. nap: Annecy-Yvoire-Genf
Mai úti célunk Szavoja, Franciaország legalpe-
sibb régiója. Látogatás Annecybe. Ez a város
az Alpok Rómája, de egyben az Alpok Velencéje
is, melyről a csatornákkal szelt, óvárosi sétánk
folyamán meggyőződhetünk. Továbbutazás
Yvoire városába, majd utolsó állomásunk Genf.
Városnézés. Szállásunk Genf mellett lesz. 

5. nap: Genf-Lausanne-Luzern-Innsbruck
Lausanne-ba utazunk, ahol megtekintjük a
város jelképét, a katedrálist, amely egyben
egész Svájc legpompásabb gótikus építmé-
nye. Következő állomásunk Luzern. A festői
Vierwaldstatt tó északnyugati végénél fekvő
várost a Pilatus és Rigi hegyek ölelik közre,
gyönyörű fekvése a svájci turizmus egyik
fellegvárává emelte a várost. Sétánk folya-
mán megismerkedünk az óvárossal. A város
szimbólumainak számító fedett fahidakon
túl betekintést nyerhetünk a gleccserek vi-
lágába is. Szállás Innsbruck környékén.

6. nap: Innsbruck- Budapest
Városnézés Tirol tartomány székhelyén. Az Inn
völgyben található várost a műkincsek váro-
sának is szokás nevezni. A hatalmas hegyek
között, az Inn folyó partján fekvő Innsbruckban
megtekintjük a város legfontosabb nevezetes-
ségeit (Császári Palota, az Aranytető, mely a
városjelképe, Ambras kastély, Császári Palota,
Diadalkapu, Várostorony…) majd hazautazás.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

AZ ALPOK ÉS PROVENCE LEGJAVA
az Alpok szívében fekvő Grenoble. A 2050
éves emlékekkel is büszkélkedő óváros igazi
fantasztikus kulturális csemege. Továbbuta-
zás a Bourget tó partján fekvő híres fürdővá-
ros, Aix-Les Bains érintésével Chanaz kisvá-
rosába, ahol betekintést nyerhetünk a dióolaj
készítés rejtelmeibe is egy XIX. századi ma-
lom épületében. Kóstoló a jellegzetes helyi
termékekből, majd folytatjuk utunkat. Követ-
kezik a tóparti Annecy városába. Az Alpok
Velencéjeként is emlegetett város garantál-
tan lenyűgözi a látogatókat. Séta a keskeny
utcácskák, reneszánsz házak övezte hangu-
latos óvárosban majd utazás az Annemasse
városában található szállásra.

3. nap: Genf-Chamonix
Városnéző séta Genf városában, majd uta-
zás gleccserek, magas hegycsúcsok vilá-
gába. A Mont Blanc lábánál fekvő Chamo-
nix-t sokan az "Alpok fővárosának" tartják,
egyesek szerint a világ legszebb síterepe.
A város legnagyobb nevezetessége az Ai-
guille du Midi 3842 m-es csúcsára vivő fel-

vonó, ahonnan csodálatos körpanoráma
nyílik, és innen indulnak a Mont Blanc-ra
vezető túrák is. Visszaérkezés a szállásra
az esti órákban.

4. nap: Lyon-St Remy de Provence-Les Baux
de Provence
Első úti célunk a kulturális világörökséghez
tartozó Lyon, a Rhône és a Saône folyók ösz-
szefolyásánál. Városnézés, majd Provence
szívébe, Saint-Rémy-de-Provence-ba folytajuk
utunkat. Megtekintjük a provence-i román
stílusban épült St-Paul-de-Mausole kolostort.
Ebbe az ideggyógyintézetként is működő ko-
lostorba vonult be szabad akaratából a lelki
megnyugvás reményében Vincent van Gogh,
az impresszionizmus kiemelkedő alakja.
Hűen berendezett szoba tanúskodik a festő
hajdani napjairól, itt született festményeiről.
St-Rémy látványossága még a görög, gall és
római ókor lenyomatait felsorakoztató antik
város részlet, a Glanum. Utolsó megállónk
Les Baux-de-Provence. Szállás elfoglalása az
esti órákban.

5. nap: Roussillon-Gordes-Aix-en-Provence
Roussillon kisvárosa a közeli okkerbányák-
nak köszönhetően Provence egyik leglát-
ványosabb települése. Szinte minden épü-
lete mélyvörös vagy okkersárga színben
pompázik, lenyűgözve a látogatókat. Kö-
vetkező megállónk Franciaország legszebb
városa, a dombtetőre épült Gordes. Utazás
Provence egykori fővárosába mely ma
gyógyfürdőhely, a művészetek, a kutak és
a platánok városa. Belvárosi séta Aix-en-
Provence városában, majd visszautazás a
szállásra.

6. nap: Cannes-Nizza-Monaco
A francia riviéra leghíresebb városai fedezzük
fel mai kirándulásunk alkalmával. Városnézés
Cannes-ban majd továbbutazás Nizza váro-
sába. Gyalogos és buszos városnézésünket
követően Monaco városán átutazva haladunk
tovább olaszországi szállásunkra.

7. nap: Ligúria -Budapest
Hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre.
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1. nap: Budapest-San Remo
Elutazás. Szállás a Ligúr tengerparton.

1. nap: Budapest-Torino
Elutazás a Torino közeli szálláshelyre.

2. nap: Grenoble-Les-Bains-Chanaz-Annecy
Ma a Rhone Alpok legszebb városaink
felfedezésére indulunk. Első megállónk
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KORZIKA A SZÉPSÉG SZIGETE
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1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Kora reggeli találkozó Budapesten, a Déli
Pályaudvarnál. Elutazás Szlovénián keresz-
tül Olaszországba. Folyamatos utazás rövid
pihenőkkel a Székesfehérvár-Nagykanizsa-
Maribor-Ljubjana-Trieszt útvonalon keresztül
Közép-Olaszországba. Esti érkezés a tosz-
kána tartományban található szállásra, Mon-
tecatini Terme városába.  Ez a hangulatos,
21.000 lakost számláló kisváros Pisa és Fi-
renze közelében fekszik. A város Olaszor-
szág legnagyobb és egyben egyik legismer-
tebb termálfürdő-célpontja, mely egyesíti a
történelmi hangulatot a modern városi pezs-
géssel. Érkezés után még lehetőségünk lesz
egy kellemes belvárosi sétára is az üzletek-
kel, éttermekkel teli központban.

2. nap: Corte-Propriano
Korai reggeli a szállodában, majd utazás
Olaszország egyik legjelentősebb kikötőjébe,
a „nagy szigetek kapujába”. Áthajózás Li-
vornó kikötőjéből Korzikára, mely a Földközi-
tenger negyedik legnagyobb szigete. (Komp-
jegy: 30 EUR) Az ókori görögök kallistének,
a legszebbnek nevezték , ma is ez a jelző illik
rá a legjobban. Ezerarcú sziget, mely bővel-
kedik a látnivalókban. Korzika természeti tá-
jak mozaikja, melyek legalább annyira sok-
színűek, mint amennyire ellentétesek.
Fenyőkkel rojtozott hegyi tavak, finom ho-
mokkal borított kristálytiszta vizű öblök, vö-
rös porfír vagy fehér mészkő sziklafalak, grá-
nit kanyonok vagy áthatolhatatlan maquis
által borított területek. Utunkat dél felé vesz-
szük. A hegytetőre épült Corte-t, az egykori
fővárost látogatjuk meg. A Restonica és Ta-
vignano összefolyásánál, havasokkal körül-
vett fennsíkon elhelyezkedő Cortét "Korzika
szívé"-nek nevezik. Már a IX. században la-
kott volt, majd a XV. században Vincentello
d'Istria, alkirály építtette meg a sasfészket.
A fellegvár már messziről szembe tűnik,
ahova lépcsős, szűk utcácskákon jutunk fel,
majd az itteni kilátóból gyönyörű panoráma
tárul elénk. A város korzika nemzeti hőse,
Paoli által vívott függetlenedési harcokban
is jelentős szerepet játszott. Még ma is a ha-
zafias szerveztek központjának tartják. Szál-
lás elfoglalása Propriano környékén. 

3. nap: Ajaccio-Porto-Filitosa
Szabad program, fürdőzés vagy egész
napos fakultatív kirándulás. Vár Korzika
szigetének fővárosa, Corse-du-Sud megye
székhelye, mely Franciaország kulturális
és történelmi városa címet viseli. A híres
francia császár, Napóleon szülővárosába
látogatunk el. A sziget második legnagyobb
városa, "Császári város" híven őrzi híres
szülöttének az emlékét, szobrok, épületek,ut-
canevek emlékeztetnek minket erre lép-
ten-nyomon. Sétánk alkalmával megtekint-
jük Napóleon szülőházát, a katedrálist,
ahol megkeresztelték, emlékművét és a
fellegvárat. Városnézésünket követően,
gyönyörű panoráma úton, Les Calanches
hatalmas gránitsziklái között a D81-en ha-
ladunk tovább Porto felé, aminek az öblét
felvették az Unesco világörökségi listára,
olyan egyedülálló a tenger és a hegyek
látványa, kikötőjét pedig egy jellegzetes
genovai őrtorony védi. A nap végén Taravo
völgye felett elterülő Filitosa régészeti
parkba látogatunk el, ahol a mediterrán
térség egyik legrejtélyesebb megalitikus
emléke található, ahol 4000 éves Menhirek
tanúskodnak a múltról. Este visszaérkezés
a szállásra. (Ár: 25 EUR)  

4. nap: Col de Bavella hágó-Castellu 
d’Arraghju-Bonifacio-Sartene
Szabad program, fürdőzés vagy egész napos
fakultatív kirándulás. Reggeli után csodás
hegyi panoráma úton haladunk, majd meg-
csodáljuk a sziget legszebb hágóját, a Col
de Bavella-t. Utána a torre kultúrát képviselő
legjobb állapotban fennmaradt erődítmény
megtekintése, Castellu d'Arraghju követke-
zik. Ezután dél felé haladunk tovább. A vi-
lághírű francia költő, Paul Veléry "Korzika
festői városá"-nak nevezte a sziget legdélibb
települését.  Nem véletlenül. A tenger feletti
mészkősziklákra épült Bonifacio városa , va-
lóban páratlan látványt nyújt (Citadella, ge-
novai kapu). Korzika és egyben  Franciaor-
szág legdélibb pontjáról tiszta időben még
a 12 km-re fekvő Szardínia északi partja is
jól kivehető. Fakultatív 1 órás sétahajózási
lehetőség a fehér sziklák mentén a tengeri
barlangok, kis öblök felfedezésére. A nap vé-

gén ellátogatunk Sartene-be., mely „a leg-
korzikaibb korzikai város”. A XV. századi te-
lepülés különleges atmoszférát áraszt. Az
ódon, vastag falú, szürke gránit házak sokat
megőriztek karakterükből és a tradíciókból.
A szűk utcácskák labirintusában sétálva az
ember érzi a középkor hangulatát.  Séta a
meredek hegyoldalra épült óváros zegzugos
utcáin, majd visszautazás a szállásra. (Ár:
20 EUR)

5. nap: Scandola-Girolata-Porto-Piana
Szabad program, fürdőzés vagy egész na-
pos fakultatív hajókirándulás. Porticcio
kikötőjéből a nyugati part mentén hajó-
kázva eljutunk a Scandola Nemzeti
Parkba. A Scandola-félsziget 1975 óta
francia természetvédelmi terület, 1983-
ban az UNESCO felvette a Világörökségek
közé. A félsziget legmagasabb pontja 560
méter - vulkanikus tömb, profírcsúcsok-
kal.  A szél és a tenger eróziós munkája
más-más mintára marta ki a különböző
keménységű kőzetrétegeket, melyek
egyetlen reliefként tárulnak elénk. Fan-
tasztikus vörösszínű sziklaformációi és
barlangjai, amiket a természet erői for-
máltak, csak a vízről tekinthetők meg. Ki-
kötünk Girolata-nál, a kis falu sajátossága,
hogy csak gyalogosan vagy hajóval kö-
zelíthető meg, és tagja a világ legszebb
öblei exkluzív klubjának. Szabadidő für-
dési, ebédelési lehetőséggel, majd foly-
tatjuk a hajózást Calanche de Piana szik-
láit és Capo Rosso parti barlangjait
csodálva. Esti érkezés vissza a szállásra.
(Ár: 60 EUR/fő)

6. nap: Propriano
Szabadidő, fürdési lehetőség Propriano szép,
homokos strandjai egyikén vagy az élénk ki-
kötőváros felfedezése egyénileg.  

7. nap: Bastia-Montecatini Terme
Reggeli után indulunk a sziget legnagyobb
városába, Bastia-ba, mely a Haute-Corse
megye székhelye éa Korzika második leg-
nagyobb városa Ajaccio után. A sziget
északi részén fekvő, viszonylag fiatal tele-
pülés. Franciaország kulturális és törté-

nelmi városa címet viseli. Rövid városnézés
Észak-Korzika különleges fekvésű, hangu-
latos fővárosában, ahol szinte mindig pez-
seg az élet. A barokk városban egy furcsa
keverékét találjuk a történelmi hangulatnak
és a modern városi kultúrának. Központja
a nyüzsgő St. Nicolas tér, mely hangulatos
kávézóival és éttermeivel csalogat. A régi
negyed a központi tértől délre található, és
itt láthatjuk a XVII. századi Keresztelő Szt.
János templomot is, mely a régi kikötő fölé
magasodva, kéttornyú, barokk homlokza-
tával a város jelképévé vált.  Az Óváros, a
Citadella, a Napóleon szobor és a Régi Ki-
kötő megtekintése után rövid szabadidő.
Majd behajózás kora délután Bastia kikö-
tőjébe, átkompolás Livorno-ba. (Kompjegy:
30 EUR) Szállás Montecatini Terme váro-
sában. 

8. nap: Montecatini Terme-Budapest
Elérkezett hazautazásunk napja. Reggeli a
szállodában, majd elbúcsúzunk Olaszország-
tól és megkezdjük utazásunkat Szlovénián
keresztül Magyarországra. Hazautazás a Tri-
eszt-Ljubjana-Maribor-Nagykanizsa-Székes-
fehérvár-Budapest útvonalon. Rövid techni-
kai megállókkal a késő esti órákban
érkezünk Budapestre.

Utazás: autóbusszal
Szállás: **/*** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 48.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 45.500,-Ft/fő

8 nap

179.900,- Ft/fő

09.24.

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 17.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

Részvételi díj:  114.900,-Ft/fő*
Félpanzió: 22.000,-Ft/fő*
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő*

5/6 nap

99.900,- Ft-tól/fő

03.29.
07.17.*
09.26.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 25.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő

6 nap

119.900,- Ft/fő

05.16.
08.15.

SVÁJCI SÉTÁK & AUSZTRIA
1. nap: Budapest-Innsbruck
Elutazás. Délután városnézés Tirol fővárosá-
ban Innsbruckban. Az Alpok fővárosát, az im-
pozáns Nordkette-hegység öleli körül. Óvá-
rosában történelmi jelentőségű épületek
között sétálunk, majd utazás a szállásra.

2. nap: St. Gallen-Schaffhausen-Zürich
Látogatás St. Gallenbe. A barokk katedrális
és a Világörökséghez tartozó kolostorkönyv-
tár megtekintése (márciusban zárva!), majd
folytatjuk utunkat az óragyártás központjába,
Schaffhausenbe, ahol a híres Rajna-vízesést
csodálhatjuk meg. A kontinens legnagyobb
és legerősebb vízesése, nem a magassága,
hanem a 125 méter szélesen dübörgő vízho-
zama miatt lenyűgöző. Délután Svájc élénk
tóparti  metropoliszának, a dombok övezte
Zürichnek a nevezetességeivel ismerkedünk,
melynek óvárosa hűen megőrizte ősi jellegét. 

3. nap: Luzern-Bern
Programunkat az ország egyik leghangu-
latosabb kisvárosában, Luzernben kezdjük.

Séta az óvárosban, ahol megtekintjük a vá-
ros jelképeit is- a középkori fedett fahidat
és az Oroszlános emlékművet. Utazás
Svájc fővárosába, Bernbe. Szűk, macska-
köves utcái, díszes szökőkútjai, pompás
épületei és hatalmas csillagászati torony-
órája pont olyan, mint ötszáz évvel ezelőtt
is. Séta az óvárosban, majd visszautazás
a szállásra.

4. nap: Lugano-Vaduz
Reggeli után utazás a Szent Gotthárd alag-
úton keresztül. Vadregényes alpesi tájakon
keresztül érkezünk meg az olasz Svájcba. A
festői Ticino régiót kristálytiszta vizű alpesi
tavak, olaszos üdülővárosok teszik igazán
hangulatossá. Városnézés Lugano festői tó-
parti kisvárosában, majd utazás a liechtens-
teini minihercegség fővárosába. Látogatás
Vaduz-ban. A város a Liechtensteini herceg-
ség fővárosa, a nemzeti parlament, a liech-
tensteini hercegi család és a római katolikus
érsek székhelye is egyben. Szállás Innsbruck
közelében.

5. nap: Berchtesgaden-Budapest
Utazás az alpesi sóbányászat egyik legrégibb
központjába. Ellátogatunk a híres, csaknem 500
éves Berchtesgadeni sóbányába. Helyi vezetés-
sel ismerkedhetünk meg az egykori sóbányászat
rejtelmeivel. Védőruhába öltözve, kisvasúttal 650
métert utazunk a hegy belsejébe, ahol két
csúszda, csónakkal járható bányató és interaktív
kiállítás teszi felejthetetlenné a kirándulást, majd
hazautazás. Hazaérkezés a késő esti órákban.

Júliusban a program+1 nappal bővül!

*6. nap: Jungfrau-Trümmelbach gleccservízesések
Fakultatív kirándulás a Berni Alpok leghíre-
sebb gleccservidékére, a Jungfrau világába.
Látogatás a 4000 méter magas hegyek kö-
zött fekvő Lauterbrunneni-völgybe, Európa
talán legszebb gleccservölgyébe. Utazás a
híres Jungfrau fogaskerekű vasúttal egy ki-
látópontig. Délután a Trümmelbach gleccser-
vízesésekhez utazunk, majd Altdorfban a Tell
Vilmos emlékmű megtekintése. Ár: 23.900,-
Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!

SVÁJC EURÓPA GYÉMÁNTJA ÉS AUSZTRIA

sziluettjével, a dóm és a templomok tornyai-
val már régóta az UNESCO Világörökségének
része. Városnéző séta a hangulatos óváros-
ban (Mirabell kastély, Mozart háza, Érseki Pa-
lota stb.), majd a késő délutáni órákban el-
utazunk Innsbruck környéki szállásunkra.

2. nap: St.Gallen-Schaffhausen-Zürich
Folytatjuk az utunkat az Arlberg-hágón ke-
resztül a hófödte hegycsúcsok, fenséges he-
gyek, gyönyörű tavak, kastélyok és rene-
szánsz katedrálisok országába. Először
St.Gallenbe, Svájc ősrégi kereskedelmi és
egyházi központjába látogatunk. A barokk
katedrális és a Világörökséghez tartozó ko-
lostorkönyvtár megtekintése után folytatjuk
utunkat a schaffhauseni Rajna-vízeséshez,
majd ismerkedés Zürich  nevezetességeivel.
Grossmünster, Fraumünster, Bahnhofst, Vá-
rosháza stb. 

3. nap: Luzern-Bern-Genf
Séta az óvárosban, majd Bernbe utazunk,
mely az UNESCO Világörökség része. A

városnézés alkalmával megtekintjük a
város legfontosabb nevezetességeit: Bä-
rengraben, Harangtorony, Városháza,
Münster. Szálláshely elfoglalása az esti
órákban.

4. nap: Genf-Annecy
A Genfi-tónál kezdjük programunkat. Alpesi
panoráma, faházas falvak, szőlő borította
lejtők és a vitorlások erdeje a tó kék vizén,
évszázadok óta híres írók, zeneszerzők, szí-
nészek sorát vonzotta. Városnézés Genf-
ben, melyet a “Kálvinista Rómának” is ne-
veznek. A Genfi-tó partján elterülő város
éppúgy híres természeti adottságairól, mint
az európai kultúrtörténetben betöltött sze-
repéről. Mindezek tükrében próbálunk egy-
séges képet kialakítani a Svájc és Francia-
ország határán fekvő városról. Következő
állomásunk Franciaországban vár minket:
a szintén tóparti Annecy. Itt az alpesi kis-
város csatornákkal szelt, mesébe illő óvá-
rosát tekintjük meg. Visszautazás a szál-
láshelyre az esti órákban.

5. nap: Yvoire-Chillon-Liechtenstein
Látogatás a középkori hangulatú Yvoire fes-
tői városkájában, mely a Genfi tó déli part-
jánál található, majd az ország egyik legér-
dekesebb történelmi emlékét keressük fel
Chillonba látogatva. A sziklára épült vízivár
megtekintése után elbúcsúzunk Svájctól és
továbbutazunk a Liechtenstein miniherceg-
ségen keresztül. Rövid megálló Vaduzban,
a fővárosban. Belvárosi séta, majd folytat-
juk utunkat szállásunkra. Esti érkezés a
szállodába.

6. nap: Kufstein-Hallstatt-Budapest
Hazautunkon első megállónk Kufsteinben
lesz. Tirol egyik legszebb városkájában érde-
kes látnivaló a vár, ahol több magyar között
Rózsa Sándor is raboskodott. A festett pol-
gárházak, cégérek által ékesített utcákon sé-
tálva ismerkedünk a várossal. Továbbutazás
Ausztria festői tóparti kisvárosába, Halls-
tattba, mely az ország egyik legszebb kisvá-
rosa. Rövid séta, majd hazautazás Linz érin-
tésével. Érkezés a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 43

1.nap: Budapest-Salzburg-Innsbruck
Utazás Salzburgba. Az Alpok északi szé-
lén fekvő, varázslatos barokk város, a vár

03.31-ig -10% kedvezmény!



AZ ALPOK GYÖNGYSZEME SALZKAMMERGUT

Utazás: autóbusszal
Szállás: panzió 
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő

3 nap

44.900,- Ft/fő

03.31.
05.19.
06.22.
09.21.
12.07.*

Utazás: autóbusszal
Szállás: panzió 
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

4 nap

59.900,- Ft/fő

07.12.
08.09.
09.06.

1.nap: Budapest-Bad Ischl-Hallstatt
A kora reggeli órákban indulunk az egyik
legszebb alpesi táj, a Felső-Ausztria és Stá-
jerország határán található, mélyen fekvő
tavaival és égbenyúló hegyormaival lenyű-
göző Salzkammergut felfedezésére. Utunk
a monarchia „titkos fővárosába” Bad Ischl-
be vezet. A Császár Villa megtekintése,
mely Ferenc József és Erzsébet nyári rezi-
denciája volt. A villa látogatásunk után rövid
belvárosi séta a hangulatos városközpont-
ban, ahol a híres Zauner cukrászdában az
eredeti islert is megkóstolhatjuk. Folytatjuk
utunkat a tóparton fekvő Hallstatt páratlan
szépségű kisvárosába, mely a Világörökség
része. Belvárosi sétánk alkalmával megnéz-
zük a városka gótikus templomát is, majd
továbbutazunk a hegyek koszorújában
fekvő, 11 km hosszú Wolfgang tóhoz. Rövid
séta a Schafberg hegy lábánál fekvő St.Gil-
gen festői városában, melyet 2005-ben „Mo-
zart Falu”-nak nyilvánítottak. Utazás a szál-
lásra.

2. nap: Berchtesgaden-Hellbrun-Salzburg
Utazás Dél-Bajorországba. Berchtesgaden
festői kisvárosa egykor a bajor királyok köz-
kedvelt nyaralóhelye volt. Történelmi város-
központja gyönyörű festett házaival, külön-
leges hangulatával lenyűgözi a látogatókat.
Itt található Hitler híres „Sasfészke”. A ven-
dégház egy olyan hegycsúcson található, me-
lyet csak a hegy belsejében közlekedő lifttel
lehet elérni. (Rossz időjárás esetén, illetve
október és május között a vendégház nem
látogatható, helyette kirándulás a Király-tó-
hoz.)Látogatás a Hellbrunni kastélyban. A
nagyszerű építészeti remekmű, a hatalmas
parkkal és világszerte páratlan vízi játékaival
ma is a legpompásabb reneszánsz építmé-
nyek közé tartozik az Alpok vonulatától
északra. Délután városnézés Mozart városá-
ban. Salzburg történelmi óvárosát az
UNESCO 1997-ben a Világörökség részévé
nyilvánította. Látogatásunk alkalmával a Vár,
a Dóm, Mozart szülőháza és a Mirabell kert
lesznek a legfontosabb látnivalók. 

3. nap: Gmunden-Steyr-Budapest
Mai első megállónk a festői Traun-tó part-
ján található Gmunden. A város a jelleg-
zetes zöld-fehér mintájú gmundeni kerá-
miáról is ismert, a Monarchia idejében
kedvelt nyaralóhely volt. Megnézzük a
csodálatos fekvésű, elbűvölően romanti-
kus Ort vízi kastélyt, majd séta a belvá-
rosban. Programunkat Ausztria romanti-
kus kisvárosában, az egyik legszebb és
legrégebbi műemlékvárosában, Steyr-ben
folytatjuk. A Steyr és az Enns folyók ösz-
szefolyásánál található óváros árkádos,
gótikus és reneszánsz épületeivel, kacs-
karingós utcáival, hangulatos tereivel,
templomaival igazi kis gyöngyszem. Eu-
rópa egyik legszebb terén a legkülönbö-
zőbb korszakokból származó polgári há-
zak sorakoznak egymás mellett, de
megtekintjük a Plébánia templomot, a
Lamberg kastélyt és a Városháza épületét
is. Hazautazás. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

SALZKAMMERGUT HEGYEK GYÖNGYSZEMEI
1.nap: Budapest-Linz-Hallstatt-St. Gilgen
Kora reggeli találkozó Budapesten, majd utazás
Ausztria harmadik legnagyobb városába,
Linzbe. A város legmagasabb pontja, a Pöstlin
hegy az új városrész fölé magasodik. Linz meg-
tekintéséhez a helyi „kisvasútra” ülünk fel az
óváros szívében. A rövid kisvasutas városnézés
alatt átfogó képet kapunk Linz történelméről
és fejlődéséről. Folytatjuk utunkat Ausztria
egyik gyöngyszeméhez a Salzkammergut-i tó-
vidékhez, Hallstattba. A hallstatti tó partján el-
terülő barokk kisváros Ausztria egyik legszebb
helye. A város egyik érdekessége, hogy egyet-
len főutcából áll. A tó és a sziklafal közti szűk
hely miatt a város a szikla lábához, szorosan
egymásra épült házak soraiból áll. A hegy ol-
dalába épült házai, kanyargós kis utcái, közép-
kori piactere, templomai, sóbányája, a vaskori
kultúra leletei miatt a városkát az UNESCO a
Világörökség részévé nyilvánította.  A Salzkam-
mergut-i tóvidéken átutazva rövid fotószünetet
tartunk a Wolfgang tónál, St. Gilgen-ben, mely
a Schafberg és a Zwölfer ölelésében fekszik.
Esti érkezés a Salzburg közeli szállásra.

2. nap: Berchtesgaden
Berchtesgadenbe kirándulunk, melyet a Ba-
jor Alpok legfestőibb hegyei a Wattzman
és a Jenner vesz körül. Elsőként a Sasfész-
ket, Hitler hegytetőre épült egykori vendég-
házát tekintjük meg. A házból és a tera-
szokról csodálatos panoráma nyílik a
Königsee-re és az Alpok hegycsúcsaira.
(Rossz időjárás esetén, illetve október és
május között a vendégház nem látogat-
ható, helyette kirándulás a Király-tóhoz.)
Következő állomásunk a madártávlatból
már megcsodált Bechtesgaden városa. Hí-
resek a festett házai, középkori utcái, az
egykori Wittelsbacher kastély, templomai
és sóbányája. Ellátogatunk a híres, csak-
nem 500 éves Berchtesgadeni sóbányába.
Védőruhába öltözve, kisvasúttal 650 métert
utazunk a hegy belsejébe, ahol két csúszda,
csónakkal járható bányató és interaktív ki-
állítás teszi felejthetetlenné a kirándulást.
Végül kóstoló és vásárlási lehetőség a
Grassl encián, pálinka és likőrgyárban. Visz-
szautazás a szállásra.

3. nap: Grossglockner
Útban a Grossglockner felé elhaladunk Werfen
középkori vára és síversenyeiről híres Bischofs-
hofen városa mellett. A Grossglockner 3798
méteres magasságával Ausztria legmagasabb
hegycsúcsa, a Hohe Tauern Nemzeti Park ré-
sze. Európa egyik legszebb magashegyi pa-
noráma útja az 1935-ben átadott 48 km hosz-
szú Hochalpenstrasse vezet hozzá. A hegyi
panoráma úton az Edelweiß csúcs alatt, 2428
méter magasan  tartunk pihenőt, majd meg-
érkezünk a 2369 méter magasan fekvő Ferenc
József kilátóhoz. A hegycsúcsok, vízesések,
tengerszemek látványa rabul ejti az embert.
Heiligenblutnál pihenő, lehetőség a híres Szent
Vince templom megtekintésére. A hagyomány
szerint kis fiolában Krisztus Szent Vérét őrzik
itt, innen a városka neve is. 

4. nap: Salzburg-Budapest
A Mirabell kastély parkján keresztül vezet
utunk a Salzach folyóhoz, melyen az átívelő
hidak legtöbbje Salzburg szívébe, az óvárosba
visz. Városnézés, szabadidő, hazautazás.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda/panzió  
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 69.900,-Ft/fő
Pótágy ár:  71.900,-Ft/fő

5 nap

79.900,- Ft/fő

05.17.
10.03.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

4 nap

67.900,- Ft/fő

05.24.
07.26.
12.06.*

SALZKAMMERGUT TIROLLAL FŰSZEREZVE
1.nap: Budapest-Traun tó-Innsbruck
Indulunk Salzkammergut felfedezésére. Első
megállónk a Traun tó. Séta Gmunden váro-
sában, majd továbbutazás a Mondsee part-
jához. Rövid séta a tóparton, majd utazás az
Innsbruck közeli szállásra. 

2. nap: Innsbruck-Swarowski-Kufstein
Látogatás Innsbruck-ban. Városnézés a mű-
kincsek városában: Goldenes Dachl,
Schwarze Mandl, Császári palota.  Tovább-
utazás Wattensba, a Swarovski kristály ki-
állítás megtekintése. André Heller varázs-
latos világában neves nemzetközi
művészek alkotásai ragyognak, a kristályok
csillogó színei és formái összeolvadnak
egymással, és csodálatos kaleidoszkópot
alkotnak az illatok és hangok világával. To-
vábbutazás Tirol második legnagyobb vá-
rosába az Inn folyó partján fekvő Kufstein-
be. “Tirol kapuja” hangulatos óvárossal,
festett polgárházakkal fogadja a látogató-
kat. Szálláshely elfoglalása az esti órákban
Salzburg közelében.

3. nap: Berchtesgaden-Salzburg
Ma a Berchtesgaden kisvárosa felett, a Bajor
Alpok magas hegyeinek ölelésében található
Kehlsteinhaushoz látogatunk. Hitler  „Sas-
fészke” az Obersalzbergen található. Lenyű-
göző kilátásban lehet részünk a környező al-
pesi hegyvilágra. (Rossz időjárás esetén a
vendégház nem látogatható, helyette kirán-
dulás a Király-tóhoz.) Délután látogatás a
Hellbrunni kastélyban, melyet mindenki ismer
különleges, egyedülálló vizijáték rendszeréről.
Majd városnézés Salzburgban, Ausztria egyik
legszebb fekvésű városában.

4. nap: St. Gilgen-Bad Ischl-Hallstatt
A Wolfgang tóhoz utazunk. Első megállónk
St. Gilgen, melyet 2005-ben „Mozart Falu”-
nak nyilvánítottak. Megnézzük a Mozart ku-
tat a Városháza előtt a főtéren, majd átha-
józunk St. Wolfgangba. Rövid városnézés
után folytatjuk utunkat Bad Ischl-be, a híres
császári üdülőhelyre. A monarchia „titkos
fővárosa” gyönyörű alpesi környezetben
fekszik Salzburg tartomány határán. A Csá-

szár Villa megtekintése. Bad Ischl legis-
mertebb vendége, Ferenc József császár,
közel 60 nyarat töltött a gyönyörű parkkal
körülvett biedermeier villában. Folytatjuk
Salzkammergut felfedezését Ausztria egyik
legfestőibb városkájával. Hallstatt hegyol-
dalba felkúszó keskeny kis utcáival, apró
házaival a Salzkammerguti-tóvidék egyik
gyöngyszeme, része az UNESCO Világörök-
ségének. Belvárosi séta, megnézzük a vá-
roska gyönyörű főterét, valamint gótikus
templomát is. 

5. nap: „Kék Duna keringő”-Budapest
Utazás Linzbe. Rövid városnézés után, me-
lyet kisvonaton ülve teszünk meg, Melk kö-
vetkezik, ahol a világ legjelentősebb barokk
építményei között számon tartott bencés
rendi Apátságot tekintjük meg. Továbbuta-
zás a vadregényes folyószakaszon, a Wa-
chau mentén. A wachaui kultúrtáj, a cso-
dálatos völgyszorossal 2000 óta a
Világörökség része. Séta Krems-ben, majd
hazautazás. 

TIROLI KALANDOZÁSOK
2. nap: Schwaz ezüstbánya-Krimml-Innsbruck
Reggeli után útra kelünk hogy felfedezzük a vi-
lág egykori legnagyobb ezüstbányájának titkait!
Izgalmas és kalandos 1,5 óra vár ránk a bányák
anyjaként emlegetett schwazi ezüstbányában.
Az egészen a középkorig visszatekintő érdekes
időutazás a kis bányavonattal való  utazással
kezdődik, amellyel lejuthatunk a hegy gyomrába,
az ezüstbányába és elvezet minket a bátor
kincskeresők nyomán a megigéző ezüströgök-
höz, ahol bepillanthatunk az ezüst és egyéb ér-
cek kitermelésének rejtelmeibe. Egykor Schwaz
volt a világ legnagyobb bányavárosa a világ
ezüstkitermelésének 85%-ával. A látogatás alatt
mindent megtudhatunk a középkor legnagyobb
bányájáról, a bányászok nehéz életéről, és azok-
ról a nagykereskedő családokról, akik a schwazi
ezüsttel befolyásuk alatt tartották az európai
politikát és az Újvilág felfedezését. A föld fel-
színére visszatérve utunk csodálatos természeti
környezetbe vezet. A Krimml vízesés Ausztria
legmagasabb vízesése, mely a Hohe Tauern
Nemzeti Park területén, az olasz határhoz közel
található. A három zuhatagból álló Krimml-ví-
zesés 380 méteres magasságával Európa leg-
hosszabb szabadon alázuhanó vízesése. A ví-
zeséshez látogatók számára 1835-ben kezdtek
kiépíteni egy turista utat. Megtekintjük a legalsó,
legnagyobb vízesést, majd délután Tirol fővá-
rosába, Innsbruckba látogatunk. A műkincsek
városának főbb nevezetességei a "Goldenes
Dachl", a "Schwarze Mander", a császári palota
és az Ambras kastély. Városnézés, majd rövid
szabadprogram. Visszaérkezés a szálláshelyre
az esti órákban.

3. nap: Vipiteno-Merano-Bolzano
Fakultatív kirándulási lehetőség az Olasz-
országhoz tartozó, mediterrán hangulatú
Dél-Tirolba. (Ár: 30 EUR/fő)  Korai reggeli
majd utazás a 190 méter magas Európa
hídon és a Brenner hágón keresztül Dél-Ti-
rolba. Rövid séta Vipiteno, Olaszország le-
gészakibb kisvárosának középkort idéző
óvárosában. Az alpesi kisváros egykor csá-
szárok és királyok lakhelye volt, ma egy
igazi kis gyöngyszem, díszes loggia-kal
ékeskedő utcákkal és elegáns üzletekkel.
Továbbutazás Trentino-Alto-Adige tartomány
üdülővárosába, Merano-ba mely az egyik
legnépszerűbb üdülőközpontnak számít a
régióban. Belvárosi séta a hangulatos vá-
rosközpontban (Dóm, Puccini színház) majd
látogatás a festői Trauttmansdorff kas-
télyban. A város egyedülálló látványosságát
2005-ben Olaszország legszebb kastély
parkjának választották. Az egzotikusságával
szemet gyönyörködtető, amfiteátrumra em-
lékeztető formájú terület egy napsütötte
hegyoldalon helyezkedik el, a tengerszint
felett 334-438 méter magasan.  Séta a 12
hektár területet elfoglaló változatos medi-
terrán és egzotikus növényvilágával rabul
ejtő kastély parkban. Mai programunk
utolsó állomása a Dolomitok kapuja, Bol-
zano. A városka Dél-Tirol székhelye, az or-
szág egyik kulturális központja. Az „ezer
dialektus városában” megtekintjük a Bolzano
jelképévé vált Dómot. Következő progra-
munk a világhírű Dél-Tiroli Régészeti Mú-
zeum megtekintése. A fő szenzáció Ötzi, a

jégbefagyott ember, akit 20 évvel ezelőtt,
1991. szeptember 19-én találták meg Ha-
uslabjoch közelében, Similaunhüttenél (Ti-
senjoch), 3200 méter magasságban. 1998
januárjában a similauni múmiát a bolzanoi
régészeti múzeumba szállították és ott egy
egészen új hűtőtechnikával felszerelt mély-
hűtő üvegvitrinjében állították ki, állandó
6 fok hőmérsékleten, 99% relatív páratar-
talmú levegőben. Visszaérkezés a szállodába
az esti órákban.

4. nap: Swarovski-Tratzberg-Budapest
Reggeli után a Swarovski varázslatos kris-
tályvilága vár ránk. Egy vizet okádó bota-
nikus óriás vigyázza az André Heller által
megálmodott kristályvilág bejáratát, ahol
a látogatókat egy fantasztikusan csillogó
kiállítás bűvöli el. Neves nemzetközi mű-
vészek alkotásai ragyognak, a kristályok
csillogó színei és formái összeolvadnak
egymással, és csodálatos kaleidoszkópot
alkotnak az illatok és hangok világával. Kö-
vetkező megállónk a Wattens és Kufstein
között, egy sziklatömbön emelkedő, hatal-
mas, ugyanakkor varázslatosan romanti-
kus Tratzberg, Európa legszebb késő-góti-
kus várkastélya. A kastélyt elsősorban
gazdag és eredeti belső berendezése teszi
oly látványossá melynek fénypontja a
Habsburg-terem, ahol egyedülálló falfest-
mény ábrázolja a Habsburgok családfáját.
Látogatásunk után megkezdjük utazásun-
kat Magyarországra. Érkezés Budapestre
a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 45

1. nap: Budapest-Kufstein-Rattenberg
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Kufs-
tein városába. Kufstein vára Tirol egyik
jelképévé vált, bár börtöne a magyar tör-
ténelem egyik szomorú helyszíne. Foly-
tatjuk utunkat az Inn folyó partján fekvő
Rattenbergbe, melyet Tirol legkisebb vá-
rosaként is emlegetnek. A szépséges kis-
város, különleges középkori hangulatával
és üvegművészetével méltán vívta ki a vi-
lághírnevet. Belvárosi sétánkat követően
búcsú a tiroli „üvegvárostól” és utazás a
szállásra. Szállás Innsbruck közelében.

03.31-ig -10% kedvezmény!



SISSI NYOMÁBAN

Utazás: autóbusszal
Szállás: panzió
Ellátás: reggeli
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: 
Tata-Bábolna-Győr-Mosonmagyaróvár
Leszállási lehetőségek: Nagykanizsa-
Balatonlelle-Siófok-Székesfehérvár

4 nap

64.900,- Ft/fő

04.28.
05.18.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 39.900,-Ft/fő
Pótágy ár: 39.900,-Ft/fő

3 nap

44.900,- Ft/fő

08.24.

1. nap: Budapest-Bécs-Mayerling
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban.
Utazásunk alkalmával Erzsébet királyné élet-
útjának fontosabb állomásait keressük fel. A
mai napon a császári család és a Monarchia
fontos helyszíneire látogatunk el. Utunk elő-
ször Bécsbe vezet. Városnézésünk során a
Hofburgban megtekintjük Sissi és Ferenc Jó-
zsef lakosztályát is. Ezt követően a híres va-
dászkastélyt, a Hermes Villát, „az álmok kas-
télyát” keressük fel. Utunkat Mayerling
városába folytatjuk. A vadászkastélyban tör-
tént rejtélyes haláleset előzményeit és a so-
kat vitatott éjszaka eseményeit elevenítjük
fel, majd utazás a szállásra. Esti érkezés a
szállodába.

2. nap: Bad Ischl-Starnberg-Neuschwanstein 
Reggel Bad Ischl városába utazunk, Sissi
eljegyzésének helyszínére. A város Felső-
Ausztria déli részén, Salzkammergut köz-
pontjában 468 méter magasan fekszik al-
pesi környezetben, az Ischl folyó partján. A
neoklasszicista Kaiser-Villa, Zsófia főher-

cegnő ajándéka volt a fiatal jegyespárnak,
Ferenc Józsefnek és Erzsébetnek. A Csá-
szárvilla az uralkodói család menedékhe-
lyeként szolgált a nyári hónapokban, messze
a Hofburg és a Schönbrunni kastély szigorú
protokolljától. A Császárvillában tett láto-
gatásunk után rövid belvárosi séta, majd a
Zauner cukrászdában az igazi „isler”-t is
megkóstolhatjuk. Folytatjuk utunkat Bajor-
országba. Kívülről megtekintjük az Erzsébet
szülővárosához közel található, Starnbergi-
tó partján fekvő possenhofeni kastélyt, ahol
a császárnő gyermekkorában nyarait töl-
tötte. Mai napunk csúcspontjaként a világ
egyik legszebb kastélyához utazunk. Láto-
gatás a Neuschwanstein kastélyban. A
Schwangau község területén található épü-
letet II. Lajos, Bajorország királya építtette
saját gyerekkori álmainak megvalósítására.
Szállásunkra az esti órákban érkezünk.

3. nap: Innsbruck-Merano
Reggeli a szállodában, majd utazás Olasz-
országba. Útközben rövid megálló Tirol fő-

városában, Innsbruckban, Sissi és Ferenc
József első találkozásának színhelyén. A
Goldenes Dachl csillogó cserepei, a rene-
szánsz Ambras kastély és a város mese-
szép utcái elvarázsolják a látogatókat. Vá-
rosnézésünk után folytatjuk utunkat
Merano városába. Látogatás a híres trautt-
mannsdorffi kastélyban, ahol Erzsébet ki-
rályné is többször járt. A varázslatos hely,
a gyógyhelyeiről is híres város felett fekszik,
12 hektárnyi területű botanikus kertjét
2005-ben Olaszország legszebbjének vá-
lasztották. Az amfiteátrumra emlékeztető
formájú terület egy napsütötte hegyoldalon
helyezkedik el, sétánk során Sissi márvány-
ból készült szobrát is láthatjuk. Esti érkezés
a Velence környéki szállásra.

4. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest
A romantikus Miramare kastélyhoz látoga-
tunk, ahol Sissi is több alkalommal járt. Ezt
követően rövid városnézés Trieszt belváro-
sában, majd hazautazás. Érkezés Budapestre
a késő esti órákban.

A MŰVÉSZET ÚTJÁN AUSZTRIÁBAN

1.   nap: Budapest-Bécs
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Bécsbe,
ahol elsőként a híres Hildebrand által terve-
zett lenyűgöző szépségű barokk Belvedere
kastély együttes Obere Belvedere (Felső Bel-
vedere) részébe látogatunk. Az Obere Belve-
dere-ben helyezték el a híres osztrák festők
alkotásait. A gyűjtemény fő vonzereje „a sze-
cesszió német atyjának”, Gustav Klimtnek 24
csodás alkotása, köztük a leghíresebb a
„Kuss”, a Csók, melyet a művész 1097-ben
festett. Ausztria a mai napig nemzeti kincs-
ként tekint a festményre. A kép egyik érde-
kessége, hogy már azelőtt elkelt, hogy a mű-
vész befejezte volna, a Belvedere múzeum
akkoriban rekordnak számító összeget aján-
lott érte. A kiállítás látogatása után folytatjuk
a szecessziós stílus felfedezését Bécsben a
Szecesszió Házának megtekintésével. A ház
meghatározó eleme a tetejére tervezett
aranygömb, amit a bécsiek káposztafejnek
neveznek, belül pedig a híres Beethoven fríz
található, ami Klimt alkotása. A képzőművé-

szet alkotásai után Bécs belvárosával ismer-
kedünk. Késő este érkezünk a Salzburg mel-
letti szálláshelyre.

2. nap: Attersee-Bad Ischl
Mai napunkat a csodálatos Salzkammerguti
tóvidéken töltjük. Folytatjuk Gustav Klimt fes-
tészetének felfedezését az Atter tó melletti
Kammer-Schörflingben. A festő 1900-1916
közötti időszakban, nyaranta tartózkodott itt.
Részt veszünk a Klimt túrán, helyi idegenve-
zetővel felfedezzük a Paulick Villát és azokat
a pontokat, ahol a művész a híres tájképeit
festette, majd hajóra szállva folytatjuk az Atter
tó környékének felfedezését. A hajózás után
érdemes felkeresni a Gustáv Klimt központot,
amelyet 2012-ben a festő születésének 150.
évfordulóján nyitottak meg a látogatók előtt.
Az Atter tó után Bad Ischlbe utazunk tovább,
a „boldog békeidők” hangulatát őrző városban
a Traun folyó mellett található Lehár Ferenc
villát keressük fel. Lehár Ferenc 1912-ben vá-
sárolta a villát és itt élt 1948-ig. A villa eredeti
formában őrzi a Lehár Ferenc által használt

berendezési tárgyakat, és idézi vissza a ze-
neszerző által alkotott művek hangulatát. A
villa megtekintése után rövid szabadidő kö-
vetkezik, ami az ínyencek számára lehetősé-
get ad az eredeti „Ischler” megkóstolására is.
Úton szállásunk felé St. Gilgenben rövid fotó-
szünetre is lehetőség adódik.

3. nap: Salzburg-Budapest
Reggeli után a világhírű „Mozart város”, Salz-
burg felfedezésére indulunk. Idegenvezetéssel
egybekötött séta során ismerkedünk a város-
sal. Óvárosi sétánk során az szűk utcákról fel-
tekintve csodálhatjuk meg a híres történelmi
személyiségeket és eseményeket megidéző
épületeket. Az Alpok északi szélén fekvő, va-
rázslatos barokk város az UNESCO Világörök-
ség része. Városnézés a legfontosabb látni-
valókkal, a barokk óváros a dómmal, Mirabell
park. Ezután szabadidő, melynek keretében
lehetőség van Mozart szülőházának belső
megtekintésére. Városnézésünk után meg-
kezdjük hazautazásunkat, hazaérkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.
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BODENI TÓ ÉS A FEKETE-ERDŐ VARÁZSA

1. nap: Budapest-Kufstein
Kora reggel indulunk a Bodeni-tó felé, mely
Európa harmadik legnagyobb tava. Az Alpok
északi oldalán fekvő tavat három ország
fogja közre: Ausztria, Svájc és Németország.
A festői vidék egyik legfőbb érdekessége,
hogy egy nap alatt akár három országban
is tartózkodhatunk. Folyamatos utazás rövid
technikai szünetekkel Ausztriába. Pihenő
Kufstein városában, melyet Tirol kapujának
szokás nevezni. Az Inn folyó felett a sziklán
magasodó várban teszünk látogatást,
amelybe siklóval jutunk fel. Számtalan tör-
ténelmi szál köt bennünket össze a várban
megtekintésre kerülő császártoronnyal, mely
egykor börtönként működött. Itt raboskodott
Rózsa Sándor, Kazinczy Ferenc, Leővey
Klára is. A várban helytörténeti kiállítás te-
kinthető meg és csodálatos panoráma nyílik
az Inn völgyét szegélyező hegyekre. Foly-
tatjuk utunkat a Németországban található
szálláshelyünkre. Érkezés a szállodába az
esti órákban.

2. nap: Lindau-Meersburg-Konstanz
A reggelit követően a mai napunkat a Bo-
deni-tó németországi partján töltjük el.  Az
első megállónk Lindau, amelynek óvárosi
része egy 65 hektáros szigeten fekszik, ame-
lyet a szárazfölddel híd köt össze. A törté-
nelmi óvárosban elsétálunk a piactérhez, a
Szent István templomhoz. Girbe-gurba ut-
cákon jutunk el  a régi, mindkét oldalon fes-
tett reneszánsz városházig. A kikötő őrzi kö-
zépkori hangulatát a Mang toronnyal és 6
méter magas kő oroszlán a tó felől érkezőket
köszönti. Meersburg kisvárosába indulunk,
mely Németország egyik legfestőibb kisvá-
rosa. A Bodeni-tó, amit sváb tengerként is
neveznek egyik legszebb középkori favázas
házakkal, kastéllyal, várral, malommal, alsó-
felső óvárosi résszel rendelkező  városán át-
sétálva jutunk el a kikötőig, ahonnan átha-
józunk Mainaura a „Virágok szigetére”. A szi-
get 45 hektáron terül el és minden
évszakban látogatható. A Bodeni-tó medi-
terrán hatása biztosítja a gazdag vegetáció
feltételeit. A sziget szíve a kívülről megte-

kinthető Bernadotte kastély, amit dús nö-
vényzettel szegélyezett sétányok, köztük pál-
maház, rózsakert, pillangóház vesznek  kö-
rül. A sziget évente 1 millió látogatót vonz.
A szigetről kisétálva buszra szállunk és a
történelmi Konstanz városát tekintjük meg
a nap utolsó programjaként. Konstanz az
1414-1418 között a városban zajló egyházi
zsinat által vált ismerté. Végigjárva az óvá-
rost és a kikötőt, a rómaiak uralkodásától
kezdve napjainkig követhetjük végig a tör-
ténelmet: zsinati ház, a városháza, a kated-
rális, régi festett épületek. A Bodeni-tó men-
tén jutunk vissza a szálláshelyünkre.

3. nap: Bregenz-Weingarten-Sigmaringen
Első megállónk Bregenz, Voralberg tarto-
mány fővárosa a Bodeni-tó partján Auszt-
ria és Németország határán fekszik. Bre-
genz felett 1064 méterre magasodó hegyre
a Pfänderbahn panoráma kabinos felvo-
nójával kb. 6 perc alatt érünk fel. Innen
pazar kilátás nyílik a városra, a tóra, Svájc
hegycsúcsaira és a szemben lévő Német-
országra. Utunk Németországba a Baden-
Württemberg tartományban lévő Weingar-
tenbe vezet, ahol a Szent Márton Bazilikát
tekintjük meg, amely a Jakab zarándokút-
nak egyik fő megállója. Az Alpoktól északra
a legnagyobb barokk templom, amely mé-
retét tekintve a római Szent Péter Bazilika
fele, ezért „Sváb Szent Péternek” is nevezik
a bazilikát. A hagyomány szerint díszítésén
200 művész dolgozott. A hozzá tartozó
egykori kolostor teszi felejthetetlenné a
látványt. A Duna mellett fekvő Sigmarin-
genbe utazunk, ahol a kastélyt tekintjük
meg. A Hohenzollern kastély a Duna felett
35 méterre, egy 200 méter hosszú sziklán
épült. Méretét tekintve ez a legnagyobb a
Duna mellett épült kastélyok sorában. A
kastélyt az 1200-as évek óta többször át-
építették, de hívogatóan megmaradtak kö-
zépkori vár részei és a később kastéllyá
átépített épületegyüttesben gyönyörű ter-
mek, szalonok, bennük festmények, por-
celánok és berendezési tárgyak várják a
látogatókat. Fegyvercsarnoka a benne ta-

lálható 3000 darab fegyverrel az egyik leg-
nagyobb magángyűjtemény Európában.
Szállás elfoglalása Triberg környékén az
esti órákban.

4. nap: Triberg-Fekete erdő-Freiburg
Reggeli után a Fekete-erdő felfedezésére in-
dulunk. A Fekete-erdő Baden-Württemberg
tartományban, Németország délnyugati ré-
szén 200 km hosszú, 60 km széles erdővel
borított hegyvidék. Nevét a tobozos fák sötét
színéről kapta.  Legelőször Németország
legnagyobb vízesését tekintjük meg. A Tri-
berg-vízesés a maga 163 méteres szintkü-
lönbségével az ország legismertebb és leg-
látványosabb vízesése. A rendkívül
változatos vízesés közel 230 méter hosszú,
fahídak és jól kiépített utak között baran-
golható be. Sétánkat és fotószünetünket kö-
vetően az „Órák parkjában” a világ legna-
gyobb kakukkos óráját nézzük meg, majd
séta a Titi tó partján. A délutánt a Fekete-
erdő „fővárosában” Freiburgban töltjük. Né-
metország egyik legszebb óvárosát keressük
fel, ahol a gazdag kulturális örökség mellett,
hangulatos kávézók, éttermek várnak ben-
nünket. Az óváros fölé emelkedik Németor-
szág egyik legszebb megszentelt épületé-
nek, a lenyűgöző székesegyháznak 116
méter magas tornya. A Münsterplatz egyben
a legnagyobb belvárosi tér is, rövid szabad-
időnket a városnézést követően itt tölthetjük
el. Visszautazás a szállásra az esti órákban.

5. nap: Donaueschingen-Hechingen-Tübingen
A mai napon először rövid megállót teszünk
a Duna forrásánál, majd a Hochenzollern
család és a porosz császári és királyi ház fő
fészkébe a hechingeni Hochenzollern vár-
kastélyba látogatunk el. A romantikus, góti-
kus várkastély 855 méter magasan fekszik.
A család története  XII. századtól napjainkig
tart, 1945-től az utolsó porosz korona herceg
Vilmos élte le itt az életét feleségével együtt.
Kis sétával 30 perc alatt elérjük a főbejára-
tot. A várkastély külső részében kazamaták
és várkápolna látható, belül csodálatosan
berendezett termek, szobák mellett a fő 

attrakció a kincstár a porosz királyi koroná-
val. A mai nap utolsó látnivalójaként Tübin-
gen következik, a vizek városa. A Neckar fo-
lyó két partjára épült  város  jelentős
kulturális, kereskedelmi és egyetemi város.
Az egyetemét 1477-ben alapították. Meg-
fordult falai között Johannes Kepler, Fridrich
Hölderlin. Az óvárosi fagerendás házak, a
Neckar folyó, Stift templom, Hölderlin torony
és a tübingeni vár a fő látnivalók. A város-
nézés után rövid szabadidőre van lehetőség.
Továbbutazás a szállásra. Esti érkezés a
Stuttgart közeli szállodába.

6. nap: Ulm-Budapest
Reggeli után látogatás a Duna mentén
fekvő Ulm városában. Belvárosi sétánk so-
rán megtekintjük a Székesegyház épületét
is, mely a világ legmagasabb keresztény
temploma a maga 161,53 méteres magas-
ságával.  „Isten ujja” a világ legmagasabb
templomtornyával a város domináns alko-
tása,  a gótikus építészet egyik remek-
műve. Városnézésünk után megkezdjük
utunkat Magyarországra. Folyamatos uta-
zás, rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre
a késő éjszakai órákban.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 25.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő
Gyermek ár: 99.900,-Ft/fő

6 nap

119.900,- Ft/fő

06.26.



BAJOR KASTÉLYOK

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda/panzió
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

4 nap

64.900,- Ft/fő

05.31.
07.05.
08.02.
09.13.
10.20.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 16.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő

5 nap

89.900,- Ft/fő

06.06.
09.12.

1. nap: Budapest-Innsbruck
A kora reggeli órákban elutazás Budapestről.
Délután látogatás a hatalmas hegyek között
fekvő tiroli fővárosban, Innsbruck-ban. Vá-
rosnézés a műkincsek városában: GGoldenes
Dachl, Császári palota… Szálláshelyünkre az
esti órákban érkezünk.

2. nap: Hohenschwangau-Linderhof
Romantikus kastélyok várnak ma ránk. Első
megállónk Hohenschwangau neogótikus vár-
kastélya, majd a „mesekastély” következik,
Neuschwanstein, melyet a kastélyok kasté-
lyának vagy az építészet és álom keverékének
neveznek. A csupa torony és bástya épület-
együttes egy magányos szirtfokon áll, egy
alpesi tó közelében. A pompásan berendezett
belső termek meglátogatása után utunk Lin-
derhofba vezet, II. Lajos egyetlen befejezett
kastélyához. A hegyek között megbújó, gyö-
nyörű parkban helyet foglaló kastély  a ver-
sailles-i Kis-Trianon palota mintájára épült
neorokokó stílusban. Visszaérkezés a szál-
lásra az esti órákban.

3. nap: Chiemsee-Berchtesgaden
Reggeli a szállodában, majd kirándulás Ba-
jorország legnagyobb tavához a „Bajor ten-
gerhez”. Érkezés a Chiemsee-hez a délelőtti
órákban, ahol elhajózunk az építészet egyik
remekművéhez II. Lajos romantikus kasté-
lyához: a Herrenchiemsee-hez. A kastély
tükörterme a Versailles-i palota mintájára
épült, szépségében túlszárnyalva azt. Az
épület megtekintése során bepillantást nyer-
hetünk a kastélyépítészet technikájába. Ez-
után utazás Dél-Bajorországba. Berchtes-
gaden festői kisvárosa gyönyörű környe-
zetben, magas hegyek ölelésében fekszik.
Itt található Hitler híres „Sasfészke”. A ven-
dégház egy olyan hegycsúcson épült, melyet
csak a hegy belsejében közlekedő lifttel
lehet elérni. (*Rossz időjárás esetén, illetve
október és május között a vendégház nem
látogatható, helyette kirándulás a Király-
tóhoz. A gyönyörű fjordszerű Königssee,
azaz a királyok tava, a hegyek által ölelt
smaragdzöld, nyugalmat árasztó víztükör
Németország egyik legimpozánsabb része.

Berchtesgaden csodaszép kisvárosának
megtekintése, majd rövid látogatás a Grassl
pálinka üzemben.)  A szálláshely elfoglalása
az esti órákban.

4. nap: Salzburg-Gmunden-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Salz-
burgba. Az Alpok északi szélén fekvő, va-
rázslatos barokk város az UNESCO Világö-
rökség része. Városnézés: Mozarteum,
Mozart szülőháza, a barokk óváros a dóm-
mal, Mirabell park. Továbbutazás, látogatás
a Salzkammerguti tóvidék gyöngyszeméhez,
a Traun tóhoz, mely a Monarchia idejében
kedvelt nyaralóhely volt. Látogatás az egy-
kori só metropolisz városába. Gmunden kis-
városa jellegzetes zöld-fehér mintájú kerá-
miájáról is ismert, egykor a só kereskedelem
egyik fontos helyszíne volt. A só gazdaggá
tette a várost, melyet a pompás épületek is
bizonyítanak: a reneszánsz városháza, Salz-
kammergut legrégebbi patikája, vagy a pom-
pás polgárházak sora. Érkezés Budapestre
az esti órákban. 

ROMANTIKUS BAJORORSZÁG

Világörökség része. Délután városnézés a
Duna partján fekvő festői városkában (Öreg
híd, Városháza, Dóm, Érseki palota), melyet
az olasz stílusú épületek, tornyok, színes
homlokzatok és boltíves kapuk miatt a várost
a „legészakibb olasz város”-nak is nevezik.
Esti érkezés a Nürnberg közeli szállodában.

2. nap: Würzburg-Rothenburg ob der Tauber
Würzburg városába utazunk. Németország
egyik leggyönyörűbb barokk látványossága
az érseki palota, mely az UNESCO Világörök-
ség része. Legismertebb nevezetessége a
lépcsőház, ahol egy hatalmas Tiepolo freskó
található. Városnézésünk során a Dóm, a Ma-
rienkirche és a Régi Majna-híd lesznek a leg-
fontosabb látnivalóink. Programunk a Ro-
mantika útján, a tartomány leglátogatottabb
városkájában, Rothenburg ob der Tauberban
folytatódik. Egy életre kelt mesevilág vár itt
ránk, ahol lesz időnk megkóstolni a jellegze-
tes helyi fánk különlegességeket is, és átad-
hatjuk magunkat a város varázslatos hangu-
latának. A városka középkori részét városfal

övezi, amely körbe veszi a szűk utcácskákat
és a fagerenda-vázas házakat, ahol a híres
karácsony bolt is található. A többszintes
álomvilágban különleges ajándékok, dísztár-
gyak közül válogathatunk. Este visszautazás
a szállásra.

3. nap: Bayreuth-Bamberg-Pommersfelden 
Reggeli után Bayreuthba látogatunk, Wagner
városába. A város Wagner által épített opera-
házában rendezik meg évente a híres Bayreuthi
Ünnepi Játékokat. A városban tett sétánk során
kívülről megismerjük a Wahnfried villát, Liszt
Ferenc házát, az Őrgrófi Operaházat, amely a
Világörökség része. Továbbutazás Bambergbe,
ahol rövid sétát teszünk a Világörökséghez tar-
tozó történelmi óvárosban, mely utazásunk
egyik fénypontja lesz. A csodálatos óvárost
„Kis-Velence” negyednek is hívják, ugyanis ren-
geteg ház épült a városon átfutó Regnitz folyó
kisebb ágai köré, amin gondolával is közleked-
nek. Folytatjuk utunkat a látványos Pommers-
felden kastélyhoz. Kastélylátogatás, majd visz-
szautazás a szálláshelyre.

4. nap: Nürnberg-Abensberg 
Városnézés Nürnbergben, mely Bajorország
második legnépesebb városa. A karácsonyi vá-
sáráról, Albrecht Dürer mesterről híres város
helyreállított városfallal körbevett belvárosát
autóbusszal és gyalogosan fedezzük fel. Utunk
során érintjük a Császári várat, a Dürer házat,
a Szent Sebaldus templomot és a Városházát,
valamint a Szép kutat. Délután Abensberg vá-
rosába utazunk. Felkeressük a Kuchlbauer Sör-
gyárat (gyárlátogatás és kóstoló), ahol a Hun-
dertwasser torony meglepő épülete fogad. A
35 méter magas kilátó, leginkább egy meseto-
ronyhoz hasonlít. Szállásunkra este érkezünk
vissza. 

5. nap: Passau-Budapest
Reggeli a szállodában, majd megkezdjük uta-
zásunkat Magyarországra. Útközben még tar-
tunk egy rövid megállót Passau hangulatos
kisvárosában. A három folyó városaként is-
mert Passaunál folyik a Duna, az Inn és az
Ilz. A közös séta után folytatjuk utunkat Bu-
dapestre. Érkezés a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204 
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1. nap Budapest-Regensburg-Nürnberg
Elutazás. Első bajor városunk az elbűvölő
szépségű Regensburg, mely az UNESCO

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 25.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő

6 nap

114.900,- Ft/fő

04.19.
10.18.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

4 nap

59.900,- Ft/fő

04.27.
10.27.

VILÁGÖRÖKSÉGEK KELET-NÉMETORSZÁGBAN

egyike Európa leglátogatottabb nagyvárosa-
inak. Szállás Berlin közelében.

2. nap: Berlin
Ma Berlin legfontosabb nevezetességeit ke-
ressük fel. Láthatjuk majd a város jelképét
a Brandenburgi-kaput, a Reichstag épületét,
és természetesen a berlini fal maradványait,
a Checkpoint Charlie egykori határátkelővel.
Az Alexanderplatz-on a város legmagasabb
épületét, a híres Tv tornyot nézzük meg,
majd következik a Vörös Városháza, a Ni-
kolai negyed és a Marien templom. Város-
néző sétánk után szabadidő, majd vissza-
utazás a szállásra. 

3. nap: Wörlitzi kastély-Wittenberg
Programunk az UNESCO Világörökséghez tar-
tozó dessau-wörlitzi kertbirodalom megtekin-
tésével kezdődik, mely az Elba mentén 142 km²
területen fekszik. A hatalmas kert tulajdonkép-
pen pompás kastélyokból, templomokból, ká-
polnákból, és gyönyörű angolkertekből áll. Lá-
togatásunk után folytatjuk utunkat a reformáció

fővárosába. Városnézés Luther városában, kinek
élete és munkássága a szászországi Witten-
bergben teljesedett ki. Ebben a csodaszép vá-
rosban töltötte élete nagy részét, és 1517. ok-
tóber 31-én itt tűzte ki a wittenbergi vártemplom
kapujára 95 pontból álló téziseit, elindítva ezzel
a reformációt, a hitújítás mozgalmát. Witten-
bergbe érkezve a Vártemplom méltóságteljes
épülete, karcsú tornyával azonnal magával ra-
gadja a látogatókat. Városnézésünk után utazás
az esti szállásra, mely Lipcse közelében lesz.

4. nap: Stolberg-Wernigerode-Quedlinburg
A Harz-hegység mesés tájaira indulunk. Macs-
kaköves utcák, erdők, csobogó patakok várnak
ránk a legendás vidéken. Első uticélunk Stol-
berg romantikus, középkori hangulatú kisvá-
rosa. Séta az elbűvölő belvárosban, ahol meg-
csodáljuk a bájos favázas házsorokat, majd
folytatjuk utunkat Wernigerode városába, me-
lyet a hegytetőn ülő vár ural. Szabadidő a fa-
vázas házakkal szegélyezett utcákon, majd
továbbutazás Quedlinburg festői városába,
mely a Világörökség része. Történelme során

nagyrészt nők irányították a települést, mely
Németország legelső fővárosa és a középkor-
ban virágzó kereskedelmi központja volt. Séta
a favázas házakkal ékeskedő csodálatos óvá-
rosban, majd visszautazás a szállásra.

5. nap: Weimar-Erfurt
Türingia tartományába utazunk. A „Klasszikus
Weimar” szintén a Világörökség része. Ez a
kelet-német kisváros volt a bölcsője a Bau-
haus-mozgalomnak és ez volt az ország első
demokratikus fővárosa. Városnézésünk során
Liszt Ferenc egykori lakóházát is felkeressük,
majd továbbutazás Erfurt városába. Séta a
városközpontban, ahol 25 plébániatemplom,
15 kolostor és apátság valamint tíz kápolna
tornya emelkedik az ég felé. Megnézzük a vá-
ros egyik legérdekesebb látnivalóját a Szató -
csok hídját is, kö zép ko ri favázas házaival, majd
visszautazás a szállásra.

6. nap: Lipcse-Budapest
Lipcsei városnézés, majd hazautazás. Érke-
zés a késő esti órákban.

A CSODÁLATOS SZÁSZORSZÁG
egyik legszebb városába. A délutáni órákban
érkezünk Németország legkeletibb városába,
Görlitzbe. 500 év történelmének több mint
3.500, nagy részt szépen restaurált műemléke
mesél a büszke múltról. A gazdagon díszített
homlokzatok, méretes erődítmények és tisz-
teletreméltó templomok között egy csodálatos
városközpont vár ránk. Sétánk során nem csak
a város középkori báját csodálhatjuk meg, ha-
nem a gótika, barokk, reneszánsz és a sze-
cesszió szemet gyönyörködtető épületeit is.
Esti érkezés a Drezda környéki szálláshelyre.

2. nap: Moritzburg-Drezda 
Ma a Schloßteich szigeten fekvő festői  Mo-
ritzburg kastélyhoz látogatunk. A Drezda szom-
szédságában fekvő kisvárosban található Né-
metország egyik legnagyobb nevezetessége,
a szász fejedelmek, majd királyok vadászkas-
télya és a hozzá kapcsolódó erdő-tó- és kert-
rendszer. A látványos barokk palotaegyüttes
megtekintését követően gyalogos városnézés
Szászország fővárosában, Drezdában.  A várost
nem csak kereskedővárosként, de a német kul-

túra fellegváraként is emlegetik. Az álomsze-
rűen szép belváros közepén a szász választó-
fejedelmek és királyok rezidenciájával megmu-
tatkozik a város páratlan bája, melyet minden
joggal neveznek az Elba Firenzéjének is. A leg-
fontosabb nevezetességek megtekintése után,
lehetőség nyílik a Zwinger meglátogatására.
Este visszautazás a szállásra.

3. nap: Bastei-Bad Schandau-Königstein-Pirna
Mai napunkat  az Elba völgyében fekvő termé-
szeti szépségek birodalmában töltjük. Németor-
szág egyik legszebb tájegységét keressük fel,
ahol gyönyörű folyóvölgyek és fantasztikus szik-
laképződmények várnak. Szász-Svájc leggyö-
nyörűbb vidékének, a híres Bástya-körzetnek
(Basteigebiet) a felfedezésére indulunk. Kurort
Rathennél kell átkelnünk az Elba jobb partjára,
hogy közelről megcsodálhassuk a táblás hegye-
ket és sziklaalakzatokat, melyek mintegy 200
méterrel magasodnak a kanyargó folyó fölé. A
környék legimpozánsabb, emberi kéz alkotta mű-
emléke a Basteibrücke, egy fantasztikus kőhíd,
ami 76 méter hosszan nyúlik el a Mardeltelle

völgy fölött. Ehhez az egészen különleges épít-
ményhez mintegy 2000 tonna követ használtak
fel 1851-es felépítésekor. Bad Schandau érinté-
sével érkezünk meg majd a Königstein-i várhoz,
majd a látogatás után Pirna városában sétálunk.
A hangulatos Elba-parti várost, Szász-Svájc ka-
pujának is szokták nevezni. Belvárosi séta a régi
kereskedőváros nyugalmat árasztó bájos óvá-
rosában, ahol szűk utcák, több száz éves pol-
gárházak és a St.Marienkirche impozáns épülete
vár, mely Szászország legfontosabb késő gótikus
műemléke.  Visszautazás a szállásra.

4. nap: Meissen-Budapest
Utazás az Elba folyó partján fekvő Meissen vá-
rosába. A várost a világhírű meisseni porcelán
tette híressé, amit több száz évvel ezelőtt itt
készítettek. Látogatás a három legrégebbi eu-
rópai porcelán manufaktúra egyikében,  az
1710-ben alapított meissen-i porcelánmanu-
faktúrában. A készítés folyamataival való is-
merkedés és a gyönyörű porcelánok megte-
kintése után hazautazás. Érkezés a késő esti
órákban.
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1. nap: Budapest-Berlin
Utazás az egyesített Németország fővá-
rosa felé. A hajdani porosz főváros, Berlin

1. nap: Budapest-Görlitz-Drezda
Elutazás a kora reggeli órákban. Folyama-
tos utazás rövid pihenőkkel Szászország

03.31-ig -10% kedvezmény!



DREZDA-BERLIN-POTSDAM

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 22.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő

5 nap

84.900,- Ft/fő

06.16.
10.10.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő

4 nap

54.900,- Ft/fő

05.10.
09.20.

fővárosa. Rendszeres pihenőkkel utazunk Drez-
dáig, amit joggal neveznek az Elba Firenzéjé-
nek. Az európai művészetek és kultúra egyik
legnagyobb központját gyalogos és buszos vá-
rosnézés során fedezzük fel:  Németország leg-
nagyobb barokk temploma a Frauenkirche,
majd a barokk egyik legnagyobb mesterműve
után a világhírű Zwinger következik. Az esti
órákban szálláshelyünkre utazunk.

2. nap: Spreewald-Potsdam-Berlin
Folytatjuk utunkat a főváros, Berlin felé. Bran-
denburg tartományba kirándulunk, Lübbenau
festői kisvárosába. Látogatás a szorbok lakta
lenyűgöző Spreewald vidékén, mely a maga
nemében egyedülálló, Európa legszebb ter-
mészetvédelmi területeihez tartozik. Egy kis
„velencei hangulat zöldbe öltöztetve”- ezt kí-
nálja a Spreewald szűk folyamaival és csa-
tornáival, melyek garantáltan lenyűgözik a
látogatókat.  Spreewald fényét a vízi kirán-
dulások, a folyón való páros kajakozás és az
akár 30 fős óriás ladikokkal való csoportos
kirándulások adják. Ladikba szállva felejthe-

tetlen élmény és látvány vár itt ránk. A kora
délutáni órákban rövid látogatást teszünk
Potsdam városában, Brandenburg tartomány
fővárosában. Az összesen 500 hektár terü-
letet elfoglaló parkokkal és mintegy 150 kü-
lönböző építészeti alkotással rendelkező vá-
ros kulturális kincsei, a Sanssouci kastéllyal
együtt a Világörökség részét képezik. Az esti
órákban elfoglaljuk Berlin környéki szállás-
helyünket.

3. nap: Berlin
Finom reggelink után egész napunkat Ber-
linnek szenteljük. Első lépésként az Alexan-
derplatzon a város legmagasabb épületét, a
híres Tv tornyot megtekintve kezdjük mai tú-
ránkat, majd következik a Vörös Városháza,
a Nikolai negyed és a Marien templom. Kö-
vetkező állomásunk a Scheunen negyed Eu-
rópa legszebb Zsinagógájával, majd város-
néző sétánkat a „Pompák Boulevardján“
folytatjuk. (Múzeum sziget, Berlini Dóm, Ze-
ughaus, Opera, Brandenburgi kapu stb.) A
késő délutáni órákban a Gendarmenmarkt

és a Potsdamer Platz megtekintése után rö-
vid szabadidő. 

4. nap: Berlin
Folytatjuk ismerkedésünket az egyesített Né-
metország fővárosával. Először Friedrichs-
hain-ban az Eastside Gallery-t keressük fel,
ami a világ legnagyobb Open-Air-Galériája.
Ezt követően rövid látogatás Kreuzberg-ben,
a Zsidó Múzeumban, A Mitte negyedbe, Ber-
lin pezsgő központjába érkezve, megtekint-
jük a Checkpoint Charlie-t, a leghíresebb ha-
tárátkelőt, majd a városnézés folytatása
Tiergarten-ben. (Bellevue Kastély, Reichstag,
Regierungsviertel stb.) Mai napunkat Char-
lottenburgban zárjuk a Harangtorony és a
Kastély megtekintésével (Új szárny). Vissza-
érkezés a szállodába az esti órákban.

5. nap: Berlin-Budapest
Reggeli után búcsút intünk ennek a sokoldalú
városnak. Folyamatos utazásunkat rövid pi-
henőkkel megszakítva Magyarországra a
késő esti órákban érkezünk.

CSEH ÉS SZÁSZORSZÁG CSODÁI

szebb történelmi városa, Telc festői kisvárosa,
mely a Világörökség része. Telc központjában
a híres lábasházak megtekintése, séta a hosz-
szan elnyúló, trapéz alakú főtéren, ahol a góti-
kus Szent Jakab plébániatemplomot is láthat-
juk, illetve megtekintjük Csehország legszebb
reneszánsz kastélyát is. Ezután a husziták egy-
kori fellegvárába, Tábor-ba utazunk. A város
XV. századi városfalainak és bástyáinak egy
része főleg a belváros északi oldalán máig
megmaradt. Séta a hangulatos belváros macs-
kaköves utcáin, ahol csodálatos gótikus, rene-
szánsz és barokk épületeket láthatunk. Meg-
tekintjük a gótikus Városházát és a Jan
Zizka-ról elnevezett gyönyörű főteret, ahol a
huszita hadvezér szobrát is láthatjuk. Szállás
elfoglalása az esti órákban.

2.nap: Pirna-Drezda
Utazás Pirna városába. A hangulatos Elba-parti
várost, Szász-Svájc kapujának is szokták ne-
vezni. Belvárosi séta a régi kereskedőváros,
nyugalmat árasztó bájos óvárosában, ahol szűk
utcák, több százéves polgárházak és a St. Ma-

rienkirche impozáns épülete vár, mely Szász-
ország legfontosabb késő gótikus műemléke.
Városnézés Szászország fővárosában, Drezdá-
ban. Az álomszerűen szép belváros közepén a
szász választófejedelmek és királyok reziden-
ciájával megmutatkozik a város páratlan bája,
melyet minden joggal neveznek az Elba Firen-
zéjének is. A legfontosabb nevezetességek
megtekintése után, lehetőség nyílik a Zwinger
meglátogatására. Este visszautazás a szállásra.

3.nap: Pillnitz-Bastei
A mai napunkat az Elba folyón egy hajózással
kezdjük, amit Drezdából indulva Pillnitzben fe-
jezünk be.  Az Elba völgyében láthatjuk a sző-
lővel borított dombokat és az egykori főúri vil-
lákat. Pillnitzben felfedezzük a híres Pillnitzi
Kastélyt és a kertjébe is betekintést nyerünk. A
kastély egykoron Erős Ágost és a többi szász
uralkodó nyári kikapcsolódását szolgálta. A
kastély épületegyüttese és csodás parkja az
Elba felé nyíló fogadó lépcsőjének panorámája
rengeteg látogatót vonz. A Pillnitzi kastély meg-
tekintése után a Szász-Svájcként emlegetett

Basteibe utazunk. Szász-Svájc leggyönyörűbb
vidékének, a híres Bástya-körzetnek a felfede-
zésére indulunk. Kurort Rathennél kell átkelnünk
az Elba jobb partjára, hogy közelről megcso-
dálhassuk a táblás hegyeket és sziklaalakza-
tokat, amelyek mintegy 200 méterrel maga-
sodnak a folyó fölé. A környék legimpozánsabb,
emberi kéz alkotta műemléke a Basteibrücke,
egy fantasztikus kőhíd, amely hetvenhat méter
hosszan nyúlik el a Mardeltelle völgy fölött. Eh-
hez az egészen különleges építményhez min-
tegy 2000 tonna követ használtak fel 1851-es
felépítésekor, előtte fahíd állt a helyén, amit a
harmincéves háborúban leromboltak. 

4.nap: Meissen-Budapest
Utazás az Elba folyó partján fekvő Meissen
városába. A várost a világhírű meisseni por-
celán tette híressé, amit több száz évvel ez-
előtt itt készítettek. Látogatás az 1710-ben
alapított meissen-i porcelánmanufaktúrában.
A készítés folyamataival való ismerkedés és
a gyönyörű porcelánok megtekintése után
hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.
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1.nap: Budapest-Drezda
A kora reggeli órákban indulunk Buda-
pestről. Mai első úti célunk Szászország

1.nap: Budapest-Telc-Tábor
Elutazás a kora reggeli órákban Buda-
pestről Telcbe. Csehország egyik leg-

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő

3 nap

37.900,- Ft/fő

03.16.
07.27.
12.07.*

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő

3 nap

38.900,- Ft/fő

06.22.
08.24.
10.05.

POZSONY-PRÁGA-BÉCS

1.nap: Budapest-Pozsony
Elutazás Pozsonyba, ahol egykor több száz éven
keresztül a magyar királyokat koronázták. Szlo-
vákia fővárosa a Duna egyik gyöngyszeme, tör-
ténelmi óvárosa számos nevezetességet tarto-
gat számunkra.  Látogatás a négytornyú várnál,
mely a Duna felett magasodva igazán impozáns
látványt nyújt. Ezt követően közös séta a bájos
óvárosban, ahol a szűk utcácskákon színes,
XVIII. századi házak sorakoznak. Az óváros szé-
lén találjuk Pozsony leghíresebb gótikus épületét,
a Szent Márton-dómot, melyet Koronázó temp-
lom néven is ismerhetünk. Érintjük a város főte-
rét is, melynek meghatározó épülete a régi vá-
rosháza. Városnézésünk után folytatjuk
utazásunkat Csehországba. Délután érkezünk
meg Európa egyik legszebb fővárosába, Prágába,
ahol közös séta a gyönyörű belvárosban, mely
az UNESCO Világörökség része. Városnézésün-
ket az „Arany város” történelmi városközpontjá-
ban kezdjük, sétálunk az Óvárosi téren, ahol gyö-
nyörű gótikus, reneszánsz és barokk épületeket
láthatunk és itt található az Óvárosi városháza
is a világhírű Orlojjal. Szállás elfoglalása.

2. nap: Prága
Reggeli után folytatjuk a Száztornyú Arany-
város felfedezését. Mai programunk első
állomása a Várnegyed. A három udvarból
álló Hradzsin Európa legnagyobb várkomp-
lexuma, 7.28 hektár területen fekszik. A
Strahovi Kolostor, a Loretói Szűz Mária-
templom, és a fenséges gótikus katedrális,
a Szent Vitus Székesegyház szegélyezik
sétánk útvonalát. Az Arany utcácska a vár-
negyed legkisebb utcája. A színes pici há-
zakban a legenda szerint alkimisták éltek,
de a 22-es számú házban egy ideig Franz
Kafka is lakott. Délután szabadidő, vásár-
lási lehetőség, vagy a városnézés folyta-
tása egyénileg. Adjuk át magunkat Prága
varázslatos hangulatának, sétáljunk a
macskaköves utcákon vagy a szobrokkal
szegélyezett Károly-hídon, ahonnan a vár
csodás látványt nyújt. Az óváros zegzugos
utcácskáin barangolva minden sarkon
megkapóan szép ódon épületek várnak
ránk. Betérhetünk egy hangulatos kávé-
zóba, vagy egy jellegzetes cseh étterembe,

ahol megkóstolhatjuk az ízletes knédlit, és
a méltán híres cseh sört is. A város szám-
talan programot kínál, így akár egy séta-
hajózás mellett döntünk, vagy a csokoládé
múzeumot keressük fel, kellemes időtöl-
tésben lesz részünk. Szállodánkba az esti
órákban térünk vissza.

3. nap: Bécs-Budapest
Reggeli a szállodában, majd búcsú a „Vá-
rosok kiránynőjétől” és utazás Bécsbe. Au-
tóbuszos és gyalogos városnézés az oszt-
rák fővárosban. Programunkat a Parlament
épületénél kezdjük, majd gyalogos sétánk
során a város legfontosabb nevezetessé-
geivel ismerkedünk: Városháza, Szent Ist-
ván Dóm, az egykori császári palota a Hof-
burg, Kärtner Strasse, Kapucinus kripta.
Városnézésünk után pedig belekóstolunk
Bécs csodálatos  hangulatába, rövid sza-
badidő, majd hazautazás a késő délutáni
órákban a Hegyeshalom-Győr-Tatabánya-
Budapest útvonalon. Érkezés Budapestre
az esti órákban.

PRÁGAI SÉTÁK & TÁBOR, TELC
1. nap: Budapest-Pozsony-Prága
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Első megállónk a koronázó város, Pozsony. A
Duna fölött magasodó négytornyú pozsonyi
Vár Szlovákia leglátogatottabb látványossága,
egy 85 méter magas domb tetején található.
Megtekintjük a vár épületét, majd a hangulatos,
sokszínű óvárosban teszünk egy sétát, ahol
gyönyörű reneszánsz, barokk és rokokó épüle-
tek fogadnak. Végigjárjuk a magyar királyok
koronázási útvonalát érintve azokat az épüle-
teket és helyszíneket, melyek szorosan kap-
csolódnak a magyar történelemhez. Belvárosi
sétánkból nem maradhat ki a Szent Márton-
dóm, vagy ismertebb nevén a Koronázó temp-
lom, Pozsony legismertebb és legnagyobb
temploma, valamint a főtér és az Óvárosháza
épülete sem. Kora délután érkezés Prága vá-
rosába, amit joggal neveznek a „száztornyú vá-
rosnak”, „arany városnak”, vagy egyszerűen
csak a városok királynőjének. A Moldva partján
fekvő fővárosban városnézésünket a történelmi
városközpontban kezdjük. Az Óvárosi téren gyö-
nyörű gótikus, reneszánsz és barokk épületeket

láthatunk és itt található az Óvárosi városháza
is a világhírű Orlojjal. Sétánk alkalmával a város
további nevezetességeit is megtekintjük. Érke-
zés a szállodába a késő esti órákban.

2. nap: Prága
Reggeli után folytatjuk prágai városnézésün-
ket a Várnegyedben, a sziklamagaslatra épí-
tett várban, a Hradzsinban. A világ egyik leg-
nagyobb vár épülete 7.28 hektár területen
fekszik. Sétánk során a Strahovi Kolostor, a
Loretói Szűz Mária-templom, a Szent Vitus
székesegyház és az Arany utcácska lesznek
a legfontosabb látnivalóink, majd elvegyül-
hetünk a Károly híd vagy a Vencel tér forga-
tagában. Délután rövid szabadidő, majd mai
napunk végén egy hangulatos étteremben
pihenhetünk meg, ahol az igazi cseh sört és
ízletes knédlit is megkóstolhatjuk. Szállo-
dánkba az esti órákban térünk vissza.

3. nap: Prága-Tábor-Telc
Reggeli után búcsút intünk Prágának és a
husziták egykori fellegvárába, Tábor-ba

utazunk. A Prágától 90 km-re fekvő Tábor
a husziták egykori központja volt. Neve a
cseh nyelvben is tábort jelent. A város XV.
századi városfalainak és bástyáinak egy
része főleg a belváros északi oldalán máig
megmaradt. Séta a hangulatos belváros
macskaköves utcáin, ahol csodálatos gó-
tikus, reneszánsz és barokk épületeket lát-
hatunk. Megtekintjük a gótikus Városházát
és a Jan Zizka-ról elnevezett gyönyörű fő-
teret, ahol a huszita hadvezér szobrát is
láthatjuk. Következő megállónk Csehor-
szág egyik legszebb történelmi városa,
Telc festői kisvárosa, mely az UNESCO Vi-
lágörökség része. Telc központjában a hí-
res lábasházak megtekintése, séta a hosz-
szan elnyúló, trapéz alakú főtéren, ahol a
gótikus Szent Jakab plébániatemplomot
is láthatjuk, illetve megtekintjük Csehor-
szág legszebb reneszánsz kastélyát is. Vá-
rosnézésünk után a délutáni órákban in-
dulunk Magyarország felé. Folyamatos
utazással érkezünk Budapestre a késő esti
órákban.
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PRÁGA ÉS PILZEN

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió: 9000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő
Részvételi díj: 24.900,-Ft/fő*

3 nap

36.900,- Ft/fő

02.16.
11.16.
12.01.*

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő
Részvételi díj: 54.900,-Ft/fő*
Részvételi díj: 68.900,-Ft/fő**

4 nap

49.900,- Ft-tól/fő

03.30.*
04.28.*
08.17.
10.20.
12.30.**

1. nap Budapest-Prága
Egy kellemes hétvégi program vár ránk az el-
bűvölő Prágában, ahol a város szépségei mel-
lett a gasztronómiai élvezeteknek is hódol-
hatunk majd. Knédli és káposzta, finom sörök
és sok-sok élmény vár ránk. Elutazás a kora
reggeli órákban Budapestről a Tatabánya-
Győr-Pozsony-Brno útvonalon. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel a cseh főváros felé,
mely minden évszakban kellemes program
és vonzó úti cél a látogatóknak. A Moldva fo-
lyó két partján elterülő "Arany Prága"  törté-
nelmével, kultúrájával és számos látnivaló-
jának köszönhetően méltán foglal el
kiemelkedő helyet a leglátogatottabb európai
fővárosok sorában. Kora délután érkezünk
Prága városába, melyet joggal neveznek a
"száztornyú városnak", "arany városnak", vagy
egyszerűen csak a városok királynőjének. Vá-
rosnézésünket a sziklamagaslatra épített vár-
ban, a Hradzsinban kezdjük, majd a Károly
híd forgatagán átsétálva az Óváros tér neve-
zetes Orlojáig, a belvárosban fejezzük be.
Prága egyik legszebb, leglátványosabb tere

az Óváros (Staré Mesto) szívében elhelyez-
kedő Óvárosi tér (Staromestské námestí),
mely egyszerűen rabul ejt szépségével. A vá-
ros történelmi központját az UNESCO 1992-
ben a Világörökség részének nyilvánította.
Szálláshely elfoglalása a késő esti órákban.

2. nap Pilzen-Prága
Délelőtt szabadprogram, vagy a sörbarátok-
nak fakultatív kirándulást ajánlunk Pilzenbe.
Pilzen amellett, hogy a "sör-fővárosa"-ként is-
merjük, egyben Nyugat-Csehország közigaz-
gatási, művelődési és gazdasági központja
(Ár: 600 CZK/fő). Itt készül a híres sör, melyet
Pilzen Urquell néven ismer a világ. Érkezés
után első utunk a város híres sörgyárába ve-
zet, ahol a kóstolóval egybekötött látogatás
alkalmával a gyár múzeumát is felkeressük.
Ezután séta az óvárosban: Városháza, nagy
zsinagóga, St. Bertalan templom, főtér. Visz-
szautazás Prágába, városnézés folytatása.
Félpanzió esetén ízletes vacsora egy tipikus
prágai sörözőben. Visszaérkezés a szállás-
helyre az esti órákban.

3. nap Prága-Budapest
Reggeli a szállodában, majd Prága új vá-
rosrészében (Nové Mesto) a Vencel teret
(Václavské námestí)  keressük fel, mely a
város kereskedelmi és kulturális központja,
a városnézések ideális kiindulópontja.
Névadója, Szent Vencel Csehország pat-
rónus szentje. Középkori neve Lóvásár tér
volt, Szent Vencelről 1848-ban nevezték
el. A tér formája inkább egy széles sug-
árútra hasonlít, mint egy hagyományos
térre. A teret körbeölelő épületek többsége
a XIX. és XX. században épült. A tér név-
adójának, Csehország védőszentjének,
Szt. Vencelnek bronz lovas szobrát a tér
felső részén találhatjuk, körötte Prága
négy védőszentjével: Adalbert, Prokop, Ág-
nes és Ludmilla. Szabadidő, vásárlási le-
hetőség a belvárosban, vagy a városnézés
folytatása, hajózási lehetőség a Moldván.
Kora délután búcsút intünk Prágának és
indulunk Magyarország felé. Folyamatos
utazással érkezünk Budapestre a késő esti
órákban.

PRÁGA-TELC-KUTNA HORA

1. nap: Budapest-Telc-Prága
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Telc-be,
az UNESCO által is védett városkába. A szép-
ségesen elnyúló főtérnek nyugati végén álló
várból kitekintve az egymás mellett sorakozó
árkádos házak látványában gyönyörködhe-
tünk. A telci kastély* Csehország egyik leg-
szebb és leglátogatottabb kastélya. (*Ápri-
listól!) Városnézés, majd továbbutazás.
Délután érkezés Prágába, belvárosi séta. A
szálláshely elfoglalása az esti órákban.

2. nap: Prága
Mai programunkat a Prágai Várban kezdjük.
Itt található a gótikus Szent Vitus székesegy-
ház, a Szent György szobor, a Régi Királyi pa-
lota és a Szent György bazilika. Végigsétálunk
Prága egyik legfestőibb utcáján, az Arany ut-
cácskán, majd a Várat elhagyjuk, rövid sza-
badidő. Délután Prága Zsidónegyedében sé-
tálunk, mely egy részét a 19. században
lebontották, de megmaradt néhány zsina-
góga, a Városháza és a Régi Zsidótemető. A
Zsidóváros egyedülálló a maga nemében, vi-

lághírű a temetője, amelyet napjainkban már
azonban nem használnak. Sétánk során kí-
vülről fogjuk megnézni a negyed épen maradt
zsinagógáit, a városházát és csodálatos pol-
gári házait. Ezután elsétálunk az Óvárosba,
ahol megnézzük a híres Orlojt, valamint az
Óváros teret. Visszaérkezés a szálláshelyre
az esti órákban.

3. nap: Karlovy Vary-Prága
Reggeli után fakultatív kirándulás a Tepla fo-
lyó partján épült Karlovy Vary-ba, az egykori
híres fürdővárosba, mely az ország legna-
gyobb gyógyfürdőhelye, több, mint 300
gyógyvízforrása van. A Prágától 130 km-re,
nyugatra fekvő Karlovy Vary nevét IV. Károly
német-római császárról kapta, aki a várost
1370-ben alapította. Európa első gyógyhelye
lett, virágkorát a XVIII-XIX. században élte,
Goethe, Beethoven, Arany János is ellátogat-
tak ide. A csodálatos fekvéssel rendelkező
városban ma is sok épület emlékeztet az
Osztrák-Magyar Monarchia időszakára. Vá-
rosnézés, látogatás a Becherovka múzeum-

ban kóstolóval, majd rövid szabadidő. Vásá-
rolhatunk a csábító illatú hatalmas ostyákból
is (oplatky), melyek a város specialitásai. Dél-
után visszautazás Prágába. (Ár: 20 EUR/fő)
Városnézésünket Prágában a nyüzsgő Ká-
roly-híd és környékének felfedezésével foly-
tatjuk. Sétánk során útba ejtjük a Moldva egy
kis szigetét, a Kampát, majd átsétálunk a
nyüzsgő Károly-hídon, amely egyedülálló ba-
rokk szobordíszítéséről vált híressé. Félpanzió
esetén vacsora egy hangulatos prágai sörö-
zőben, a Vár közelében.

4. nap: Kutna Hora-Budapest
Utazás a Világörökség részeként nyilvántar-
tott Kutna Hora-ba, mely a középkorban
Prága mellett  Csehország legnagyobb vá-
rosa és a királyság ezüstbányászatának köz-
pontja volt és egy ideig pénzverdeként is mű-
ködött. Városnézés (a hátborzongató
Csontkápolna, az impozáns Szent Borbála
Katedrális, Olasz udvar-egykori pénzverde és
királyi palota), majd hazautazás. Érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő

3 nap

37.900,- Ft/fő

04.28.
07.13.
09.21.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő
Részvételi díj: 54.900,-Ft/fő*

4 nap

49.900,- Ft-tól/fő

05.18.*
09.06.

VARÁZSLATOS DÉL-CSEHORSZÁG

1. nap: Budapest-Cesky Krumlov-Ceské Budejovice
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a Tata-
bánya-Győr-Bécs-Linz útvonalon keresztül a
középkori várak, fényűző kastélyok és festői
kisvárosok birodalmába. Úti célunk a Moldva
kanyargó völgyében, Dél-Csehország törté-
nelmi és kulturális gyöngyszeme Cesky
Krumlov, mely az UNESCO Világörökség ré-
sze. Ez a középkorból ránk maradt gyöngy-
szem hangulatos óvárosával, girbe-görbe ut-
cáival, egyedülálló polgári házaival és
impozáns várával garantáltan lenyűgöz min-
den látogatót. Programunkból nem maradhat
ki a Cseh Köztársaság második legnagyobb
várkastély komplexuma sem, mely Közép-
Európa legjelentősebb műemlékei közé tar-
tozik. Városnézésünk után utazás Dél-Cseh-
ország fővárosába, a Moldva és a Malse
összefolyásánál fekvő Ceské Budejovice vá-
rosába, mely régóta ismert a jó söréről, amit
a XIII. század óta főznek. Szálláshely elfog-
lalása, vacsora, majd esti séta a hangulatos
városközpontban.  A város dicső múltjáról a

varázslatosan szép főtér tanúskodik, ahol a
gazdagon díszített homlokzatok, égbe törő
zord templomtorony szépsége fogad.

2. nap: Hluboká-Holasovice-Trebon
Reggeli a szállodában, majd utazásunk egyik
fénypontja következik, egy mesebeli kastély,
mely mindenkit elvarázsol szépségével. Dél-
Csehország egyik legpompásabb kastélyához
utazunk, egy Moldva parti kisvárosba, mely
mintegy 10 km-re északra található Ceské
Budejovicétől. A város gyönyörű, romantikus
Tudor-stílusú várkastélyáról híres, mely ma
Csehország egyik leglátogatottabb műem-
léke. A Hluboká kastély egy gyönyörű angol-
park közepén fekszik, egykori tulajdonosai a
Schwarzenbergek az angol uralkodó reziden-
ciájának, a Windsori kastélynak a mintájára
alakították át. Kastélylátogatásunk után irány
a „skanzen falu”. A parasztbarokk stílusú épü-
letegyütteséről híres Holasovice 1998 óta az
UNESCO Világörökség része. Mai utolsó meg-
állónk a tavak városa, Trebon. Séta a hangu-
latos városközpontban (Főtér, Városháza,

Várkastély), majd a Világ nevet viselő halastó
(Rybník Svet) partja mentén Csehország
egyik legrégebbi sörfőzdéjét is felkeressük.
Visszaérkezés a szálláshelyre az esti órák-
ban.

3. nap: Telc-Lednice-Budapest
Korai reggelink után utazás a dél-morvaor-
szági Telc-be. Csehország egyik legszebb, tör-
ténetileg legegységesebb, és legjobban meg-
őrzött városa 1992 óta szerepel az UNESCO
Világörökségi listáján. Séta a főtéren, melyet
reneszánsz és barokk stílusú, változatos szí-
nekben pompázó házak ölelnek körül. A híres
árkádos lábasházak megtekintése után a Dyje
folyó partján található, varázslatos természeti
környezetben fekvő romantikus Lednice kas-
tély felfedezésére indulunk. A dúsgazdag 
Liechtenstein hercegek egykori pazar palotá-
jában tett látogatásunk garantáltan méltó be-
fejezése lesz programunknak. Hazautazás
Szlovákián keresztül a Pozsony-Rajka-Győr-
Tatabánya-Budapest útvonalon. Érkezés az
esti órákban Budapestre.

CSEH KASTÉLYOK ÉS PRÁGA
1. nap: Budapest-Brno-Cesky Sternberk-Prága
Elutazás. Első megállónk Csehország máso-
dik legnagyobb városa, a híres egyetemi város
Brno. Belvárosi sétánk alkalmával a törté-
nelmi városközpontban a város leghátbor-
zongatóbb nevezetességét, a Kapucinus krip-
tát is láthatjuk a Szent Kereszt templomban,
melyet a Káposzta Piachoz közel találunk. A
Káposzta Piac (Zelny trh) már akkor is léte-
zett, amikor a várost a XIII. században meg-
alapították. Természetesen nem maradhat ki
az Óvárosháza és a Szt. Péter és Pál Székes-
egyház (Petrov) sem, melyet a püspöki rezi-
dencia vesz körül. Miután a brünni sárkány
legendájával is megismerkedtünk, folytatjuk
utunkat Nyugat Bohémia festői kisvárosába.
Cesky Sternberk 45 km-re fekszik Prágától, a
kastély Csehország legépebben megmaradt
középkori várépülete. A Sazava folyó feletti
sziklán elhelyezkedő kastély 1241-ben épült,
belső termei már a késői gótika és a barokk
stílus jegyeit viselik. A kastély ma is a Stern-
berg család tulajdonában áll. Látogatásunk
után utazás a szállásra.

2. nap: Prága
A mai napon a cseh főváros nevezetessége-
ivel ismerkedünk meg. A kilenc dombra épült
várost „Észak-Rómájának” is szokták emle-
getni. A Letna, Vitkov, Opys, Vetrov, Skalka,
Emauzy, Vysehrad és Karlov részek mellett
a legmagasabb a Petrin dombja, mely Kafka
és Kundera műveiben is említésre került. Vá-
rosnézés a Moldva partján fekvő Prágában,
ahol a történelmi városközpont három része
az Óváros, a Kisoldal és az Újváros 1992-óta
az UNESCO Világörökség része. Egész napos
városnézésünket a Várnegyedben a szikla-
magaslatra épített várban, a Hradzsinban
kezdjük. Sétánk során a Strahovi Kolostor, a
Loretói Szűz Mária-templom, a Szent Vitus
Székesegyház és az Arany utcácska lesznek
a legfontosabb látnivalóink. Délután folytat-
juk városnézésünket, a Zsidó negyed, az Óvá-
ros: Tyn templom, híres Orloj, Lőportorony,
Reprezentációs ház, és az Újváros: Vencel
tér, Árok utca felfedezésével, majd rövid sza-
badidő után vacsora lehetőség egy hangu-
latos étteremben.

3. nap: Karlstejn-Prága
Szabadprogram, vagy fakultatív kirándulás
Karlstejn-be, ahol Csehország legjelentősebb
várát és egyúttal a cseh királyság egyik jelképét
ismerhetjük meg. (Ár: 20 EUR/fő) A gótikus vár,
egy 320 méter magas sziklán épült. A várat
1348-ban alapította IV. Károly, az eredeti álla-
potukban megőrzött tornyocskák, magas falak
és bástyák összképe remek látványt nyújt. Dél-
után folytatjuk ismerkedésünket Prágával.

4. nap: Konopiste-Lednice-Budapest
Konopiste festői kastélyához utazunk,
ahol Ferenc Ferdinánd főherceg töltötte
szabadidejét és hódolt vadászszenvedé-
lyének. A francia kastélyokra emlékeztető
épület, körtornyával igazán impozáns lát-
ványt nyújt a látogatóknak. Ezután a ro-
mantikus Lednice kastély következik, a 
Liechtenstein hercegek egykori pazar pa-
lotája. A kastély a Dyje folyó partján ta-
lálható, varázslatos természeti környezet-
ben, az UNESCO Világörökség része.
Érkezés az esti órákban.
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VILÁGÖRÖKSÉGEK CSEHORSZÁGBAN

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

6 nap

79.900,- Ft/fő

08.15.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő

5 nap

59.900,- Ft/fő

08.18.

reneszánsz kastéllyal és a várral együtt felkerült
az UNESCO listájára. Az itt látható vár a prágai
Hradzsin után Csehország legnagyobb vár-
komplexuma. Folytatjuk utunkat Ceské Bude-
jovice-be, a Budweiser hazájába. Dél-Csehor-
szág egyik legszebb városában megtekintjük
az egykori királyi székváros legfontosabb ne-
vezetességeit: Főtér, Városháza, Fekete torony
és az óváros gyönyörű gótikus, reneszánsz és
barokk épületeit. Szállás elfoglalása az esti
órákban.

2. nap: Holasovice-Hluboka-Ceské Budejovice
Utazás Holasovice-be. A 140 fős kicsiny fa-
lucska parasztbarokk stílusú épületei ma is
magántulajdonban lévő lakóházak, 1998-óta
az UNESCO Világörökséghez tartoznak. Ki-
rándulás a festői környezetben fekvő Hluboka
mesebeli kastélyához. A kastély hajdani tu-
lajdonosai, a Schwarzenbergek a vadászkas-
télyt 1840-71 között a Windsori kastélynak a
mintájára alakíttatták át, így született meg a
ma látható csodálatos neogótikus épület-
együttes. Visszautazás Ceské Budejovice-be,

ahol megkóstolhatjuk az innen származó leg-
híresebb sört, a Budweisert is. 

3. nap: Telc-Kutna Hora
Utazás Telc-be. A festői városka Csehország
igazi kis gyöngyszeme. A főtér nyugati végén
álló várból kitekintve az egymás mellett sora-
kozó árkádos házak látványában gyönyörköd-
hetünk. A várostól a reneszánsz és barokk stí-
lusú, változatos színekben pompázó házak
páratlan összképével búcsúzunk és folytatjuk
utunkat Kutna Hora városába. A városközpont
a Szent Borbála katedrálissal, a csehországi
gótikus építészet egyik legértékesebb alkotá-
sával szintén a Világörökséghez tartozik. Vá-
rosnézésünk alkalmával Kutna Hora bizarr lát-
ványosságát, a Csontkápolnát is megtekintjük.
Továbbutazás a prágai szállodába.

4. nap: Prága
Városnézés a cseh fővárosban. Gyalogos és
buszos városnézésünk után sétálhatunk az
ősi utcákon, majd vacsora lehetőség egy han-
gulatos, igazi prágai sörözőben.

5. nap: Hrádec Kralové-Olomouc
Az Elba parti Hrádec Králové városába utazunk.
Königgrätz hagyományosan a cseh királynők
városa is, városközpontja Európában méltán a
legszebbek közé tartozik. Megtekintjük a főtér
legfontosabb nevezetességeit a Szentlélek szé-
kesegyház, a Fehér harangtorony, a Városháza,
a püspöki palota és a Nagyboldogasszony temp-
lom épületével, majd folytatjuk utunkat Olomouc
felé. Kalandozás a történelmi épületekben gazdag
városközpontban, ahol megtekintjük az UNESCO
listáján szereplő barokk Szentháromság-szobrot
is. Szállás elfoglalása az esti órákban.

6. nap: Kromeríž-Lednice-Budapest
Kromeríž városába utazunk, ahol az olomouci
püspökök nyári rezidenciájául szolgáló palo-
tát láthatjuk, mely a Világörökség része. Ta-
vak, patakok, kis épületek teszik teljessé a
csodálatos park látképét. Következő állomá-
sunk a romantikus Lednice kastély, a Liech-
tenstein hercegek egykori palotája. A kastély
megtekintése után hazautazás. Érkezés Bu-
dapestre az esti órákban.

VILÁGÖRÖKSÉGEK SZLOVÁKIÁBAN

meg. A kastélyhoz kanyargó erdei út vezet
festői környezetben.   Folytatjuk utunkat Sel-
mecbányára, az UNESCO által védett festői
dimbes-dombos kisvárosba. Városnézésünk
alkalmával megtekintjük a Szentháromság
szoborcsoportot, a régi és az új vár épületét
és a gótikus Szent Katalin templomot is, majd
utazásunkat Besztercebánya felé folytatjuk.
Belvárosi séta, majd utazás a Poprád környéki
szállásra. Érkezés a késő esti órákban.

2. nap: Magas Tátra-Csorba-tó-Ótátrafüred-
Tarpataki-vízesések-Kő-pataki tó
Kirándulás a Tátrába. Séta a Csorba-tónál,
majd utazás a Magas-Tátra legrégibb üdülő-
városába, Ótátrafüredre. Séta a hangulatos
kisvárosban, majd siklóvasúttal juthatunk fel
az 1285 méter magas Tarajkára, ahonnan egy
rövid, kényelmes sétát teszünk a Tarpataki-
vízesések felé. A fenyőerdők rejtekében meg-
búvó Tar-patak zuhatagai közül az Óriás-ví-
zesés a legismertebb, vize 20 méteres
mélységbe zuhan alá. Mai utolsó programunk
Tátralomnic, ahonnan felvonóval juthatunk

fel a Kő-pataki tóhoz, hogy a lenyűgöző pa-
norámában gyönyörködhessünk, majd szál-
lásunkra utazunk.

3. nap: Szlovák Paradicsom Nemzeti park-
Dobsinai jégbarlang-Szepesség-Zsigra-Lőcse 
Látogatás a Dobsinai-jégbarlangba. A Szlo-
vák paradicsomban található jégbarlang az
UNESCO világörökség része. A barlang tere-
bélyes jégtömegét az alján húzódó össze-
függő talajjég, gazdag jégesések, jég-szta-
lagmitok és jégoszlopok alkotják.  A barlang
hossza 1483 méter, a látogatható rész hosz-
szúsága 515 méter.  A Gölnic folyó feletti
hegy oldalában található barlang bejárása
30 percet vesz igénybe. Zsigra felé vesszük
utunkat, ahol a gótikus templomot látogatjuk
meg, mely a Szepesség leghíresebb középkori
eredetű, az UNESCO által jegyzett falfreskóit
őrzi. Ezt követően megtekintjük a Szepesi vá-
rat, mely 614 méter magas gránittetőn
épült.Utolsó programunk a Szepesség
gyöngyszeme, Lőcse. Városnézés, majd visz-
szautazás a szállásra.

4. nap: Késmárk-Pieniny Nemzeti Park-
Dunajec folyó-Eperjes-Kassa
Első programunk Késmárk. Megtekintjük a
fatemplomot, valamint az új evangélikus
templomot, mely a Világörökség része, majd
Thököly Imre sírját és a várat is felkeressük.
Innen a Pieniny Nemzeti Parkba megyünk.
Tutajtúra a Dunajec folyó festői kanyonjá-
ban, ahol megcsodálhatjuk a kanyon fölé
magasló varázslatos sziklaormokat és meg-
ismerhetjük a Nemzeti Park legszebb tájait.
Eperjesre indulunk. Ismerkedés a „Tarca
parti Athén” nevezetességeivel, majd utazás
Kassára. Szállás elfoglalása Márai Sándor
szülővárosában.

5. nap: Kassa-Krasznahorka-Betlér-Budapest
Városnézés Kassán, majd Krasznahorkaváral-
ján megtekintjük  az Andrássy-mauzóleumot,
Továbbutazás a műkincsekben, festmények-
ben gazdag Betléri kastélyhoz. A kastélyt kö-
rülölelő angolparkban számos szökőkút, szo-
bor, mesterséges tó található, melyek a parkot
csodálatossá varázsolják. Hazautazás.
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1. nap: Budapest-Cesky Krumlov-Ceské Budejovice
Elutazás a Moldva partján fekvő Cesky
Krumlovba. Séta a hangulatos belváros-
ban, melynek történelmi városközpontja a

1. nap: Budapest-Szentantal-Selmecbánya-
Besztercebánya-Poprád
Elutazás a Selmeci-hegység csúcsai
övezte völgyben található Szentantalba,
ahol a Koháry-Coburg kastélyt látogatjuk



Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.900,-Ft/fő
Részvételi díj: 21.900,-Ft/fő*
Részvételi díj: 34.900,-Ft/fő**

3 nap

36.900,- Ft/fő

04.13.
07.27.
09.21.
12.08.*
12.30.**

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 13.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 16.500,-Ft/fő

4 nap

49.900,- Ft/fő

03.15.
04.28.
08.17.
10.20.

HÉTVÉGE KRAKKÓBAN

1.nap: Budapest-Árva vára-ZakopaneKrakkó
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban
Lengyelországba. Utazás, rövid pihenőkkel
a Vác-Balassagyarmat-Sahy-Besztercebánya
útvonalon, az Árva folyó völgyébe, az ország
leglátványosabb várkastélyához. Látogatás
az Árva folyó fölé emelkedő sziklaszirtre
épült Árva várában, mely már a középkorban
fontos szerepet játszott Magyarország északi
határa és a Lengyelország felé vezető ke-
reskedelmi út védelmében. A vár az Árva
folyó melletti, egy a tájba 112 méterre ma-
gasodó meredek sziklaszirten található. Lá-
togatásunk után folytatjuk utunkat Lengyel-
országba. Kora délután megálló a Tátra fő-
városában, a legmagasabban fekvő lengyel
városban, Zakopane-ban. Látogatás Len-
gyelország leghíresebb hegyvidéki üdülő-
helyén. A több mint 2000 méter magas
hegycsúcsok között meghúzódó hangulatos
település, a központjában található gorál
faházakkal olyan, mint egy ékszerdoboz.
Folytatjuk utunkat Krakkó felé. Este a szállás
elfoglalása.

2. nap: Krakkó-Wieliczkai sóbánya
Reggeli után a Wawelhez látogatunk, mely
a XVII.századig a királyok koronázási és
temetkezési színhelye volt. A boltíves, tor-
nácos belső udvar és az egyedülálló flandriai
gobelinkollekció a palota legfőbb jellegze-
tessége. Krakkó óvárosának gyönyörű ut-
cáin sétálva ismerkedünk a világörökség
által védett egykori koronázó várossal,
melynek főtere létrejöttekor Európa leg-
nagyobb terének számított, s ma is a város
lüktető szíve, melynek szélén kávéházak
és boltok sorakoznak, közepén pedig Len-
gyelország legrégebbi kereskedőháza, a
Posztócsarnok és a városháza található.
Délután szabadprogram vagy fakultatív ki-
rándulás az UNESCO Világörökségének lis-
táján szereplő Wieliczka-i sóbányába. A
világ egyik legősibb sóbányájában, 135
méterrel a föld alatt csodáljuk meg ennek
a titokzatos földalatti városnak a sóba ál-
modott szobrait, faragott termeit, a víz és
levegő formálta változatos sókristály alak-
zatait. A Sóbánya kora több mint 800 év,

a folyosók hossza több, mint 300 km. A
földalatti turista útvonal sófolyosókon, só-
termeken, egyedi sószobrok mellett vezet
végig. A legvonzóbb Szt. Kinga kápolnája
egységes sótömbből faragva, sócsillárokkal,
sókristályokkal és szürke sószobrokkal.
(Ár: 7.900,-Ft/fő)

3.nap: Debno-Dunajec vára-Budapest
Reggeli a szállodában, majd indulás első
megállónk, Debno felé. A XIV.században
alapított falu szögek nélkül készített gyö-
nyörű fatemploma vörösfenyőből épült. A
középkori Szent Mihály Arkangyal-templom
az UNESCO Világörökség listáján is szere-
pel. Erődszerű fal veszi körül, a bejárattal
szemben szabadtéri oltár áll. Ezután utazás
a festői fekvésű Nedec várához. Az 1310
körül épült egykori határvárat, a dunajec
partján épült Nedeci várat tekintjük meg,
mely egészen 1945-ig magyar nemesi csa-
ládok birtoka volt. Folytatjuk utunkat Ma-
gyarországra. Érkezés Budapestre az esti
órákban.

KRAKKÓ-ZAKOPANE-WIELICZKA-AUSCHWITZ
1. nap: Budapest-Krakkó
Elutazás Budapestről. Délután városnézés Krak-
kóban. A mai napig úgy tartják, hogy Krakkó a
legfontosabb szellemi és intellektuális központja
az országnak, valamint a nemzeti öntudat hely-
színe.  Séta az Óvárosban és Európa egyik leg-
nagyobb középkori Főtéren. A Mária templom
megtekintése a felbecsülhetetlen értékű 5 szár-
nyú gótikus faragott oltárral. A rideg külsejű gó-
tikus templom belseje igen gazdagon díszített,
a gótikus szobrászat legremekebb műveit vo-
nultatja fel. A Főtér közepén áll Lengyelország
legrégebbi kereskedőháza, a Posztóház, mely-
ben krakkói emléktárgyakat és népművészeti
cikkeket lehet vásárolni. A Főtérről induló vagy
az őt körülvevő kis utcákon szinte minden meg-
található, ami a város egyedi és megismételhe-
tetlen hangulatát adja. Elsősorban az építészet
értékes műemlékeit találjuk itt - szentélyeket,
kolostorokat, kastélyokat, polgárházakat, egye-
temi épületeket. A Főtértől nem messze talál-
ható az 1364-ben alapított Jagelló Tudomány-
egyetem és annak legrégebbi épülete, a
Collegium Maius. Az egyetemet és az Óvárost

a régi várfalak helyén ültetett platánokból álló,
számos emlékművel és kerti szoborral teli park
övezi. Este szállásfoglalás.

2. nap: Krakkó-Wieliczkai sóbánya
Délelőtt fakultatív kirándulási lehetőség az
UNESCO Világörökség listáján is szereplő hí-
res sóbányába. (Ár: 7.900,-Ft/fő) Délután a
krakkói városnézés folytatása. A város fölé
magasodó Waweli várhegy Lengyelország
szíve. A műkincsekben gazdag reneszánsz
Királyi Vár és a Waweli Katedrális, a lengyel
királyok koronázásának és temetkezésének
székhelye, mellettük szintén számos kiváló
művész és államférfi temetkezési helye - a
legfontosabb nemzeti panteont alkotják. A
műemléki városközpont, a Wawellel együtt
az UNESCO Világörökség része. 

3. nap: Auschwitz-Krakkó
Fakultatív kirándulás milliók mártíromságának
színhelyére, az egykori koncentrációs táborba,
Auschwitzba (Ár: 5.500 Ft/fő, jelentkezéskor fi-
zetendő!) Auschwitz temető, múzeum, az emlé-

kezet emlékműve, melyet 1947-ben hoztak létre
a koncentrációs tábor helyén. A régi táborból ba-
rakkok maradtak meg és az "Arbeit macht frei"
feliratú kapu. A barakkok egy részében az Ausch-
witz-Birkenau Nemzeti Múzeum gyűjteménye lát-
ható, mely a népirtás megrázó bizonyítékait mu-
tatja be: többek között az áldozatoktól elvett
személyes tárgyakat, fényképeket, dokumentu-
mokat. A múzeum megtekintése után szabad
program Krakkóban. Félpanzió esetén vacsora
a belváros egyik hangulatos éttermében.

4. nap: Zakopane-Budapest
Utazás az ország legmagasabban fekvő váro-
sába, mely több mint 2000 méter magas csú-
csok között húzódik meg és az egyik legna-
gyobb turista- és üdülőhely Lengyelországban.
Zakopane levegője gyógyítóan tiszta. Séta és
vásárlási lehetőség a város hangulatos főutcá-
ján, ahol sok jellegzetesen zakopanei, fafaragá-
sos gorál ház látható. Felvonóval felmehetünk
a Gubalowka-csúcsára, ahonnan lélegzetelállító
panoráma tárul elénk. Hazautazás a délutáni
órákban. Érkezés a késő esti órákban.
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03.31-ig -10% kedvezmény!



CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ-SZÉKELYFÖLD-DÉL-ERDÉLY

Utazás: autóbusszal
Szállás: program szerint
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

6 nap

84.900,- Ft/fő

05.17.

Utazás: autóbusszal
Szállás: program szerint
Ellátás: félpanzió
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő
Részvételi díj: 59.900,-Ft/fő*

6 nap

82.900,- Ft/fő

08.13.
12.29.*

2. nap: Déva-Vajdahunyad-Gyulafehérvár-
Nagyszeben-Brassó 
Ízletes reggelink elfogyasztása után felme-
gyünk Déva várához, majd Vajdahunyadra in-
dulunk, ahol megtekintjük a Hunyadiak egykori
Várkastélyát. A „Várak királya” , ahogy Mikszáth
Kálmán nevezte, Erdély legimpozánsabb és
leglátványosabb, épen maradt középkori vára.
A lenyűgöző gótikus várkastély, a városa fölé
emelkedő dombon épült. Évszázadok történel-
mének emlékét őrzi, erdélyi fejedelmek és há-
nyatott sorsú családokét is. Látogatásunkat
követően Gyulafehérvárra utazunk, ahol a Szent
István királyunk alapította Püspöki Szent Mihály
templomot nézzük meg, valamint sétálunk a
szépen felújított főtéren. Délután Nagyszeben-
ben a szász építészeti kultúra legépebben ma-
radt főterét és épületeit csodáljuk meg, majd
Brassóban megnézzük a város központját.
Szászföld központja, gyönyörű főterével és a
híres Fekete templommal fogad bennünket.
Esti érkezés a szállásra, mely Négyfaluban lesz,
magyar családoknál. 

3. nap: Csíksomlyó-Sepsiszentgyörgy
Vár Csíksomlyó, a  katolikus vallású székelyek
híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szel-
lemi életének több évszázados központja.
Kora reggeli indulás Csíksomlyóra, a csíksom-
lyói búcsúba (Csíksomlyói kegytemplom), ahol
idegenvezetőnk útmutatásával, gyakorlati se-
gítségével, egész napos szabadprogram a bú-
csú forgatagában, fakultatív részvétel a Som-
lyóhegyen lévő szabadtéri misén. A késő

délutáni órákban indulunk tovább Sepsiszent-
györgyre, mely Háromszék legnagyobb tele-
pülése. Rövid városnézés után visszaindulunk
szállásunkra, Négyfaluba. 

4. nap: Prázsmár-Törcsvár-Háromszék 
A reggeli órákban a mesebeli Törcsvár-i Drakula
Kastély meglátogatásával kezdjük programun-
kat. A Törcsvári szoros előtt áll 100 méter ma-
gas hegyen, a nagyjából trapéz alaprajzú,
észak-déli irányú belsőtornyos vár, Törcsvár
vára, mely Drakula néven emlegetett Vlad Te-
pes legendájáról vált messze földön híressé.
Kastélylátogatásunk után folytatjuk utunkat
Prázsmárra, ahol megtekintjük a különleges
építésű szász erődtemplomot. A Világörökség
részét képező, szinte bevehetetlennek épített
vártemplom a történelem viharos századaiban
a környék lakosainak védelméül szolgált, ma
szépen helyreállítva várja a látogatókat. Ezt kö-
vetően Zágonba, Mikes Kelemen szülőfalujába,
majd Csomakőrösre, Körösi Csoma Sándor
szülőfalujába, és Gábor Áron városába, Kézdi-
vásárhelyre utazunk. Kézdivásárhely, becene-
vén „a vargák városa”, avagy a „céhek városa”,
a Kárpát-medence legkeletibb magyar több-
ségű városa, az egykori Kézdiszék központja.
A város trapéz alakú főterét – az egykori piac-
teret – XVIII., XIX. századi épületek övezik, köz-
tük az egykori városi tanácsháza épülete. Kéz-
divásáhely nevezetes arról, hogy fennmaradt
udvarteres városszerkezete, a főtér körül több,
mint 70 udvartér található. Városnézés Szé-
kelyföld egyik legszebb városában, majd a késő

délutáni órákban a Szent Anna- tó és környékét
fedezzük fel. A tó Székelyföld egyik legvonzóbb
természeti látványossága, mely Közép-Kelet-
Európa egyetlen épen maradt vulkáni kráteré-
nek alján képződött. Visszaérkezés a szállá-
sunkra az esti órákban.

5. nap: Gyergyószentmiklós-Gyilkos-tó-Békás-
szoros-Szováta-Marosvásárhely  
Reggeli után indulunk vissza Székelyföldre,
és ismerős utakon, hegyeken keresztül sétá-
lunk Tusnádfürdőn, útközben Gyergyószent-
miklóson rövid városnézés, majd kirándulást
teszünk a legendás történetű Gyilkos-tónál
és a Békási szoros festői tájain. A Bucsin ren-
getegén keresztül továbbutazás Szovátára,
a híres gyógyfürdőhelyre, a sós vizű Medve-
tóhoz, sétálunk a tó partján. Az esti órákban
érkezünk Marosvásárhelyre, ahol esti séta a
városban, majd elfoglaljuk szállásunkat a fő-
térhez közeli szállodánkban.

6. nap: Marosvásárhely-Kultúrpalota-Kolozsvár-
Nagyvárad-Budapest 
Reggeli után folytatjuk marosvásárhelyi vá-
rosnézésünket, látogatást teszünk a vidék leg-
szebb alkotásának tartott Kultúrpalotában.  Itt
található a híres Tükörterem, amelynek abla-
kait székely balladák jeleneteit ábrázoló üveg-
festmények díszítik. Folytatjuk utunkat Kolozs-
várra, Erdély fővárosába, rövid városnézés a
főtéren, a Királyhágón keresztül érkezünk meg
Nagyváradra,egy rövid sétát teszünk a város-
ban. Érkezés a késő esti órákban Budapestre.

DÉL-ERDÉLY-SZÉKELYFÖLD
majd vacsoránk elfogyasztása után esti város-
nézés, séta a főtéren. 

2. nap: Déva-Vajdahunyad-Gyulafehérvár-
Nagyszeben-Brassó-Négyfalu 
Felmegyünk Déva várához, majd Vajdahu-
nyadra indulunk, ahol megtekintjük a Hunya-
diak egykori Várkastélyát.  Gyulafehérvárra
utazunk, ahol a Szent István királyunk alapí-
totta Püspöki Szent Mihály templomot nézzük
meg, valamint sétálunk a szépen felújított fő-
téren. Nagyszebenben a szász építészeti kul-
túra legépebben maradt főterét és épületeit
csodáljuk meg. Városnézés Brassóban, majd
szállás Négyfaluban, magyar családoknál. 

3. nap: Prázsmár-Törcsvár-Drakula kastély-
Háromszék-Kézdivásárhely  
Ma mesebeli Törcsvár-i Drakula Kastély meglá-
togatásával kezdjük programunkat, majd utazás
Prázsmárra, ahol megtekintjük a különleges épí-
tésű szász erődtemplomot. Ezt követően Zá-
gonba, Mikes Kelemen szülőfalujába, majd Cso-
makőrösre, Körösi Csoma Sándor szülőfalujába,

és Kézdivásárhelyre utazunk, majd Alsócserná-
tonban található, Haszmann Pál elmékskanzenét
nézzük meg, amely a régi Székelyföld építészeti
és használati tárgyainak felbecsülhetetlen érté-
keit mutatja be.Visszautazás Négyfaluba.

4. nap: Brassó-Sepsiszentgyörgy-Szent Anna-
tó-Csíksomlyó-Gyilkos-tó
Reggel a brassói híres Fekete templomot néz-
zük meg, majd Háromszék fővárosát, Sepsi-
szentgyörgyöt látogatjuk meg. A kora délutáni
órákban kirándulás Csomád-hegység gyöngy-
szeméhez, a Szent Anna–tóhoz. Továbbuta-
zunk Csíkszeredán keresztül Csíksomlyóra,
ahol a híres búcsújáró hely történetét ismerjük
meg, és megnézzük a kegytemplomot és a
Mária szobrot. Madéfalván tisztelgünk a szé-
kely hősök előtt, a turulmadaras emlékműnél.
Szállás a Gyilkos-tó környékén, szállodában.

5. nap: Gyergyószentmiklós-Gyilkos-tó-Békási
szoros-Szováta-Marosvásárhely
Séta a legendás Gyilkos-tónál, mely Erdély
egyik legismertebb tájképe, a vízből meredező

fatörzsek csonkjaival, majd fotózás a Békási
szorosban. A Bucsin rengetegén keresztül
utazás Szovátára, a híres gyógyfürdőhelyre,
a sós vizű Medve-tóhoz. Séta a tóparton. A
Görgényi havasok között átmegyünk Maros-
vécsre, ahol a híres Helikonos találkozó szín-
helyét látogatjuk meg, gróf Kemény János
kastélyát nézzük meg, unokájának idegenve-
zetésével. A kertben lerójuk kegyeletünket
Vass Albert sírja előtt. Szászrégenben rövid
buszos városnézés. Esti séta Marosvásárhe-
lyen, szállás a főtérhez közeli szállodában.

6. nap: Marosvásárhely-Kultúrpalota-Kolozs-
vár-Nagyvárad-Budapest 
Folytatjuk marosvásárhelyi városnézésünket,
látogatás a Kultúrpalotában.  Itt található a
híres Tükörterem, amelynek ablakait székely
balladák jeleneteit ábrázoló üvegfestmények
díszítik. Folytatjuk utunkat Kolozsvárra, Er-
dély fővárosába, ahol rövid városnézés a fő-
téren, a Királyhágón keresztül érkezünk meg
Nagyváradra, városnézés. Érkezés a késő esti
órákban Budapestre.
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1. nap: Budapest-Arad-Temesvár-Déva
Elutazás a kora reggeli órákban Budapest-
ről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Aradra. Rövid városnézés , majd a Sza-
badság szobornál lerójuk kegyeletünket
a 13 aradi vértanú előtt. Továbbutazunk
Temesvárra, mely az ország legfejlettebb,
legnyugatiasabb nagyvárosa. Kulturális
és különösen az építészeti gazdagsága
miatt "Kis Bécsnek" is nevezik. Városnézés
szabadprogram, majd a Retyezát festői
hegyei alatt érkezünk meg Dévára. Szállás
elfoglalása a szállodában, vacsora után
esti városnézés, séta a főtéren.  

1. nap: Budapest-Arad-Temesvár-Déva
Utazás Aradra. Városnézés, a Szabadság
szobornál lerójuk kegyeletünket a 13 aradi
vértanú előtt. Továbbutazás Temesvárra,
városnézés, szabadprogram, majd a Re-
tyezát festői hegyei alatt érkezünk meg
Dévára. Szállás elfoglalása a szállodában,

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő
Hajózás: 4.900,-Ft/fő
Pótágy ár:  53.900,-Ft/fő

4 nap

59.900,- Ft/fő

10.20.

Utazás: autóbusszal
Szállás: :*** szálloda 
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő

5 nap

69.900,- Ft/fő

09.12.

HERKULESFÜRDŐ-KAZÁN-SZOROS

1. nap: Budapest-Temesvár-Déva 
Reggeli indulás után Nagylaknál átlépjük a
határt és Temesvárra érkezünk, ahol város-
nézés és szabad program keretében ismer-
kedünk a várossal. Meglátogatjuk Dózsa
György kivégzésének a helyszínét. Emléke-
zünk az 1989-es forradalom áldozataira a
belvárosi református és az ortodox Metro-
politán templomban. Továbbutazunk a Re-
tyezát hegyvonulatival párhuzamosan,
majd Dévára érkezünk, ahol elfoglaljuk
szállásunkat az esti órákban.

2. nap: Déva-Vajdahunyad-Herkulesfürdő  
Reggel meghódítjuk Déva várát, mely a Kő-
műves Kelemenről szóló balladából ismert.
Ezt követően Vajdahunyadon a Hunyadiak
gótikus várkastélyába látogatunk, melyet
Mikszáth Kálmán „a várak királyának” ne-
vezett. Az impozáns épület a régi Magyar-
ország legszebb vára volt. Látogatásunk
után rövid szabadidő, majd folytatjuk uta-
zásunkat. A festői Vaskapu-szoroson ke-
resztül nekivágunk a hegyeknek, és megér-

kezünk a híres és csodás környezetben
fekvő Herkulesfürdőre, mely a XIX. század
végén a Monarchia egyik legelegánsabb
fürdőhelye volt. A Cserna folyó völgyében
levő melegforrásokat már a rómaiak is is-
merték. Herkulesnek templomot és oltárt
emeltek itt, aki a melegforrások istene volt.
Fürdőjét valószínűleg Traianus császár épít-
tette, ásatásakor Herkules szobrok és fo-
gadalmi táblák kerültek elő. Sétát teszünk
a fürdőhely ember és a természet alkotta
sziklái és építményei között és felelevenít-
jük a régi korok hangulatát. Szállás és va-
csora Herkulesfürdőn.

3. nap: Orsova-Kazán-szoros-Herkulesfürdő 
Reggeli után kirándulunk Orsovára, ahol két
évig őrizték a magyar koronát és megnézzük
ennek az emléktábláját, 1974-ben épült ka-
tolikus templomban, ahol még John Lenont,
Lenint, Nadia Comanest is láthatjuk Jézussal
a templom szent képein. Majd hajóra szállunk
és 3 órás kirándulást teszünk a festői Kazán-
szorosban, a Dunán. A hajón fakultatív halas

ebédet lehet rendelni. Kora délután meglá-
togatjuk a Vaskapu erőművet, ahol lifttel le-
megyünk a felduzzasztott Duna legalsó szint-
jére, a turbinákhoz és megismerjük a
megaépítkezés fortélyait, adatait. Késő dél-
után Herkulesfürdőn szabad program, fürdési
lehetőség a szállodában. 

4. nap: Bigéri vízesés—Arad-Budapest 
Reggeli indulást követően a Bigéri vízesés-
hez indulunk, mely a világ egyik legszebb,
és egyben legkülönlegesebb vízesése. Az
Almás-hegység és az Aninai-hegység hatá-
rolta medencében, a Ménes-völgyben, a Bi-
géri Természetvédelmi Területen találjuk
ezt a nyolc méter magas vízesést. Megcso-
dálhatjuk, ahogyan a Minis patak a zöld
moha borította, kupolaszerű, lépcsőzetes
mésztufán zúdul alá. A természeti csoda
közelében eltöltött idő után Aradra utazunk,
ahol rövid buszos városnézés, és az újra-
felállított Szabadság szobor megkoszorú-
zása után utunkat Budapest felé folytatjuk.
Késő esti érkezés.

BUKOVINAI KOLOSTOROK
Bánffyhunyadra, ahol meglátogatjuk a refor-
mátus templomot, majd utunkat Kolozsvár
felé folytatjuk, a késő délutáni órákban meg-
tekintjük a várost. Szállás elfoglalása szállo-
dánkban, az esti órákban.

2. nap: Kolozsvár-Válaszút-Bonchida-Besz-
terce-Borgói hágó-Gura Humorului
Folytatjuk Kolozsvár felfedezését, megtekintjük
a Mátyás templomot, a Fő teret, a Házsongárdi
temetőt.  Válaszúton rövid látogatást teszünk
Wass Albert szülőkastélyában. Bonchidán meg-
látogatjuk a Bánffyak kastélyát, a hajdan volt
„Erdély Versailles-át”. Továbbutazunk Besztercén
keresztül a borgói hágóra, ahol a Drakula kas-
télyból gyönyörű a kilátás a Kelemen havasok
csúcsaira. Szállás Gura Humorului városában.

3. nap: Moldovica kolostor-Szucsevica ko-
lostor-Putna kolostor-Voronet kolostor
Ma az UNESCO Világörökséghez tartozó, a vi-
lágon egyedülálló bukovinai kolostorokat ke-
ressük fel. Először a Moldovica kolostort te-
kintjük meg, a lenyűgöző belső és külső

falfestményekkel. Következő állomásunk a
Szucsevica kolostor, majd a Putna kolostor
megtekintésével folytatjuk programunkat. A
kolostor együttes a környező terület gazdasági
és kulturális központjává vált a XV. században,
majd a tűzvész során teljesen megrongálódott,
és a későbbiek folyamán helyreállították. Végül
a Voronet kolostor megtekintésével zárjuk mai
napunkat, mely szintén a Világörökség részét
képezi. Este visszautazás a szállásra.

4.  nap: Gura Humorului-Borsa-Máramarossziget-
Szaplonca Vidámtemető-Nagybánya
A Meszes és a Borsai hágón átkelve Márama-
rosszigetre, a Tisza bal partján fekvő aprócska
faluba, a Mara patak völgyébe érkezünk. Rövid
városnézés után ellátogatunk a szaploncai „vi-
dám temetőhöz”. A helyi vidám temető közel
nyolcszáz jellegzetes szaploncai kékben pom-
pázó fejfája vidám rigmusokkal, a naiv költé-
szet nyelvén búcsúztatja az elhunytat, egye-
dülálló formáját mutatva a temetkezési
kultúrának. Utunkat tovább folytatjuk, és a Gu-
tin hegységen keresztül elérjük Nagybányát.

Ellátogatunk a Nagybányai Ásványtani Múze-
umba, ahol több ritka ásvánnyal is találkoz-
hatunk, jelenleg kb. 16000 ásvány található.
Városnézés után elfoglaljuk szállásunkat, va-
csoránk elfogyasztása után pedig megismer-
kedhetünk a máramarosi táncokkal.

5. nap: Koltó-Misztótfalu-Szatmárnémeti-
Érdmindszent-Máriapócs-Budapest
Koltóra utazunk, ahol megtekintjük a híres
Teleki kastélyt, itt található a Petőfi Sándor-
Szendrey Júlia-páros szobor is. Ezután Misz-
tótfalu irányába folytatjuk az utunkat, elláto-
gatunk a leghíresebb nyomdász, Misztótfalusi
Kis Miklós Emlékmúzeumába, majd Szatmár-
németiben megtekintjük a főteret. A Nagy-
majtényi síkon keresztül érkezünk Nagykárolyba,
megismerkedünk a város nevezetességével,
a Károlyi-kastéllyal. Következő állomásunk
Érdmindszent, Ady Endre szülőhazája. Meg-
tekintjük a híres költőnkről elnevezett Emlék-
múzeumot és a szülőházát. Utunkat a mária-
pócsi Nemzeti Kegytemplom meglátogatásával
zárjuk. Érkezés a késő esti órákban.
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1. nap: Budapest-Nagyvárad-Királyhágó-
Bánffyhunyad-Kolozsvár
Elutazás rövid pihenőkkel Nagyváradra, vá-
rosnézés. A Királyhágón keresztül érkezünk

03.31-ig -10% kedvezmény!



AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGET NAPOS TÁJAIN

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő
Részvételi díj:  84.900,-Ft/fő*

5 nap

79.900,- Ft-tól/fő

05.17.
09.19.*

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 18.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 66.900,-Ft/fő

5 nap

74.900,- Ft/fő

09.04.

1. nap: Budapest-Trakoscan-Isztria
Elutazás. Útközben megtekintjük a szlovén
határ közelében található romantikus Tra-
koscani várkastélyt, mely pontosan olyan,
mint egy mesebeli vár: magas falak, kastély-
torony, felvonóhíd, s mindezek lábánál egy
tó is található. Folytatjuk utunkat a festői
Isztriára, ahol gyönyörű strandok, velencei
stílusú épületek, templomok, templomtor-
nyok varázsolják el a látogatókat. Érkezés az
Isztriai-félsziget egyik hangulatos üdülővá-
rosába a kora esti órákban. 

2. nap: Rovinj-Porec-Limski fjord
Szabad program vagy fakultatív kirándulási le-
hetőség Isztria legszebb városaiba (Ár: 20
EUR/fő). Első megállónk az Isztriai-félsziget kis
„ékszerdoboza”, Rovinj. Kacskaringós, szűk,
macskaköves kis utcák keresztezik egymást a
félszigetre épült óvárosban, mely a legszebbek
közé tartozik Horvátországban. Városnézé-
sünkből nem maradhat ki a város jelképének
is számító, dombtetőn magasodó Szent Eufé-
mia székesegyház sem, ahonnan a harangto-

ronyból gyönyörű kilátás nyílik az óvárosra, az
öbölre és a Szent Katalin-szigetre. Továbbuta-
zás Porec városába, melynek igazi kincse a
kora bizánci kor egyik legjelentősebb műem-
léke, a VI. századból származó Euphrasis ba-
zilika és a körülötte álló épületegyüttes, mely
az UNESCO világörökség része. Útközben rövid
megálló hegyekkel szegélyezett keskeny ten-
geröbölnél, a híres Limski fjordnál. A fjord 9
km hosszan nyúlik be a szárazföld belsejébe,
a legszélesebb pontja pedig eléri a 600 métert,
mélysége akár a 30 métert is. Fényképezés,
majd visszautazás a szállásra.

3. nap: Brijuni-szigetek-Pula
Hajókirándulás az egyik legérdekesebb és
legismertebb isztriai-szigetcsoporthoz. A Bri-
juni-szigetcsoportot 14 sziget alkotja. A Nagy
Brijuni szigetet, a mellette elterülő szigeteket,
a partszakaszt, és közvetlen környékét 1983-
ban nyilvánították nemzeti parkká. Egy kis
halászfaluból, Fazana kikötőjéből indulunk a
Nemzeti Park és Tito magán rezidenciájának
megtekintésére. Délután az Isztriai-félsziget

déli csücskének és Pula szépségeinek felfe-
dezése következik (Ár: 20 EUR/fő).

4. nap: Krk sziget-Opatija
Kirándulási lehetőség a festői Krk-szigetre.
Séta Krk város középkori városrészének ódon
hangulatú, sikátoros utcácskáiban, majd sza-
badidő. Délután ismerkedés Opatija városá-
val, mely az Osztrák-Magyar Monarchia idején
az egyik legjelentősebb fürdőváros, valamint
híres művészek, uralkodók kedvelt pihenőhe-
lye volt. Visszautazás a szállodába, szabad-
idő, fürdési lehetőség (Ár: 20 EUR/fő).

5. nap: Zágráb-Budapest
Városnézés Horvátország fővárosában, Zág-
rábban. A város a Medvednica-hegység lá-
bánál fekszik, és az ország leghosszabb fo-
lyója, a Száva szeli át. Látogatásunk
alkalmával a magyar vonatkozású történelmi
emlékhelyeket is felkeressük, nem maradhat
ki a város jelképe a Sveti Stjepana katedrális,
más néven Szent István-székesegyház sem.
Érkezés az esti órákban.

DALMÁT KÖRUTAZÁS

1. nap: Budapest-Plitvicei-tavak
Elutazás Budapestről. Horvátország 7 Nem-
zeti Parkja közül a legjelentősebb a Plitvicei-
tavak vidéke. Látogatás a mészkőlerakódás-
sal képződött vízesésekkel összekötött
Plitvicei-tavakhoz. A tórendszer Európa egyik
legszebb természeti látványossága egy
völgyben terül el, erdős hegyekkel körülölelve,
az UNESCO Világörökség része. Továbbuta-
zás a Trogir környéki szállásra.

2. nap:  Trogir-Split
Fakultatív kirándulási lehetőség Trogirba,
melynek óvárosa a Világörökség része. A
római kori város egy kis szigetre épült az
öbölben, rengeteg ókori és középkori em-
lékkel, hangulatos mediterrán óvárosával,
templomaival, fehér, márványköves sétáló
utcáival és tereivel, valamint egyéb csodá-
latos látnivalóival méltán nevezhetjük Hor-
vátország „kis Velencéjének”. A város mai
arculatát a velencei fennhatóság alatt
nyerte el, mészkő épületei, szűk sikátorai,
megkapó szépségű reneszánsz palotái

mind ezt a kort idézik. Következő állomá-
sunk Dalmácia fővárosa Split, mely város
legjelentősebb látnivalója az egykori Dioc-
letianus római császár hatalmas méretű
palotája. Séta a hangulatos, szűk kis utcák-
ban, majd szabadidő (Ár: 20 EUR/fő).

3. nap:  Dubrovnik
Ma Dubrovnikba utazunk. Az ország legdé-
lebbi csücskében található dalmát város ta-
lán Horvátország leggyönyörűbb városa, és
a világ egyik legszebb üdülőhelye. Óvárosa
1994 óta a Világörökség része. Gyönyörű há-
zacskái, és kristálytiszta, mélykék tengere
garantáltan rabul ejti az ide érkezőket. A tér-
ség műemlékekben egyik leggazdagabb vá-
rosát az Adria gyöngyének is nevezik. Város-
nézés (Óváros, Székesegyház, Ferences
kolostor, Patika múzeum, Pile kapu), majd a
látnivalók sokasága mellett egyedülálló prog-
ramja a városnak a bástyajárás, melynek so-
rán gyönyörű panoráma nyílik az óvárosra,
az erődrendszerre, s a környező szigetekre
(Ár: 30 EUR/fő).

4. nap:  Sibenik-Krka vízesés
Fakultatív kirándulási lehetőség a Krka fo-
lyó és az Adriai-tenger találkozásánál
fekvő Sibenikbe, melynek látványossága
az óváros, a Szent Jakab Székesegyház,
valamint a város fölé emelkedő Szt. Anna
erőd. A Krka Nemzeti Park következik,
melynek fő látványossága a nagy vízesés,
a Skradinski buk vízesésrendszere, 17 víz -
eséssel. Ez Európa egyik legszebb mészkő
vízesése. A természeti csoda megtekin-
tése után visszautazás a szállodába (Ár:
25 EUR/fő).

5. nap:  Zadar-Varazdin-Budapest
Hazautazás, útközben megálló Zadarban,
Dalmácia legészakibb városában, az egy-
kori fővárosban. Városnézés az olasz han-
gulatú óvárosban. A határátlépés előtt még
rövid látogatást teszünk az UNESCO váro-
mányos, gyönyörű barokk városkában, Va-
razdinban, meglátogatjuk az Erdődy kas-
télyt, majd utazás Budapestre. Érkezés a
késő esti órákban.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió: 7.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő
Részvételi díj: 56.900,-Ft/fő

3 nap

44.900,- Ft/fő

03.15.
04.28.
10.27.
12.30.*

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 10.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 62.900,-Ft/fő

4 nap

62.900,- Ft/fő

07.19.

SZLOVÉNIA KINCSEI

1. nap: Budapest-Lendva-Maribor-Ljubljana
Elutazás Budapestről Szlovénia legkele-
tibb csücskébe, Lendva városába, mely a
szlovénia magyarság központja. A Lendvai
vár és a legfontosabb nevezetességek
megtekintése után folytatjuk utunkat az
ország második legnagyobb városába, Ma-
riborba. Séta a Dráva menti város hangu-
latos belvárosában a legfontosabb látni-
valók megtekintésével: Városháza,
Keresztelő Szent János katedrális és a XV.
századi kastély. Továbbutazás, majd vá-
rosnézés a Ljubljanica  folyó partján fekvő
szlovén fővárosban. Történelmi belváros,
pezsgő életű egyetemi negyed, évszáza-
dos emlékek, parkok és folyópart. Ljublja-
naban a folyó jobb partján található a régi
városrész, míg a bal partján az új város-
negyedek terülnek el. Városnézésünk so-
rán megtekintjük az óváros fölé magasodó
várat, a barokk belvárost, a Ljubljanica
partjára épült katedrálist, illetve a Tromos-
tovje Hármas hidat. Érkezés a szállodába
az esti órákban.

2. nap: Postojna-Predjama-Piran
Szlovénia területén számos karsztbarlang
található, mai úticélunk a mindközül leghí-
resebb barlangrendszer lesz. Kirándulás az
ország leghosszabb ismert karsztvidéki bar-
langjához a Postojnai cseppkőbarlanghoz.
A sokszínű és formájú cseppköveket rész-
ben barlangvasúton, részben gyalogosan
tekinthetjük meg. Továbbutazás a mindösz-
sze néhány kilométerre fekvő magas szik-
lára épített Predjama festői várához. Szlo-
vénia egyik legérdekesebb és leghíresebb
látnivalója, a kicsinyke Predjama falu ha-
tárában található Predjamai barlangvár
(Predjamski Grad). A ma látható reneszánsz
stílusú épület több száz éve áll büszkén a
sziklatetőn, az egykor erőd épülete szinte
bevehetetlen volt. A várat egy 125 méter
magas sziklafalra építettek, és egy sor ti-
tokzatos barlangrendszerrel állt földalatti
összeköttetésben. Délután a szlovén ten-
gerpart egyik kis gyöngyszemébe,  Piran vá-
rosába utazunk. Szabadidő a festői város-
központban, majd visszautazás a szállásra.

3. nap: Skofja Loka-Bled-Ptuj-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Skofja
Lokába, mely Szlovénia műemlékekben leg-
gazdagabb kisvárosa. Séta a középkori han-
gulatú óvárosban, majd továbbutazás Bled
felé. Látogatás tó felett épült csaknem 100
m-es függőleges sziklafal tetején található
középkori várban, majd séta a festői tópar-
ton. Szabadprogram, vagy áthajózás a ta-
von helyi jellegzetes hajóval, a pletnával, a
tó kis szigetén lévő barokk kegytemplom-
hoz. Utazás Szlovénia egyik legrégebbi vá-
rosába. Ptuj a város fölé magasodó X. szá-
zadban épült várával, belvárosának
műemlékvédelem alatt álló gyönyörű épü-
leteivel, az apró terekkel, kacskaringós ut-
cákkal és a környező zöldellő hegyekkel
csodás látványt nyújt az idelátogatóknak.
Belvárosi sétánk alkalmával megtekintjük
a város főterén, a Szent György-székesegy-
házat és az itt magasodó Várostornyot,
mely eredetileg őrtorony volt illetve az Orp-
heusz követ. Hazautazás, érkezés a késő
esti órákban Budapestre.

SZLOVÉNIAI BARANGOLÁSOK
1. nap: Budapest-Ptuj-Celje-Ljubljana
Vár Szlovénia egyik legrégebbi városába. Ptuj,
a város fölé magasodó X. században épült
várával,  belvárosának műemlékvédelem alatt
álló gyönyörű épületeivel, az apró terekkel,
kacskaringós utcákkal és a környező zöldellő
hegyekkel csodás látványt nyújt az ideláto-
gatóknak. Belvárosi séta, majd következő ál-
lomásunk Celje. A várból lenyűgöző pano-
ráma tárul elénk a városra és a környező
vidékre. Késő délutáni érkezés a szlovén fő-
városba, ahol rövid városnéző séta.

2. nap: Predjama-Skocjan-barlang-Piran
Predjama festői várához utazunk. A várat egy
125 méter magas sziklafalra építettek és egy
sor titokzatos barlangrendszerrel állt föld-
alatti összeköttetésben. Következő úti célunk
Szlovénia egyik legismertebb természeti lát-
ványossága, a Skocjan-barlang. A „földalatti
Grand Canyon” az UNESCO világörökség ré-
sze 1986 óta. A mesterséges bejárattól induló
kalandos túra érinti a legfontosabb látniva-
lókat, mint a Csendes-barlang és a szédítő

50 m-es magasságban átvezető Cerkvenik-
híd. Délután Piran városába utazunk. Sza-
badidő a festői városközpontban, majd visz-
szautazás a szállásra.

3. nap: Bohinji-tó-Vogel-hegy-Vintgar szur-
dok-Bled-Radovljica
Ma a Triglavi Nemzeti Park térségét keres-
sük fel. Először a Bohinji-tó partján, a Ke-
resztelő Szt. János templomot látogatjuk
meg, mely Szlovénia egyik legszebb szen-
télye. A környék híres kilátópontja, a Vogel-
hegy (1530 m) következik, melyet kabinos
felvonóval közelítünk meg. A lélegzetelállító
panoráma után a vadregényes Vintgar-szur-
dokban teszünk egy gyalogos kirándulást.
Továbbutazás Bled felé. Látogatás a közép-
kori várban, amely a tó fölé tornyosuló,
csaknem 100 m-es sziklafal tetején áll,
majd séta a festői tóparton. Szabadprog-
ram, vagy áthajózás a tavon jellegzetes he-
lyi hajóval, a pletnával, a tó kis szigetén
lévő barokk kegytemplomhoz. Utolsó meg-
állónk az ország legjobb állapotában fenn-

maradt középkori városa, Radovljica gyö-
nyörű épületekkel, szűk utcákkal.

4. nap: Ljubljanba-Skofja Loka-Kranj- Dráva-
völgye-Maribor-Budapest
Ljubljana látnivalóival ismerkedünk. Tör-
ténelmi belváros, pezsgő életű egyetemi
negyed, évszázados emlékek, parkok és
folyópart, melynek jobb partján található
a régi városrész, míg a bal partján az új
városrész terül el. Megtekintjük az óváros
fölé magasodó várat, a barokk belvárost,
a Ljubljanica partjára épült katedrálist, il-
letve a Tromostovje Hármas hidat. Utazás
Skofja Lokába. Séta a középkori hangu-
latú óvárosban, majd a Száva mentén
fekvő Kranj hangulatos középkori város-
káját keressük fel. Utunk a Dráva-völgyén
keresztül vezet Mariborba. Séta a Dráva
menti város hangulatos belvárosában a
legfontosabb látnivalók megtekintésével:
Városháza, Keresztelő Szent János ka-
tedrális és a XV. századi kastély. Haza-
utazás. Érkezés a késő esti órákban.
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3 NAP – 3 FŐVÁROS-LJUBLJANA-ZÁGRÁB-BELGRÁD

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 8.000,-Ft/fő

3 nap

39.900,- Ft/fő

03.30.
06.08.
11.02.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

7 nap

94.900,- Ft/fő

07.23.

1. nap: Budapest-Ljubljana-Zágráb
Kora reggeli találkozónk után megkezdjük
utazásunkat az Alpok és az Adria között
fekvő Szlovéniába. Európa legkisebb or-
szága mindig is büszke volt egyedülálló
örökségére. Fővárosa, Ljubljana tökéletes
példa a német, mediterrán és szlovén kul-
túra keveredésére. A középkori vár alatt
meghúzódó óváros barokk, reneszánsz és
szecessziós épületek egyvelege. Érkezés
délután Ljubljanába. Városnézés a Szá-
vába ömlő Ljubljanica folyó két partján
fekvő városban. Óvárosa nagyrészt gyalo-
gos terület, tele lenyűgöző épületekkel.
Ljubljana arculatának kialakítása a város
leghíresebb szülöttjének, Joze Plecniknek
köszönhető, aki az esztétikumra és a har-
móniára gondosan ügyelve végezte a ter-
vezést. A lassú folyó átkanyarog a városon,
bájos hídjai tovább fokozzák a romantikus
hangulatot. A folyóparton hangulatos ét-
termek és kávézók sorát találjuk. Város-
nézésünk után továbbutazás Zágráb közeli
szállásra. Érkezés az esti órákban.

2. nap: Zágráb-Belgrád
Városnézés Horvátország fővárosában, Zág-
rábban, mely az ország északnyugati részén,
a Száva partján fekszik. A város a Medved-
nica-hegység lábánál fekszik, és az ország
leghosszabb folyója szeli át. A város kezdet-
ben két, a Száva folyó melletti hegyek csú-
csára épített középkori erődvárosból állt, a
barokk korszakban azonban már fontos ke-
reskedelmi központtá vált. Zágráb ma Hor-
vátország kortárs kulturális, művészeti,
sport- és tudományos életének központja,
ám múltja sem nem merült feledésbe. Kö-
zépkori tornyok, XIX. századi paloták, sza-
badtéri piacok és ősi katedrálisok egyvele-
gével várja azokat, aki felfedezésére
indulnak. Látogatásunk alkalmával a magyar
vonatkozású történelmi emlékhelyeket is fel-
keressük, nem maradhat ki a város jelképe
a Sveti Stjepan katedrális, más néven Szent
István-székesegyház sem. Gyalogos sétánk
után továbbutazás. Szállásunk Szerbia fő-
városa és egyben legnagyobb városa, Belg-
rád mellett lesz.

3. nap: Belgrád-Budapest
Reggeli után Belgrád különleges hangu-
latú városa vár ránk mely lüktet, pezseg,
elvarázsol, akár a várban sétálunk, akár
utcáit, parkjait járjuk. Történelme során
Belgrád a keleti és nyugati kultúra válasz-
tóvonalán helyezkedett el, Európa egyik
legrégibb városa. A középkori Belgrád-
Nándorfehérvár vára évszázadokon át
döntő szerepet játszott Nyugat határán.
Falai között élethalál harcok folytak, így
ennek nyomán omlatag tornyok vagy ki-
kezdhetetlen tömör bástyák maradtak
csak meg. A mai vár a XVIII. századi át-
építéskor nyert képet mutatja, melybe a
középkori bástyákat, kapukat és a falak
egy részét is belefoglalták. A híres Kale-
megdán a Száva torkolatánál vár bennün-
ket magyar emlékeivel együtt. Rövid séta
keretén belül ismerkedünk meg a várossal
(Koronázó-templom, várnegyed), majd rö-
vid szabadidő. Utazás Magyarországra,
rövid pihenőkkel. Budapestre az esti órák-
ban érkezünk.

HERCEGOVINAI NYARALÁS… BALKÁNI KALANDOK

sanjba, ahol a megkövült török középkor néz
ránk vissza. A kanyargós utcák, a dzsámi és
a vár, amely magyar emléket őriz, immár kö-
zel 500 éveset…Esti érkezés a különleges je-
lenéseiről világhírű Medjugorje városába.

2. nap: Makarska riviéra
Reggeli után szabadidő Medjugorje városá-
ban, vagy pihenés a horvát tengerparton.
Horvátország egyik legszebb vidéke a Ma-
karska településhez közeli kis falvakból álló,
csodálatos tengerpart, melyet Makarskai Ri-
viéra néven is emlegetnek. A dalmáciai part-
vonal egy szakasza, kb. 60 km hosszú és
csupán néhány km széles. A partszakasz mö-
gött a Biokovo fenyőfa erdős hegyvonulata
terpeszkedik el. A strandolókat a tengerparti
sétányon kis kávézók és boltocskák várják.
Visszautazás a szállásra a kora esti órákban.

3. nap: Kravice vízesés
Egész napos strandolás, pihenés Hercegovina
Niagarája mellett. A Kravica-vízesés a Trebizat
folyón, Ljubuski városától délkeletre található.

Több, egymás mellett elhelyezkedő vízesés al-
kotja. Szélességük 120 méter, legnagyobb ma-
gassága 26 méter.  A kiépített strandon, na-
pozhatunk és fürödhetünk a habok és
vízzuhatagok között. Késő délután visszauta-
zás a szállásra. Korai vacsoránk után fakultatív
program lehetőség. Esti városnézés Mostar
festői városában. A város hangulata garantál-
tan mindenkit elvarázsol majd. Mostar Herce-
govina legnagyobb városa, mely Bosznia-Her-
cegovina déli részén fekszik, egyúttal
Hercegovina-Neretva kanton fővárosa is. A vá-
ros jelképe és legrégebbi hídja, melyet az Osz-
mán Birodalom idején, 1566-ban építettek, a
Stari Most. Akkoriban szinte lehetetlen vállal-
kozásnak tűnt a széles folyó két partját híddal
összekötni, mégis sikerült, és ezzel a város el
is nyerte jelképét. Mostar neve elválaszthatat-
lanul összeforrt a híddal. Esti séta, majd vissza-
utazás a szállodába. 

4. nap: Makarska riviéra
Egész napos strandolás, tengerparti fürdő-
zés. Vásárlási lehetőség.

5. nap: Kenuzás a Trebižaton
Szabadidő Medjugorje városában, vagy stran-
dolás a Kravice vízesésnél.  A vállalkozó ked-
vűek választhatják fakultatív programunkat:
Egy élményekben gazdag nap vár ránk a Tre-
bizat folyónál. A vadregényes természetben
két személyes kenukban ereszkedünk le a
smaragdszínű folyón. Közben megállunk für-
deni, élvezni a hűvös víz átlátszó tisztaságát,
a természet csendjét és érintetlenségét. 
Érkezéskor helyi specialitás vár bennünket
(Ár: 30 EUR/fő).

6. nap: Makarska riviéra
Strandolás, tengerparti fürdőzés Horvátor-
szágban.

7. nap: Međugorje-Konjic-Budapest
Megkezdjük utazásunkat Magyarországra.
Hazafelé benézünk Konjic városába, ahol a
Neretva partján megcsodáljuk a szófás hidat,
bepillantunk a dzsámi udvarába, elszürcsö-
lünk egy kávét és folytatjuk utunkat Buda-
pestre. Esti érkezés a Déli pályaudvarhoz.
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1. nap: Budapest-Tesanj-Međugorje
Kora reggeli találkozónk után megkezdjük
utazásunkat a „szív alakú” országba. Egy
séta erejéig Bosznia-Hercegovina világá-
nak megismeréseképpen, bepillantunk Te-



NYARALÁS MONTENEGRÓBAN

1. nap: Budapest-Nova Varoš
Kora reggeli találkozó Budapesten, majd
megkezdjük utazásunkat a Fekete hegyek
országába. A 2006-ban függetlenné vált
Montenegró Európa egyik legfiatalabb ál-
lama, mely számtalan csodálatos látniva-
lóval vár ránk. Egy látnivalókban és kelle-
mes tengerparti pihenésben gazdag
utazás vár ránk a hét folyamán. Folyama-
tos utazás, rövid pihenőkkel a szerbiai
szállásra. A fenyvesek őrt állnak a szerb-
montenegrói határ közelében és a pihe-
néshez szükséges csendet és kiváló, tiszta
levegőt biztosítják. Szerbiának ezen a ré-
szén fészkel az utolsó fakókeselyű popu-
láció, ezért védett természeti kincs a itteni
növény és állatvilág egyaránt. Esti érkezés
Nova Varošba, mely Szerbia délnyugati ré-
szén fekszik, mintegy 230 km-re délre
Belgrádtól, 1000 m tengerszint feletti ma-
gasságban, a Zlatar hegy északi lejtőin
helyezkedik el, a Dinari-hegységben.

2. nap: Nova Varoš-Kotori-öböl-Igalo
Reggeli, majd indulás Montenegro legszebb
vidéke felé, ahol útközben megtekintjük a
Tara hidat, mely 1938 és 40 között épült. A
Tara-Kanyon Európa leghosszabb kanyonja
(78 km), mélysége eléri az 1300 métert is.
A kanyon a Durmitor Nemzeti Parkban ta-
lálható, amely az UNESCO listáján, mint a
Világörökség része szerepel. Az ország leg-
hosszabb folyójának, a Tarának lenyűgöző
szurdokvölgye Montenegró szíve. Fotószü-
netünk után folytatjuk az utunkat a szállásra.
A Kotori riviérát varázslatos természet veszi
körül, bármely tája az Adria legszebb üdü-
lőhelyeihez tartozik. A tengerből kiemelkedő
sziklafalak, és a világos homok látványát a
gazdag vegetáció teszi még lenyűgözőbbé.
A kisebb-nagyobb települések sajátos me-
diterrán építészetükkel illeszkednek a léleg-
zetelállítóan szép tájba. Délutáni órákban a
szállás elfoglalása Igaloban, amely a víz-
parttól 5 km-re található. Szabadidő, pihenés
a tengerparton.

3. nap: Hajókirándulás
A tengerpart kulturális felderítése követ-
kezik: hajózás Európa legdélebbi fjordjá-
ban, a Kotori-öbölben. A Szirti madonna
sziget Perast és Kotor óvárosa vár ma ránk
(Hajójegy: 25 EUR/fő). Boka Kotorska, azaz

a Kotori-öböl minden szegletét és szigetét
bejárjuk mai kirándulásunk alkalmával.
Reggel hajóra szállunk és először a Szirti
Madonna szigetet keressük fel, mely egy
hajóroncsokra épült mesterséges sziget.
Jelenleg katolikus zarándokhely, temploma
és múzeuma egyedülálló kincsek tárháza,
melyet a világ minden tájáról hajósok hord-
tak össze. A sziget létrejöttéhez számos
legenda fűződik. A legismertebb szerint a
perasti halászok itt akadtak csodálatos kö-
rülmények között Szűz Mária ikonjára,
ezért emeltek ezen a helyen templomot
1630-ban. Ezt követően Perast festői kis-
városába látogatunk. Városnézésünk után
rövid szabadidő, majd folytatjuk utunkat
hajónkkal. Montenegró legérdekesebb mű-
emlékekkel büszkélkedő városa a Kotori-
öböl legbelső csücskében fekvő, várfa -
lakkal körülvett Kotor vár ránk. Kotor az
ország egyik legszebb városa. Helyileg a
Kotori-öböl legvégén az Orjen és a Lovcen
hegyek lábainál fekszik. Óvárosán nem fo-
gott a hosszú évszázadok történelme,
szinte érintetlen állapotában maradt meg.
A hegyek védelmét élvező fallakkal körül-
vett ősi tengerparti és kulturális központ
évszázadokon keresztül fontos kereske-
delmi csomópont volt. Séta a hangulatos
óvárosban, ahol megtekintjük a régi kikö-
tőt, láthatjuk a kiváló állapotban megma-
radt városfalakat, valamint a főteret - a
Fegyverek terét-, a Szent Lukács templo-
mot és a Szent Trifun Székesegyház épü-
letét is. A városközpont a kis tereivel, ka-
nyargós utcácskáival 1979 óta a
Világörökség része, a Kotori-öböllel együtt.
A késő délutáni órákban érkezünk vissza
szállásunkra.

4. nap: Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. A
víz kb. 25-26 fokos a levegő egy-két fokkal
melegebb. Egy nyugágyon ellazulva, az ed-
digi év fáradalmaitól szabadulva az ember
csak egyszerűen élvezi azt, ami körülveszi.
A világ egyik legszebb tengerpartján pihenve
bele sem gondolunk, hogy az elmúlt évszá-
zadok során mi minden zajlott a lábunkat
most selymesen simogató hullámok közt.
Pedig jártak erre harcos gályák, uszkok és
kalóz vitorlások, de csendes, gazdag rako-
mánnyal megrakott velencei hajók is. Mind-

ezek a történések nem múltak el nyomtala-
nul. A pálmafák árnyékában felfedezhető
egy-egy fogadalmi kápolna, vagy éppen te-
kintélyt parancsoló vastag falú erőd.Vacsora
után kalandos éjszakai városnézés közben
középkori titkok nyomába eredünk Herceg
Novi óvárosában, amelyet ma a virágok és
lépcsők városának szokás nevezni, ám va-
laha három védelmező erőd közt élte harcos
mindennapjait. Hatalmas bástyái, ódon ko-
lostorai és gazdag növényzete, különösen
pálmafái teszik számunkra ma varázslatossá
és vonzóvá. Visszatérés szállásunkra.

5. nap: Cetinje-Lovćen
Reggeli a szállodában, majd szabadidő, pi-
henés a tengerparton vagy fakultatív kirán-
dulási lehetőség. Montenegró belső száraz-
földi világának felfedezésére indulunk.
Cetinje,  a történelmi főváros felkeresése,
ahol Nikola király palotája is található. A
Szerb kolostor, főtér, a város hegyvidéki han-
gulata páratlan élmény mindenkinek. Láto-
gatásunk után sonkakóstoló egy közel 200
éve működő út menti vendéglőben a szer-
pentinek közt a Lovcen Nemzeti Parkban. A
füstölőben a híres Lozát (szőlőpálinka) kós-
toljuk, majd a sonkát és a frissen sült ke-
nyeret mézborral öblítjük le. Nem messze
innen található a legnagyobb montenegrói
dinasztia szülőháza: puritán és jómódú Nje-
gosok ősi fészke, Njegusi. Visszautazás a
szállodába a délutáni órákban. Vacsora előtt
még megmártózhatunk a tenger hűsítő ví-
zében. Vacsora a szállodában.

6. nap: Szabadprogram
Reggeli a szállodában, szabadprogram, pi-
henés a tengerparton. Sport és szórakozási
lehetőségek várnak ránk a több kilométer
hosszú partszakaszon. Bárok, éttermek, piz-
zériák, fagylaltozók, és szuvenírt árusító bol-
tok várják a nyaralókat. 

7. nap: Kotori-öböl-Rijeka Crnojevića-Čačak
Miután kényelmesen megreggeliztünk, búcsút
veszünk a festői Kotor-öböltől, legendás, tü-
körsima vízétől és égig érő sötét hegyeitől.
Hazafelé indulva újabb Nemzeti Parkot pil-
lanthatunk meg, amely a középkori önálló
Montenegrót idézi, a Crnojevićek világát a
Szkadári tó nádas, ingoványos szigetei közt.
A kőhíd örök emléket állít a harcias nép tö-

rökök felé mutatott ellenállásának. A táj és
az ember keze munkájának kivételes har-
móniája, a jelen és múlt találkája.  Rijeka
Crnojevića, a Shkodrai-tó egyik szegletében
található apró folyóvölgyi település, melynek
hangulata egyedülálló, mintha egy igazi me-
sevilág közepébe csöppennénk bele. A város
a XIX. és a XX. század közt a legnagyobb
montenegrói kikötő és vezető kereskedelmi
központ volt. Folytatjuk utunkat a szállásra.
Szálláshely elfoglalás az esti órákban.

8. nap: Čačak-Szabadka-Budapest
Reggeli után folytatjuk az utazásunkat Ma-
gyarország felé. A déli szláv világot elhagyva
Szabadkán felidézzük Kosztolányi emlékét,
miközben a pompás szecessziós csodák
közt sétálunk. Zsolnay színes díszei, Róth
Miksa üvegablakai és Csáth Géza varázsla-
tos világa köszönt itt bennünket. Szabadka,
a szecesszió városa. A város, ahol a csodás
szecesszió keveredik a mediterrán hangu-
latú kis utcákkal. Belvárosi séta: Korzó, Nép-
színház, Városháza, Raichle-park. Évszáza-
dos platánfák takarják és védik a magyar
szecesszió egyik remekművének, kétszintes
épületét, melyet szintén látni fogunk. A hely-
beliek Cifra palotaként emlegetik Raichle Fe-
renc építész által, családi otthonnak terve-
zett csodálatos építményét. Városnézésünk
után hazautazás. Esti érkezés Budapestre.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 21.000,-Ft/fő

8 nap

129.900,- Ft/fő

08.24.



HERCEGOVINA CSODÁI

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda/panzió 
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 6.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 8.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: Székesfehérvár-
Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa
Leszállási lehetőségek:Szekszárd-Paks-
Dunaújváros

3 nap

44.900,- Ft/fő

04.20.
10.27.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő
Részvételi díj: 52.900,-Ft/fő*

4 nap

54.900,- Ft/fő

05.18.
09.29.
12.30.*

1. nap: Budapest-Split-Medjugorje
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban.
Utazás rövid pihenőkkel a Nagykanizsa-Lete-
nye útvonalon Horvátország második legna-
gyobb városába. Split az ország egyik legfes-
tőibb városa. A Jadro és Žrnovica folyók
torkolatánál fekvő Split talán a legpezsgőbb
és legmediterránabb hangulattal büszkélkedő
dalmát város, melyről rövid városnézésünk al-
kalmával személyesen is meggyőződhetünk.
Séta az óvárosban, ahol megtekintjük a Dioc-
letianus palota épületegyüttesét. A palota a
IV. században készült el (Diokleciánusz csá-
szár 305-ben költözött a palotába). Ahogy az
évszázadok múltak, a Palota területe kicsinek
bizonyult és új városrészek épültek hozzá. Lá-
togatásunk után folytatjuk utunkat Bosznia-
Hercegovinába. Szálláshely elfoglalása az esti
órákban Medjugorje városában. Vacsora után
esti séta a városközpontban.

2. nap:  Medjugorje-Blagaj-Mostar-Szarajevó
Reggeli után közös séta Medjugorje váro-
sában, ahol a templomot és a verejtékező

Krisztus szobrot is megtekintjük. Utazás az
ország leglátványosabb vízeséséhez, a fes-
tői Kravica vízeséshez. Séta és fényképe-
zési lehetőség a 26 méter magas, körülbelül
120 méter széles látványos természeti je-
lenségnél. Ezután folytatjuk utunkat Blagaj
városába, mely rövid ideig Hercegovina füg-
getlen uralkodóinak székhelye volt. Megte-
kintjük a festői környezetben található Buna
különlegesen bővizű forrása fölé épített pi-
henőházat, kolostort, melyet a legenda sze-
rint a táncoló dervisek alapítottak. Utolsó
megállónk Bosznia legkeletiesebb városa,
Mostar. Hercegovina fővárosa a Hajrudin
által tervezett öreg hídjáról vált világhírűvé,
mely a Világörökség része. Esti érkezés a
szarajevói szállásra.

3. nap:  Szarajevó-Visoko-Budapest
Városnézés Szarajevóban, ahol természe-
tesen Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar
trónörökös merényletének színhelyére is
ellátogatunk. Bosznia-Hercegovina fővá-
rosa rendkívül színes etnikummal és emi-

att változatos kultúrával rendelkezik, így
látogatásunk alkalmával a különböző val-
lási nézeteket valló városlakók szokásaival
is megismerkedhetünk. A török építészet
megannyi műemléke szép kontrasztban
áll a Monarchia által hátrahagyott közé-
pületekkel, és az országot uraló vallási
sokszínűségnek teret adó templomokkal,
mely garantáltan lenyűgözi a látogatókat.
A szűk, sikátoros utcácskákon járva az
iszlám világ semmihez sem hasonlító ut-
caképe fogad. Az óvárosban megtekintjük
a Gazi Huszref bég-dzsámit, majd a vízi-
pipás bazárvilág a Bascsarsija negyede
következik. Utazás Visokoba, az egyik leg-
régebbi bosnyák városba, amely a nemré-
giben felfedezett bosnyák piramisokról
vált világhírűvé.Izgalmas kaland veszi kez-
detét az Nap piramisok alatt futó kacska-
ringós alagútrendszer felfedezésével. Le-
fotózhatjuk az itt felfedezett rovásírások
maradványait is, majd utazás Magyaror-
szágra Horvátországon keresztül. Érkezés
Budapestre az éjszakai órákban.

BOSZNIA-HERCEGOVINA KINCSEI

hegyek között elterülő festői kisvárosába, mely
a képek tanulsága szerint már a múlt században
megragadta Csontváry Kosztka Tivadar képze-
letét. Városnézés a főbb látnivalókkal, majd to-
vábbutazás a Mostar-Medjugorje útvonalon a
Neretva völgyében. Szállás elfoglalása Medju-
gorjében, vacsora után esti séta a városban.

2. nap: Kravica vízesés-Pocitelj-Radimlja
Reggel megtekintjük a Kravica vízesést,
majd a hegyoldalba épült festői kisváros,
Pocitelj következik. Következő látnivalónk
Radimlja középkori temetője, ahol a kör-
nyék legcsodálatosabb és legmisztikusabb
műemlékeit tekinthetjük meg. Ezután foly-
tatjuk utunkat Blagaj városába, mely rövid
ideig Hercegovina független uralkodóinak
székhelye volt. Megtekintjük a festői kör-
nyezetben található Buna különlegesen bő-
vizű forrása fölé épített pihenőházat,
kolostort, melyet a legenda szerint a tán-
coló dervisek alapítottak. Utolsó megállónk
Bosznia legkeletiesebb városába, Mostar.
Hercegovina fővárosa a Hajrudin által ter-

vezett öreg hídjáról vált világhírűvé, mely a
Világörökség része. Este a szállás elfogla-
lása Szarajevóban, vacsora a szállodában.

3. nap: Szarajevó-Visoko-Piramisok völgye
Városnézés Bosznia-Hercegovina fővárosá-
ban, Szarajevóban. A város rendkívül színes
etnikummal és emiatt változatos kultúrával
rendelkezik, így látogatásunk alkalmával a
különböző vallási nézeteket valló városlakók
szokásaival is megismerkedhetünk. A török
építészet megannyi műemléke szép kont-
rasztban áll a Monarchia által hátrahagyott
középületekkel, és az országot uraló vallási
sokszínűségnek teret adó templomokkal,
mely garantáltan lenyűgözi a látogatókat. Vá-
rosnézésünk alkalmával természetesen Fe-
renc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös
merényletének színhelyére is ellátogatunk.
Az óvárosban megtekintjük a Gazi Huszref
bég-dzsámit, majd a vízipipás bazárvilág a
Bascsarsija negyede következik. A szűk, si-
kátoros utcácskákon járva az iszlám világ
semmihez sem hasonlító utcaképe fogadja

az érkezőt. Az óváros kanyargó utcáiban és
az ottani bazárokban számos érdekes dísz-
tárgy és kulináris élvezet közt válogathatnak
a látogatók. Délután a városnézés folytatása
egyénileg Szarajevóban, vásárlási lehetőség
a bazárban vagy kirándulás a bosnyák pira-
misok érdekes és sokat vitatott vidékére. Vi-
sokoba, az egyik legrégebbi bosnyák városba
látogatunk, amely a nemrégiben felfedezett
piramisokról vált világhírűvé. A Nap piramis
alatt futó kacskaringós alagútrendszer láto-
gatható részének megtekintése, ahol lefotóz-
hatjuk az itt felfedezett rovásírások marad-
ványait is, majd visszautazás Szarajevóba.

4. nap: Szarajevó-Travnik-Budapest
Hazautazás. Útközben városnézés az Európa
isztambuljaként is emlegetett Travnikban. A
város a Lasva folyó partján, a Vlasić és a Vi-
lenica hegyek által határolt völgyben fekszik.
Legfontosabb látnivalónk az ország egyik leg-
szebb dzsámija, a Tarka Dzsámi, melynek föld-
szintjén valamikor vásárcsarnok működött.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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1. nap: Budapest-Jajce-Medjugorje
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Jajce

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő
Gyermek ár:     59.900,-Ft/fő

5 nap

66.900,- Ft/fő

08. 16.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 6.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 8.000,-Ft/fő
Pótágy ár: 38.600,-Ft/fő

3 nap

42.900,- Ft/fő

06.01.
10.05.

VÍZPARTI VILÁGÖRÖKSÉGEK BOSZNIA-HERCEGOVINÁBAN

1. nap: Budapest-Visegrad-Szarajevó
Utazás a Kelet-boszniai Visegrad városba , mely
Ivo Andrić, gyerekkorának helyszíne is. Édes-
anyja szerény körülmények között nevelte, így
kisgyermekként nagynénjéhez került. Ekkor lát-
hatta először a határ menti városka patinás
hídját, melyet Nobel-díjas regényében örökített
meg , Híd a Drinán. A környék leghíresebb lát-
nivalója 2007 óta az UNESCO Világörökség ré-
sze. A megkövült történelem fogad bennünket
a városban: Mehmed Sokolović pasa akaratá-
ból épült híd, a türkíz színű vad folyó és szám-
talan epizód a regényből teszi meséssé a tájat,
ahogy  megelevenednek a regény legendás
részletei. A történet folytatódik, Kusturica fa-
városával Andrićgrad néven, a hídfőn, emlékül
a nagy írónak a nagy rendezőtől. Szállás elfog-
lalása Szarajevóban.

2. nap: Szarajevó-Visoko-Ilidzsa
Szarajevó nevével több fontos történelmi ese-
mény is összeforrt. 1914-ben itt lett merénylet
áldozata Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös,
ami ürügyül szolgált az első világháború kirob-

bantásához. A város egyedülálló légkörét a tör-
ténetét alakító négy vallási csoport által hát-
rahagyott emlékek adják. Szarajevó a világ
egyetlen városa, ahol néhány száz méteren be-
lül katolikus és ortodox templom, mecset és
zsinagóga is található.  Délután Visoko váro-
sába látogatunk , hogy megismerjük a boszniai
piramisok titkát. Végül Ilidzsán a Boszna folyó
forrását keressük fel, mely egy gyönyörű park-
ban van. Számtalan helyen buggyan föl a zöld
fűből a kristálytiszta forrásvíz, majd egyesülve
az ország névadó folyójává duzzad. Szállá-
sunkra az esti órákban érünk vissza.

3. nap: Mostar-Radimlja-Kravice-Međugorje
Utazás Bosznia-Hercegovina leghíresebb vá-
rosába. A város nevét az azt keresztülszelő
Neretva folyón álló hidak egyikéről, az úgy-
nevezett „Öreg hídról” kapta, mely az UNESCO
kulturális örökségéhez tartozik. Mostar me-
sés keleti hangulatú városa után a 2016-ban
UNESCO rangot kapott misztikus temető
megtekintése következik. Utolsó megállónk
az ország legfontosabb természeti kincse, a

csodaszép Kravica-vízesés. Fürdés, felfrissü-
lés a 23 méter magasan zuhogó áttetsző
zöld víz függöny alatt, mely igazi csoda az
izzó Hercegovinai tájban. Este a szállás el-
foglalása Međugorje városában.

4. nap: Makarska-Medjugorje
A déli nap melegét a közeli Makarskaán él-
vezzük, a dalmát Adrián, ahol immár sós víz
mellett pihenünk vagy szabadidő eltöltése
Medjugorje városában. 

5. nap: Jajce-Mlinice-Budapest
Hazautazás, útközben megállunk Jajce vá-
ránál, mely a XV.században épült. Jajce újabb
vízparti és történelmi csoda, 4 császárság
és 3 királyság váltotta itt egymást. Tovább-
utazunk a középkori malmok elbűvölő fatá-
kolmányaihoz. Mlinice: a Pliván álló mal-
mocskák folyton-folyvást a vízzel és az idővel
küzdenek évszázadok óta. Mesés emlékei a
középkori ember találékonyságának a cso-
daszép természeti környezetben. Késő esti
érkezés Budapestre.

CSONTVÁRY NYOMÁBAN A BALKÁNON
1. nap: Budapest-Trogir
Korai reggeli találkozó Budapesten a Déli Pá-
lyaudvarnál. Megkezdjük utazásunkat Hor-
vátországba. Folyamatos utazás, rövid pihe-
nőkkel a Székesfehérvár-Nagykanizsa
útvonalon a határ felé. Csontváry Kosztka Ti-
vadar nyomába indulni nagy kalandnak ígér-
kezik. Bejárni a napsütötte tájat, ahol ő szá-
zegynéhány éve festett, eközben élvezni a
látványt és rápillantani a festményeire külö-
nös élményt kínál. Dalmácia egyik legszebb
városa, Trogir-Trau, ahol több képe is szüle-
tett, semmit sem változott, megállt az idő a
Kozjak hegység lábánál, vagy mégsem? Vá-
rosnézésünk során minden részletre kitérően
fedezzük fel ezt az ódon dalmát várost, más
magyar vonatkozásaival együtt. Trogir törté-
nelmi városközpontja az UNESCO Világörök-
ség része.  A város egy aprócska szigeten
fekszik Ciovo szigete és a szárazföld között,
így egy kis hídon át jutunk majd el az ódon
olaszországi településeket idéző hangulatos
belvárosba.  Este a szálláshely elfoglalása
Trogir közelében.

2. nap: Krka vízesés-Mostar
A Krka vízesést keressük fel, ahol Skradinski
Buk ma is úgy zuhog alá, akárcsak a festő
ittjártakor. Bejárjuk mindazt, amit a nemzeti
park kínál: a gyönyörű smaragdzöld vízfolyá-
sokat, csobogókat, zuhatagokat, tavacskákat,
a természet e vízből formált ajándékait. Miért
vonzotta Csontváryt ennyire, pont a vízesés
misztikuma? Talán erre is választ kapunk. A
Dinara mészkővonulatai közt belépünk Her-
cegovinába, ahol Mostar keleti hangulata fo-
gad. Újabb festmény-helyszínek  felkeresése,
megcsodálása, majd a bazár zegzugainak
felderítése következik. A város legfontosabb
nevezetessége a Stari Most, az Öreg Híd, me-
lyet képekről mindenki ismer. Az eredetileg
1566-ban épült hidat először „Megkövült
Holdnak” nevezték el köszönhetően elegáns
szépségének. A híd végül 427 évig állt, mielőtt
1993 novemberében lebombázták. Olyan fon-
tos jelképe volt ez a városnak, hogy az újon-
nan épített hídnak teljesen megegyezőnek
kellett lennie a régivel. Városnézésünk után
a közeli szállásra utazunk. 

3. nap: Jajce-Budapest
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat Ma-
gyarországra, de hátra van még utazásunk
egyik izgalmas megállója. A csodák orszá-
gának festői városa következik:  Jajce, mely
a középkori Bosnyák Királyság utolsó fővá-
rosa és királyi székhelye volt. Ahol a hegyek
között kanyargó Verbász és a Pliva folyók
összefolynak, ott épült fel a történelmileg
is kiemelkedő fontosságú város. Itt minden
együtt van: a hegy csúcsán a vár és város,
folyók találkozása, és a híres vízesés, me-
lyet a világ legszebbjei között tartanak szá-
mon. Amivel az ember a természet kincsé-
hez kezével hozzájárul. Ezt örökítette meg
itt Csontváry, aki vonzódott a természethez
és akinek a nevét a helybeliek is jól ismerik.
Hazafelé indulva egy újabb megörökítésre
váró csodaszép tájkép: a Pliva-parti Mlini-
cék. Ezt már fénykép formájában mi készít-
jük, mint emléket magunknak a festői szép
utunkról. Folyamatos utazás, rövid pihenők-
kel Budapestre. Érkezés a késő éjszakai
órákban Budapestre.
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AZ EZERARCÚ BALKÁN

1. nap: Budapest-Szarajevó
Elutazás a kora reggeli órákban. Vár ránk
a „szív alakú ország” Bosznia-Hercegovina.
Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel az
„Európa Jeruzsálemeként” is emlegetett
Szarajevóba. Délután városnézés a belvá-
rosban. Bosznia-Hercegovina fővárosa rend-
kívül színes etnikummal és emiatt változatos
kultúrával rendelkezik, így látogatásunk al-
kalmával a különböző vallási nézeteket
valló városlakók szokásaival is megismer-
kedhetünk. A török építészet megannyi mű-
emléke szép kontrasztban áll a Monarchia
által hátrahagyott középületekkel, és az
országot uraló vallási sokszínűségnek teret
adó templomokkal, mely garantáltan le-
nyűgözi a látogatókat. Városnézésünk al-
kalmával természetesen Ferenc Ferdinánd
osztrák-magyar trónörökös merényletének
színhelyére is ellátogatunk. Az óvárosban
megtekintjük a balkán legjelentősebb és
legimpozánsabb mecsetét, a Gazi Husrev
bég-dzsámit, majd a vízipipás „bazárvilág”
a Bascsarsija negyede következik. A szűk,
sikátoros utcácskákon járva az iszlám világ
semmihez sem hasonlító utcaképe fogadja
az érkezőt. Szállásunkat az esti órákban
foglaljuk el Szarajevóban.

2. nap: Mostar-Blagaj-Pocitelj-Medjugorje
Gazdag reggelink után, folytatjuk utazásun-
kat Mostar festői városába. A kelet és a nyu-
gat keveredik egy csodálatos egésszé, me-
lyet az évszázadok folyamán költők
dicsőítettek, festők vetettek vászonra. A
smaragdzöld Neretva felett átívelő híres
Öreg-híd, a bazár és a Koski Mehmed pasa
dzsámi megtekintése után rövid szabadidő.
A gyönyörű belváros és az emblematikus
látványt nyújtó Öreg Híd az UNESCO Vilá-
görökség része. Folytatjuk utunkat Blagaj
városába, mely rövid ideig Hercegovina füg-
getlen uralkodóinak székhelye volt. Megte-
kintjük a festői környezetben található Buna
különlegesen bővizű forrása fölé épített pi-
henőházat, kolostort, melyet a legenda sze-
rint a helveti dervisek építették. A tekkihez
kapcsolódó türbében (muzulmán sírhely), a
legenda szerint Sari Saltuk és Acsik-pasa

földi maradványai találhatók. Következő
megállónk a Mostar városától délre, mind-
össze 30 km távolságra fekvő Pocitelj váro-
sában lesz. A festői környezetben fekvő, alig
900 lakosú erődített falu, Bosznia-Hercego-
vina gyöngyszeme. A sziklás hegyoldalba
vájt városban, az oszmán birodalom nyomai
kitörölhetetlenek. Fehér kupolás meccset,
vártorony vár ránk miután felkapaszkodtunk
a meredek lépcsősoron, ahonnan a kör-
nyékre nyíló kilátásban is gyönyörködhetünk.
Szálláshely elfoglalása az esti órákban Med-
jugorje városában. Vacsora után esti séta a
különleges hangulatú városközpontban.

3. nap: Medjugorje-Dubrovnik
Reggeli után városnézés Medjugorjeban,
séta Mária megjelenésének helyéhez, majd
szabadidő vagy fakultatív zarándok program
a Jelenések hegyére. Dél körül továbbutazás
Dalmácia egyik legszebb városába. Dubrov-
nik, az Adria gyöngye, a világ egyik legszebb
üdülőhelye, óvárosa 1979 óta a Világörökség
része. Hatalmas falakkal körülvett festői óvá-
rosa, gyönyörű palotái és kristálytiszta, mély-
kék tengere garantáltan rabul ejti az ide ér-
kezőket. Városnéző séta a sokak szerint a
világ legszebb utcájaként is emlegetett Stra-
dun érintésével és a legfontosabb látnivalók
(Városfal, Pile kapu, Katedrális, Onofrio kút,
Szent Balázs templom) megtekintésével.
Késő délután folytatjuk az utunkat Monte-
negróba. Érkezés a Budva környéki szállá-
sunkra az esti órákban.

4. nap: Perast-Kotor
Ezen a napon megismerkedünk Boka Ko-
torskával, azaz a Kotori-öböllel, bejárva min-
den szegletét és szigetét. Hajóra szállunk
és először a Szirti Madonna szigetet keres-
sük fel, amely egy hajóroncsokra épült mes-
terséges sziget. Jelenleg katolikus zarán-
dokhely, temploma és múzeuma egyedülálló
kincsek tárháza melyet a világ minden tájá-
ról hajósok hordtak össze. Ezután Perast
festői kisvárosába látogatunk (Hajójegy: 25
EUR/fő). Városnézésünk után rövid szabad-
idő, majd folytatjuk utunkat hajónkkal. Mon-
tenegró legérdekesebb műemlékekkel büsz-

kélkedő városa a Kotor-i öböl legbelső csücs-
kében fekvő, várfalakkal körülvett Kotor vár
ránk. A hegyek védelmét élvező fallakkal kö-
rülvett ősi tengerparti és kulturális központ
évszázadokon keresztül fontos kereskedelmi
csomópont volt. Séta a hangulatos óváros-
ban, ahol megtekintjük a régi kikötőt, láthat-
juk a kiváló állapotban megmaradt városf-
alakat, valamint a főteret - a Fegyverek terét-,
a Szent Lukács templomot és a Szent Trifun
Székesegyház épületét is. A városközpont
a kis tereivel, kanyargós utcácskáival 1979
óta a Világörökség része, a Kotori-öböllel
együtt. A délutáni órákban érkezünk vissza
szállásunkra.

5. nap: Lovćen-Njegusi-Cetinje-Sveti Stefan
Reggel ellátogatunk Montenegró tengerpart-
jának fővárosába. Budva, az Adria egyik leg-
régebbi települése, falakkal körülvett han-
gulatos óvárosával vár bennünket. Belvárosi
séta, majd egy izgalmas kirándulásra indu-
lunk a környék történelmi és kulturális örök-
ségének felkutatására Petar Petrović Njegos
nyomában. A Lovćen hegyről gyönyörköd-
hetünk az elkápráztató kilátásban a Kotori-
öbölre, majd Njegusiban megtekintjük II. Pe-
tar Petrovic Njegos szülőházát. Látogatá-
sunk után ízletes helyi specialitásokat
(sonka, sajt, mézbor) kóstolhatunk a néhai
uralkodó szülőfalujában Njegusiban, majd
folytatjuk utunkat a régi fővárosba. Látoga-
tás Cetinje városában, ahol Nikola király re-
zidenciája és a Szent Péter kolostor lesznek
a legfontosabb látnivalók. A késő délutáni
órákban rövid fotószünetet tartva megcso-
dáljuk Sveti Stefant, majd visszautazás a
szálláshelyre.

6. nap: Ostrog-Tara kanyon
Reggeli után Montenegró egyik legfonto-
sabb zarándokhelye, a Niksic mellett, egy
kősziklába épült Ostrog monostor vár ránk,
mely lenyűgöző látványt nyújt. A kolostort
a XVII. században Vasilije építette, itt is van
eltemetve. A csodatévő szent Vasilij csont-
jaihoz legendás gyógyulások, csodák törté-
netei kapcsolódnak.  Továbbutazás a Dur-
mitor nemzeti parkon Zabljakon keresztül.

Útközben megálló a festői Tara folyó völ-
gyében, mely a világon a második legmé-
lyebb kanyon. A Tara folyó a róla elnevezett
kanyonban mintegy 90 kilométeren keresz-
tül kanyarog, a sziklafalak mélysége helyen-
ként eléri az 1300 métert is. Fotószünet a
Djurdjevica Tara  lenyűgöző hídjánál, mely
1938 és 40 között épült. Ez a Jugoszláv Ki-
rályság egyik remekműve. Amikor elkészült,
a Tara híd volt a legnagyobb közlekedési lé-
tesítmény a világon. 1942-ben lebombázták
a vasbeton híd utolsó ívét, hogy megnehe-
zítsék az országon belüli hadi mozgást.
1946-ban lett újjáépítve az eredeti tervek
alapján, majd továbbutazás a Cacak közeli
szálláshelyre, vacsora.

7. nap: Belgrád-Budapest
Reggeli után Belgrád különleges hangulatú
városa vár ránk, mely lüktet, pezseg, elvará-
zsol, akár a várban sétálunk, akár utcáit,
parkjait járjuk. A híres Kalemegdán a Száva
torkolatánál vár bennünket magyar emléke-
ivel együtt. Történelme során Belgrád a ke-
leti és nyugati kultúra választóvonalán he-
lyezkedett el, Európa egyik legrégibb városa.
Rövid városnézés után megkezdjük utazá-
sunkat Magyarországra. Késő esti érkezés
Budapestre.

Utazás: autóbusszal
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EURÓPA UTOLSÓ TITKA - ALBÁNIA

1. nap: Budapest-Kumanovo
Találkozó a Déli Pályaudvarnál, indulás a
kora reggeli órákban. Vár ránk Európa
utolsó titka, Albánia! Albánia tipikusan
olyan úticél, amelyet meglátogatva az em-
ber rájön, hogy teljesen mást képzelt róla
korábban. A Sasok földje sok-sok látniva-
lóval, gyönyörű tengerparttal és vendég-
szerető emberekkel vár bennünket. Átme-
net a keleti és nyugati világ között, és
mégis Európa. Folyamatos utazás rövid pi-
henőkkel a tranzitszállásra. Szállásunk a
340 méter tengerszint feletti magasság-
ban fekvő Kumanovo városában lesz, mely
Macedónia északkeleti részén található, a
főváros, Szkopje közelében. Esti érkezés
a panzióba.

2. nap: Szkopje-Ohrid-Pogradec
Reggeli a szálláson, majd utazás Szkopje
városába, a Macedón Köztársaság fővá-
rosába és egyben legnagyobb városába.
A Vardar folyó panorámája meghatározza
Szkopje – az 1963-as nagy földrengés
utáni - mai képét. Átsétálunk az 1300-ban
épült kőhídon. Szkopjéban több mecset
és épület található a török hódoltság ide-
jéből. A város mellett emelkedő Vodnó he-
gyen található  a Balkán legnagyobb ke-
resztje, mely 76 méter magas. Elhagyjuk
Skopjét és az Ohridi-tóhoz indulunk, mely
a természet ajándéka a kicsiny makedón
népnek és az idelátogató turistáknak. Oh-
rid a tó legnagyobb települése. Egyházi
székhely volt évszázadokon át. Gyönyörű
régi épületei világörökségi  rangot adtak
a városnak. A XVII. században Ohridot
„Szláv-Jeruzsálemnek„ emlegették. A vá-
rosra a bizánci stílusú templomok látvá-
nya ma is jellemző. Most is látható a XI.
századi Zsófia templom. A város jelképe
a X. századi fellegvár, melynek 3 km hosz-
szú várfalát 18 bástya és 4 várkapu ta-
golja. Az óváros sokablakos, fehérre me-
szelt házai a XVIII. századtól állnak ezen
a helyen. Itt van az Ohrid-i Néprajzi Mú-
zeum. Az esti órákban érkezünk Albánia
határ menti városába, Pogradecbe. Szál-
lás a környéken.

3. nap: Pogradec-Gjiokastra-Butrinti-Saranda
Reggeli után fotószünet Pogradec városá-
ban, majd következő megállónk Gjiokastra,
mely a DRINO folyócska völgyében fekszik.
A város 2005-től felkerült az UNESCO vilá-
görökségi listájára, mint a „szépen megőr-
zött Oszmánkori városok egy ritka példája”.
Városnéző sétánkon látjuk a teraszos épít-
kezést, kisablakos házai a XVII. században
készültek. A látogatók szokásos kedvencei
a bektasi imaház és a bazár. A város fölé
magasodó fellegvárban ma is fegyver mú-
zeum van berendezve. Szűk, kanyargós,
macskaköves utcákkal átszőtt óvárosa el-
képesztően hangulatos. Ismerkedés a város
legfontosabb nevezetességeivel, majd rövid
szabadidő. Továbbutazás Butrinti-be, ahol
Albánia egyik legjelentősebb történelmi épü-
letegyüttesét tekinthetjük meg, mely 1992
óta szintén része a Világörökségnek. A római
kori romvárosban kétezer év emlékei látha-
tóak: a Kr. e. IV. századi Aszklépiosz-szentély,
az ókeresztény keresztelőkápolna, a római
korból fennmaradt mozaikpadlós fürdő fű-
tőteremmel. Szálláshely elfoglalása Saran-
daban, Albánia délnyugati részén, a Jón-ten-
ger partján az esti órákban.

4. nap: Saranda-Berat-Durrës
Reggeli a szállodában, majd búcsú a "Dél
Királynőjeként" is emlegetett Saranda váro-
sától. Az Albán Riviéra egyik legnépszerűbb
üdülővárosát elhagyva, folytatjuk az utunkat
az Albánia déli részén, az Osum folyó men-
tén fekvő Berat városába. Az "ezerablakos
város", az ország legősibb települése, 2008
óta a Világörökség része. A sokablakos fe-
hérre meszelt házak hűen őrzik a városka
egykori hangulatát. A festői kisváros legfon-
tosabb látnivalója a város fölé magasodó
sziklára épült várnegyed, a Kala. Városné-
zésünk után továbbutazás Durrës felé, mely
az ország egyik legrégebbi városa és legje-
lentősebb kikötővárosa. Felkeressük a II.
században emelt római kori amfiteátrumot,
és a nézőtere alatti díszes, mozaikokkal dí-
szített kápolnát. Elhagyva az adriai kikötő-
várost indulunk Tirana-ba. Szálláshely elfog-
lalása az esti órákban.

5. nap: Tirana-Shkodra-Budva-Tivat
Reggeli a szálláson, majd ismerkedés Albánia
fővárosával. Tirana városa, Albánia központi
részén, az Adriai-tengertől 35 kilométernyire,
az 1613 méteres Dajti-hegy lábánál, a Lana
és a Tirana folyók partján fekszik, 110 méte-
res átlagos tengerszint feletti magasságban.
A fővárost délről és nyugatról ritkásan erdő-
sült hegyek veszik körbe. Városnézésünket
a Tirana központi terén álló Skander bég lo-
vasszobránál kezdjük. Gyalogos városnézés
során megtekintjük a Et’hem Bey mecsetet,
a hozzá tartozó sahat-kula-t (óratorony), a
teret szegélyező opera épületét, a Nemzeti
Könyvtár épületét, valamint a nemzeti Tör-
ténelmi Múzeum épületét. Tiranai sétánk
után a délelőtti órákban Skhodra város felé
indulunk. Kis tóparti sétára megállunk
Shkodra városában, megtekintjük a várat,
majd átlépjük Albánia-Crna-Gora (Monte-
negro) határát. Montenegró a Fekete-Hegyek
országaként is ismert, és következő megál-
lónk az egyik legszebb városa Budva lesz,
mely a montenegrói turizmus metropolisza.
A természeti szépségek mellett, mint a szi-
getek és a festői partszakaszok, Budva gaz-
dag történelmi emlékekben is. Séta Budva
óvárosában, mely egy kicsiny félszigeten fek-
szik és a kulturális örökség bölcsője. Keskeny
utcák keresztezik egymást, kis terekkel és
híres épületekkel, mint például a Szenthá-
romság templom. Városnézésünk után uta-
zás a szállásra. Szálláshely elfoglalása Budva
közelében az esti órákban.

6. nap: Dubrovnik-Szarajevó
Vár ránk Horvátország egyik legszebb vá-
rosa. Az Adria gyöngyének nevezett várost
korábban a Délszláv Athénnek is titulálták.
Utazás Dubrovnikba, mely az Adriai-tenger
Királynője. A város egyúttal a horvát művé-
szet, a horvát nyelv és irodalom egyik köz-
pontja, lakhelye sok híres költőnek, írónak,
festőművésznek és tudósnak. Központja
1979 óta a Kulturális Világörökség részét
képezi. Városnézés, és bástyajárás, melynek
során gyönyörű panoráma nyílik az óvárosra,
az erődrendszerre, és a környező szigetekre.
Ezután Bosznia–Hercegovinába fővárosa,

Szarajevó felé indulunk. A Neretva folyó úgy
kísér bennünket belső Bosznián keresztül,
mintha azt akarná szép emléket vigyen ma-
gával a vándor, aki hosszú utat tett meg. A
Neretva–kanyon egy türkiz ékszer. Festői
tájakon keresztül vezet az utunk ma esti
szállásunkra. Esti érkezés a Szarajevóban
található szállodában.

7. nap: Szarajevó-Budapest
Reggeli a szállodában és felkészülünk a ha-
zautazásra. Mielőtt megkezdenénk utazásunkat
Magyarországra, még gyalogos városnézés
Bosznia-Hercegovina csodálatos fővárosában.
A drámai csúcsok között elterülő Szarajevó
nyüzsgő és vendégszerető város. A háború
megviselte ugyan a város épületeit, az 1992
és 1996 közötti ostrom mérhetetlen károkat
okozott. Azóta azonban a nyüzsgő, sokszínű,
múzeumokban gazdag várost szinte teljesen
újjáépítették. Ismerkedés a legfontosabb lát-
nivalókkal, köztük a  Bascarsija-dzsámi, és a
Sebilj-téri Szarajevó-kút, melynek – a legenda
szerint – ha iszik a vizéből valaki, az visszatér
a városba. A kora délutáni órákban indulás
Magyarország felé. Sok szép látnivalóval és
élménnyel gazdagodva a késő esti órában ér-
kezünk Budapestre.
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KERESZT A FÉLHOLD ÁRNYÉKÁBAN

1. nap: Budapest-Szendrő-Nis
Kora reggeli találkozó Budapesten, majd
megkezdjük programban és látnivalókban
gazdag utazásunkat. Hosszú és tartalmas
utunk elején Szendrő ma is erős várának fa-
lait csodáljuk meg, ahol Hunyadi Jánost is
rövid ideig fogva tartották. A középkorban
felváltva hol a keresztények, hol a törökök
uralták. Tovább utazva a szerb ortodoxok
vesztett csatájának furcsa emlékművét néz-
zük meg Nis városának környékén, a döb-
benetes Ćele-kulát. A Ćele-kula, vagy Kopo-
nya-torony, egy részben emberi koponyákból
épített torony. Hurşid pasa, nisi nagyvezír
rendeletére az 1809. májusában török győ-
zelemmel végződött cegari csatában már-
tírhalált halt szerb felkelők koponyáiból tor-
nyot kellett építeni, melynek célja a
megszállt szerb lakosság további felkelé-
sektől való elrettentése volt. Eredeti állapo-
tában kb. 5 méter magas, négy fala egyen-
ként kb. 4,5 méter széles és kb. 0,5 méter
vastag. Összesen 952 koponya volt befa-
lazva rendezett sorokban, mindegyik arccal
kifelé. Esti érkezés a szállásunkra, mely Nis
környékén lesz.

2. nap: Szófia-Plovdiv
Reggeli után folytatjuk az utunkat Bulgária
fővárosa, és egyben a legnépesebb városa
felé.  A hét évezreden átívelő történelmű, ro-
mokban gazdag Szófia Európa egyik legré-
gebbi városa, ma azonban a történelem vi-
harainak következtében modern városképpel
mutatkozik be. Jellegzetes templomainak,
szép parkjainak és emlékműveinek megte-
kintése után a multikulturális hangulatáról
ismert Plovdivba érkezünk. A város gazdag
ókori történetének emléke az amfiteátrum,
a középkorban pedig a legmarkánsabban a
törökök alakították arculatát, ennek köszön-
heti jellegzetes bolgár-reneszánsz stílusát.
Estére visszatérünk szófiai szállásunkra.

3. nap: Rila-Szkopje
Reggel az ortodox keresztények legszentebb
bolgár kolostorát látogatjuk meg, Rilát, a nem-

zeti park hegykoszorújának völgyében, ahol
a kolostor ódon falai közt őrzik népük ezeréves
kultúráját a szerzetesek. Mi is megérezhetünk
valamit ebből a freskókkal díszített falak közt,
ahol számos csodatévő ereklyét is őriznek. A
rilai kolostor Bulgária és a bolgár ortodox egy-
ház legnépszerűbb és legszentebbnek tartott
kegyhelye. Története a X. században kezdő-
dött, amikor a bolgárok védőszentje, Rilai
Szent János a környéken vonult remeteségbe,
majd halála után a követői kolostort alapítot-
tak. A török időkben vált kulturális központtá,
1983-ban pedig az UNESCO felvette a Világö-
rökség Listára. A magas hegyek közt festői
tájon folytatjuk utunkat Macedónia felé.  Az
ország fővárosa kellemes meglepetéseket tar-
togat számunkra: az festékszagú ókortól a
törökös középkoron keresztül Kalkuttai Szent
Teréz múzeumáig. A városnéző séta, mint idő-
utazás után elfoglaljuk szállásunkat.

4. nap: Szkopje-Ohrid-Tirana
A főváros lenyűgöző épületei után a gyö-
nyörű macedón tájon utazva közelítjük meg
az ország műemlékekben leggazdagabb vá-
rosát, ahol már ezer éve egyetem működött.
A vártól a kolostorokon keresztül ellátunk a
tóig, ahová legszebb a csáriján keresztül ér-
kezni. A város legféltettebb kincse az ohridi
igazgyöngy mellett Szent Szófia szentélye.
Ezután a Bogorodica Perivlepta templomot
tekintjük meg páratlan ikongyűjteményével
együtt, amely a felsővárosban található. A
vészterhes török időken a gondos helyiek
itt rejtették el Szent Kelemen földi marad-
ványait a betolakodó hódítók elől. A csodá-
latos élmények tovább folytatódnak, hiszen
estére a titokzatos albán fővárosban szál-
lunk meg, vacsora.

5. nap: Kruja-Tirana
Reggeli után folytatjuk utazásunkat. Kruja
várához, mely az albán nép egyik nemzeti
szimbóluma: a XV. századi hős, Kasztrióta
György (más néven Szkander bég) szülőhe-
lye és hadiszállása, amely közel harminc
éven keresztül verte vissza az oszmán sereg

támadásait. A délelőtt folyamán Kruja vá-
rával és bazárjával ismerkedünk meg. A vár
két múzeumnak is otthont ad: a legendás
bég életét bemutató tárlatot tekintjük meg,
majd a Néprajzi múzeum kiállításának se-
gítségével ismerjük meg az albán nép tehe-
tős rétegének az elmúlt századokban hasz-
nált eszközeit. Bőséges szabadidő a tarka,
zajos keleti hangulatú krujai bazárban, ahol
burekot kóstolni szinte kötelező. Következik
Albánia fővárosa, mely 1 millió lakosával az
ország legnépesebb városa. Az ország gaz-
dasági, kulturális és politikai központja, egye-
temi város, valamint katolikus,ortodox érseki
székhely,  muzulmán kulturális központ med-
reszével. Bejárjuk Tirana központját , melyet
Szkander bég lovas szobra határoz meg a
török időkre emlékeztető Ethem Bey dzsá-
mival. A hosszan elnyúló déli sugárúton he-
lyezkednek el a város fontos és reprezentatív
épületei. Enver Hodzsa villájának fotózása
után a kellemes Ifjúsági Parkban üdülünk
fel. Visszatérünk szállásunkra.

6. nap: Durres-Moraca-Nova Varoš
Reggel a tengerpart mutatja meg színeit szá-
munkra, és természetesen a város is, amely
az ókortól napjainkig tartó építkezés hely-
színe. Durres Albánia legrégebbi városa, leg-
nagyobb kikötője és üdülőhelye. Fontos ke-
reskedelmi központ, és római katolikus érseki
valamint ortodox püspöki székhely. A várost
Kr.e.627-ben alapították. Stratégiai fekvése
miatt 6 éven át az ország fővárosaként is
működött. A luxus pihenést biztosító tenger-
parti hoteljeiről vált híressé méltán, az Adria-
parti nyüzsgő nagyváros. Albánia keleties vi-
lágát elhagyva a fekete és sötétzöld hegyek
koszorúja a cél. A Moraca festői szépségű
kanyonjában haladunk a smaragdzöld folyó
partján, míg a legendás kolostort el nem érjük.
1252-ben Stefan, Nemanja unokája és Vukan
király fia megépítette az egyik legrégebbi kö-
zépkori montenegrói monostort. A monostor
évszázadokon keresztül szellemi központként
működött. Híres mesterek éltek a monostor
falai között, nagyon sok ikont festettek a vi-

dékről. Az 1252-ben alapított kolostor híres
freskói felbecsülhetetlen értékűek a keleti ke-
reszténység számára és szerencsére sikerült
megóvni őket az örökös török betörésektől.
Az éjszakát Szerbia legszebb és turisztikailag
legértékesebb részén, azaz Nova Varošban
töltjük, festői szép tájon.

7. nap: Topola-Budapest
Reggeli a szállodában, majd megkezdjük ha-
zautazásunkat, de útközben vár még ránk
néhány látnivaló is természetesen. Sumadija
lankás hegyein érjük el a Karađorđević szerb
királyi dinasztia kb. kétszáz éves konakját.
A törökkel küzdő vérzivataros XIX. század-
nak és a vele összefonódó Karađorđevićek-
nek állít emléket a múzeum. A gyönyörű
parkban épült fel a kiterjedt család mauzó-
leuma is. A szerb királyi pincészet több, mint
egy évszázada ma is működik és mi is el-
lenőrizhetjük borai minőségét! A vajdasági
tájat elérve érezzük, olyan vidéken járunk,
ahol még mindig a nándorfehérvári hősök
által kivívott déli harangszóhoz igazodnak
az Alföldön élő népek.  Hazaérkezés a késő
éjszakai órákban.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió
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NAGY TÖRÖK KÖRUTAZÁS

1. nap: Budapest-Szófia
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban,
utazás rövid pihenőket tartva Szófiáig. A Vi-
tosa hegy lábánál fekvő bolgár főváros Eu-
rópa egyik legrégebbi városa. Itt található az
ország legnagyobb ortodox katedrálisa, az
Alekszandr Nyevszkij székesegyház, melyet
az oszmán hatalom alóli felszabadítás emlé-
kére emeltek. Rövid városnézésünket köve-
tően elfoglaljuk szállásunkat.

2. nap: Edirne-Isztambul
Edirnét, magyarul Drinápolyt a legendák szerint
Hadrianus római császár alapította az egykori
Trákia területén. Megcsodáljuk a „Nagy Épí-
tész”, Sinan mester legnagyobb műveinek egyi-
két, a Szelim mecsetet. Az oszmán építészet
nagymestere által tervezett mecset minaretjei
Törökország legmagasabbjai, melyekről gyö-
nyörű kilátás nyílik a városra. Folytatjuk utunkat
Isztambulba, ahová az esti órákban érkezünk. 

3. nap: Isztambul
A világ legdinamikusabban fejlődő városa,
amely két földrészen terül el, és a történelem
alakulására már a középkorban is befolyással
bírt Európában csakúgy, mint Ázsiában. Bár te-
rületileg kisebb része van Európában, mégis
európai városnak tartják. A város híres törté-
nelmi negyede őrzi a szultánok emléke mellett
az ókeresztény uralkodók emlékét is, amit vá-
rosnézésünk során mi is meglátogatunk: Top-
kapi szerájt, a háremmel együtt, az Hagia Szófia
templomot, amit a keresztények építettek, me-
csetté vált, ma pedig múzeum. Itt Theodosius
obeliszkje mellett elsétálva a Sultanahmet, azaz
a Kék mecset belső világa hat ránk lenyűgö-
zően. A keresztény időkben épült ciszterna, ma
az egyik legkülönlegesebb látványosság. Fa-
kultatív hajózási lehetőség a Boszporuszon,
mely során felejthetetlen élményben lesz ré-
szünk miközben Európa és Ázsia között visz a
hajónk a Márvány-tengeren.

4. nap: Ankara
A régi fővárosból az új felé utazunk, hiszen Ke-
mal Atatürk politikája nyomán Ankara csak

1923 óta az ország fővárosa. Miután fővárosi
rangot kapott két részre osztották, a régi vá-
rosrészre és az új városrészre. Az újban kaptak
helyet a kormányzati épületek is. Az Anatóliai
Civilizációk Múzeumában tárlatvezetésen te-
kinthetjük meg és csodálkozhatunk rá a meg-
számlálhatatlan kiállított tárgyon keresztül az
ókori és középkori civilizációk emberének esz-
tétikus találékonyságára csodálkozhatunk rá.
Ezután a valóságban is megismerkedhetünk a
Kis-Ázsiai félsziget kincseivel, hiszen Kappadó-
kia felé tartunk.

5. nap: Kappadókia
Bátraké a szerencse: aki hajnalban a napfel-
keltét szeretné egy hőlégballonból megcso-
dálni Kappadókia vöröses-sziklás szépséges
tája fölött, megteheti fakultatív programként
az időjárás függvényében. Kappadókia elénk
tárja mesés kincseit, amit a természet és az
ember együtt alakított évszázadokon keresztül:
a különleges karsztképződmények közt felfe-
dezhetjük a „Tündérkéményeket”, a híres szikla-
templomokat és kolostorokat az ódon fres-
kókkal együtt, mindezt a Göreme Nemzeti Park
holdbéli vidékén, akárcsak Kaymakli és Derin-
kuyu páratlan élményt nyújtó földalatti városait,
melyek az első keresztények búvóhelyei voltak.
A nap folyamán lehetőség nyílik egy helyi ék-
szerkészítő üzletbe ellátogatni, ahol bepillant-
hatunk a mesterség titkaiba, illetve vásárolha-
tunk is. Fakultatív program keretében az este
folyamán egy valódi barlang-mulatóban török
esten vehetünk részt ahol színes-táncos ka-
valkád, pergő zene és az elmaradhatatlan has-
tánc is a műsor része.

6. nap: Sultanhani karavánszeráj-Konya
Kis-Ázsia, Anatólia a mai napra is tartogat
meglepetéseket, hiszen Sultanhani a cél.
Ahogy neve is árulkodik róla, han, azaz szállás
volt itt a híres Selyemút mentén. Az utazás-
ban megfáradt kereskedők szállhattak meg
itt, ahol mecset, törökfürdő, istálló stb. is meg-
található volt. A karavánszeráj után misztikus
élmények várnak ránk, a kerengő, azaz mevl-
evi dervisek központjába, Konyába visz utunk.

Az iszlám vallás különlegességét részleteiben
a Mevlana Múzeumban ismerhetjük meg.
Még ezen a napon megérkezünk Pamukká-
léba, ahol a szállásunk lesz.

7. nap: Pamukkale-Hierapolis-Ephesos-Kusadasi
Az ókori gyógyfürdő ma modern gyógy-köz-
pont Pamukkaleban. Hihetetlen látvány a táj
hófehér mészkő teraszaival, termálvízével ter-
mészeti csoda, világszinten is ritkaság. A le-
genda szerint Hierapolis város ókori születése
a gyógyvíz csodatevő erejének köszönhető.
Időutazásunk most bibliai tájra kalauzol ben-
nünket, Ephesosba, mely Ionia legfontosabb
metropolisza volt a Prion hegy lábánál. A vá-
rostól pár kilométerre egy dombon építették
120 éven keresztül a teljes egészében már-
ványból készült Artemis templomot, amely az
ókori világ hét csodájának egyike volt, de egy
éjszaka felgyújtottak s teljes egészében leé-
gett. Bár többször újjá építették, a monumen-
tális építményből mára néhány kőtömb és
egy felújított oszlop maradt fenn. Felkeressük
azt a házat, ahol Szűz Mária Jézus halála után
élt, és amelyet a 20. században három pápa
is meglátogatott. A ház mellett található a
Szűz Kútja, a legenda szerint a vize csodatévő
hatású. Szállásunk a török tengerparti város-
ban, Kusadasiban lesz. 

8. nap: Pergamon-Trója
Kora reggeli indulás után az Égei-tenger partját
elhagyva az ókori kultúra fellegvára, Pergamon
a cél, mely a Világörökség része. Látványa eny-
nyi idő távlatából is lenyűgöző. A legenda sze-
rint, a kényszer teremtette meg a pergamen
kifejlesztését, ami a könyv, mint forma megje-
lenését vetítette előre. Időben az ókorban ma-
radva a híres homéroszi Trójához érkezünk.
Tróját Párisz királyfi legendás választása tette
híressé ill. okozta a város bukását is. Romjai,
akárcsak története máig fennmaradt. 2018-
ban lesz 20 éve annak, hogy ősi város felkerült
az UNESCO Világörökségi listájára. Az ünnep-
ségre nyitják meg a Trója Múzeumot, ahol töb-
bek között kiállításra kerül egy 24 darabból
álló arany ékszer is, amelyek között olyan is

található, mely a trójai Helénáé volt. A látnivalók
megtekintése után Canakkaléba utazunk és
elfoglaljuk szállásunkat.

9. nap: Dardanellák-Rodostó
Újra a Márvány-tenger partján, ezúttal a Dar-
danelláknál, ahol komppal jutunk át Euró-
pába. Vezérlő fejedelmünk száműzetésének
helyszíne, Rodostó a cél. A Magyar utcában
székely kapu jelzi a 18. századból egyedüli-
ként fennmaradt házat, Rákóczi Ferencét. Ma
múzeumként működő épületben színvonalas
kiállítás emlékezik meg róla.  Nosztalgikus
hangulatban folytatjuk utunkat a bolgár határ
felé, szállásunk Szófiában lesz.

10.nap: Belgrád-Budapest
Hazautazás közben Szerbia fővárosa minden
tekintetben üdítő: a zöld parkos, gyönyörű
panorámás Kalemegdán a Száva és a Duna
találkozásánál: újra magyar hősökre gondol-
hatunk. Bepillantva a teraszos, kávézós, nap-
sütötte Knez Mihajlova sétáló utcába meg-
érezzük egy pillanatra Belgrád különleges,
vonzó hagulatát. Ezután Vajdaság csendes
tájain érkezünk a határra, majd tovább foly-
tatva utunkat a késő esti órákban 
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Utazás: autóbusszal
Szállás: ***/**** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 49.000,-Ft/fő

10 nap

189.900,- Ft/fő

10.26.

03.31-ig -10% kedvezmény!



KLASSZIKUS GÖRÖG KÖRÚT REPÜLŐVEL

Utazás: repülővel
Szállás: ***/**** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 15.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 49.900,-Ft/fő
Repülőtéri illeték: 33.000,-Ft/fő

Athén városlátogatás repülővel
99.900,-Ft-tól/fő!

8 nap

199.900,- Ft/fő

08.16.

Utazás: autóbusszal
Szállás: **/*** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 34.000,-Ft/fő

9 nap

139.900,- Ft/fő

08.18.

1. nap: Budapest-Athén
Elutazas Budapestről a Wizz Airlégitársaság
menetrendszerinti járatával a délelőtti órák-
ban Athénba. Az esti érkezést követően
transzfer a szállodába, majd a szobák elfog-
lalását követően éjszaka a hotelben.

2. nap: Athén
Délelőtt kirándulás Görögország fővárosában,
Hadrianus kapu, az Olimpiai Stadion, a  Par-
lament épületének és az előtte lévő őrség-
váltásnak, az Akropolisz és a Zeusz templom 
megtekintése. Kora délután szabadprogram
a városban, majd visszatérés a szállásra. Dél-
után fakultatív kirándulási lehetőség: elláto-
gatunk az Attikai félsziget legdélebbi pontjára
a Szunion fokhoz, ahol megtekintjük az ókori
Poszeidón templomot. (Ár: 14.900,-Ft/fő)
Éjszaka a hotelben.

3. nap: Mükéne-Epidavrosz-Nafplion
Indulás kora reggel Athénból a Peloponné-
szoszi-félszigetre, útközben a Korinthoszi
csatorna megtekintése, amelyet 2 magyar

tervei alapján építtetett a görög állam. Dél-
előtt folyamán  ellátogatás Mükénébe, Aga-
memnon sírja és az Oroszlános kapu, majd
Epidavroszban az ókori színház megtekin-
tése. Ezt követően a Nafplion város festői
promenádjában gyönyörködhetünk, majd
visszautazás Athénbe a szálláshelyünkre. Éj-
szaka a hotelben.

4. nap: Olympia-Delfi
Az athéni szálloda elhagyását követően el-
utazunk Olympiába, hogy megtekintsük
Olümpia romvárosának maradványait, ame-
lyet az olümpiai játékoknak, az ókor egyik
legfontosabb sportversenyének helyszíne-
ként is ismerhetünk. Az ásatási terület és a
múzeum megtekintését követően a patrai Rio
Antirio hídon át elutazunk Delfibe. Az érkezést
követően elfoglaljuk szállásunkat és éjszaka
a hotelben. 

5. nap: Delfi
A reggelinket követően felfedezzük Delfit,
amely az ókori Görögország első számú jós-

helye volt és a Parnasszosz hegységben ta-
lálható. Az ókori hiedelem szerint ez a hely
volt a világ közepe. Megtekintjük az itt talál-
ható szentély együttest, a Kincsesházakat, a
Színházat és a múzeumot. A programot kö-
vetően elutazunk Kalambakába a Meteorák
lábához. Szálláshely elfoglalása.

6. nap: Meteorák-Athén
A mai napon megtekintjük a Theszáliai völgy-
ben található grandiózus magasságba emel-
kedő, természetes sziklatömböket, amelyek-
nek a tetejére épültek, a bizánci kolostorok.
A kolostor meglátogatását követően bu-
szunkkal elutazunk Athénbe a szálláshe-
lyünkre.

7. nap: Athén/szabadprogram
Szabadprogram fürdőzés Athén tengerpartján.

8. nap: Athén-Budapest
Kijelentkezés a szállodából, transzfer a repü-
lőtérre, majd a Wizz Air  menetrendszerinti
járatával elutazás Budapestre.

KULTÚRA ÉS PIHENÉS HELLÁSZ TÁJAIN

2. nap: Tempé völgy-Thermopülai szoros-
Kamena Vourla    
Továbbutazás Görögországba. Rövid pihenő
az árnyas Tempé-völgyben, Apollón és Aph-
rodité ókori kultuszhelyén. Kamena Vourla
felé tartva megállunk a Thermopülai-szoros-
nál, mely a Leonidász király által vezetett
spártaiak és Xerxész perzsa hadserege közt
lezajlott nagy történelmi csata híres színhelye
volt. Szállás elfoglalása a kora esti órákban.

3. nap: Delphoi  
Pihenés a tengerparton, vagy kirándulási le-
hetőség a Parnasszosz szikláin  csodálatos
helyen fekvő jósdához, amelyet az ókorban
a Föld közepének tartottak. Itt az ásatási
terület és a múzeum megtekintése. (Ár:
20EUR/fő)

4. nap: Hajókirándulás Szkiathosz szigetére
Kirándulási lehetőség az északi Szporádok
szigetcsoporthoz tartozó Szkiathosz szige-
tére. A sziget fővárosának szűk, keskeny, de
igen hangulatos utcái, fehér házai a jellegze-

tes kék ablakokkal, számtalan üzletei, taver-
nái igazi görög hangulatával varázsolja el a
látogatókat. Szabadidő, strandolási lehetőség
a sziget (és Európa) egyik legszebb aranyló
homokos, kristálytiszta vizű strandján. (Ár:
15.000.- Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!)

5. nap: Meteorák
Pihenés a tengerparton vagy egész napos
fakultatív kirándulási lehetőség a Meteorák-
hoz, a sziklákra épült kolostorvároshoz. Ta
Meteora Monasztiria, azaz kolostorok a leve-
gőben. Két kolostor megtekintése, ebédelési
lehetőség, majd visszatérünk a szállásra. (Ár:
25EUR/fő)

6. nap: Athén                                                                                                                                                            
Egész napos fakultatív kirándulás Athénba,
Európa egyik legrégibb városába. (Ár: 35
EUR/fő) Autóbuszos és gyalogos városné-
zés: Olimpiai stadion, Parlament, Akropolisz
+ Akropolisz múzeum tárlatvezetéssel. Az
Akropolisz közelében található az ókori
Agóra, a piactér, amely a közélet központja

volt. Ezen kívül megtekintjük a pomponos
fapapucsot, s combig érő pamutharisnyát
viselő őrök őrségváltását, az ismeretlen ka-
tona sírjánál. Szabadidő, majd visszautazás
a szállásra. 

7. nap: Pihenés a tengerparton
Pihenés a tengerparton. Felfedezhetjük a cso-
dás kis tengerparti halászfalut, Kamena Vo-
urlát, amely mára a görögök kedvelt nyara-
lóhelye is a környék termálvizes forrásai
miatt. Este lehetőség egy hagyományos gö-
rög estre, a csodás kilátással rendelkező
szomszédos hegyi kolostorhoz közeli faluban. 

8. nap: Kamena Vourla-Thessaloniki-Nis                        
Városnézés Thessalonikiben, mely az ókor-
ban a Bizánci birodalom legnagyobb és leg-
gazdagabb városa volt. Szállás Predejane-
ban. 

9. nap: Predejane-Budapest                                               
Reggeli után hazautazás. Érkezés az esti
órákban. 
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1. nap: Budapest-Predejane   
Elutazás kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás, rövid pihenőkkel. Szállás Prede-
jane-ban.



VILÁGÖRÖKSÉGEK NYOMÁN GÖRÖGORSZÁGBAN 

1. nap: Utazás Budapest-Nis
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Utazás a Kecskemét-Szeged-Újvidék-Belgrád
útvonalon. Tartalmas pár nap vár ránk, hogy
felfedezzük Görögország ősi városait és fel-
elevenítsük a történelemkönyvek sorait. Vár
ránk az Akropolisz, a Meteórák csodás ko-
lostorai, Epidavros ókori színháza és még
sok-sok látnivaló. A görög istenek legendái
mellett részletes betekintést kapunk Görög-
ország mindennapjaiba és végül a helyiek
kedvelt nyaralóhelyén pihenhetünk majd meg
a tengerparton. Utunkat rövid pihenőkkel sza-
kítva meg utazunk a tranzitszállásra. Érkezés
Nisbe az esti órákban. Szálláshely elfogla-
lása.

2. nap: Nis-Paralia
Reggeli után továbbutazás Görögországba.
Délután rövid városnézés Thessalonikiben,
Görögország második legnagyobb városában,
ahol ókori emlékek és a bizánci építészet re-
mekei is megtalálhatóak. Gyalogos és rövid
buszos városnézés során megismerkedhe-
tünk a legfontosabb nevezetességekkel:
Szent Demeter Bazilika, Fehér torony, Galeri-
usz diadalíve. Városnézésünk után folytatjuk
az utazásunkat a szálláshely felé. Estefelé
érkezés Paralia városába, Görögország egyik
legnépszerűbb üdülővárosába. Szálloda el-
foglalása, szabadprogram.

3. nap: Vergina-Edessa
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk ismer-
kedésünket az ország történetével és látni-
valóival. Utunk első állomása az Aliákmonasz
folyó déli részénél, a Pieria lábainál található
ókori Aigai, a mai Vergina, a makedónok ősi
fővárosa. Itt megtekintjük a világszerte híres
föld alatti makedón királysírok múzeumát,
mely az UNESCO Világörökség része. Itt tárták
fel Nagy Sándor édesapjának, II. Philipposz-
nak, a híres makedón hadvezérnek 2500 évig
a föld mélyén pihenő monumentális kriptáját,
felbecsülhetetlen értékű kincsekkel.Látoga-
tásunk alkalmával Észak-Görögország egyik
legimpozánsabb múzeumában II. Philippos
(Nagy Sándor apja) és felesége világhírű sírját
tekintjük meg. A program végén a csodálatos
vízeséseiről nevezetes Edessába látogatunk
el, melyet a Vizek városának is neveznek. Gö-
rögország legnagyobb vízesését láthatjuk
majd, mely több szinten, lépcsősen 70 m ma-

gasból zúdul alá, és hatalmas vízimalmok ke-
rekét forgatta. A délután folyamán visszatérés
a szálláshelyre, szabadprogram.

4. nap: Meteórák-Athén
Reggeli a szállodában, majd utazásunk egyik
legszebb és legizgalmasabb programja kö-
vetkezik, hiszen a Meteorák a legnevezete-
sebb látnivalók közé tartoznak Görögország-
ban. Kirándulás a világhírű Meteorákhoz. Az
út során az ókori görögök szent hegye, az
Olympos mellett haladunk el, majd a Tempi-
völgy érintésével, Larisszán és Trikalán ke-
resztül érkezünk Kalambakába. A vidék és a
hegység elnevezése: sajátságos környék tele
gigantikus torony- és csipke alakú sziklákkal.
Maguk a sziklák egyenként 100–150 méter
magasak. A Meteora (görög szó) "levegőben
lebegőt" jelent. A sziklák elnevezése nem vé-
letlen, valóban az égbolt közelében keresen-
dők a csúcsok. A természeti szépségben
egyedülálló, óriási sziklákra épült Meteorák
két kolostorát tekinthetik meg. A kolostorok
érdekes története, értékes ikonjai, a különle-
ges építészeti stílus, valamint a környék szép-
sége a múltba kalauzolja az idelátogatókat.
A kolostorok megtekintése után egy ikonfestő
műhelybe látogatunk el. Itt lehetőség lesz be-
tekinteni egy kicsit az ikonkészítő mesterem-
berek lenyűgöző munkáiba. Megcsodálhatjuk
a kézzel készült ikonokat és természetesen
vásárolhatunk is, majd rövid szabadidő. Ebéd
lehetőség egy közeli tavernában. Miután kicsit
megpihentünk, folytatjuk az utazásunkat a
világ egyik legrégebbi városa, Athén felé. Szál-
láshely elfoglalása az esti órákban.

5. nap: Athén
Reggeli a szállodában, majd megkezdjük a
főváros felfedezését. Athén, a nyugati civili-
záció egyik legcsodálatosabb szimbóluma,
az antik görög kultúra jelképe. Autóbuszos
városnézés során láthatják az Olimpiai Sta-
diont, a Zappiot, a Parlament épületét, Had-
rianus császár diadalívét és egyéb híres lát-
nivalókat. Athénban minden út az
Akropoliszhoz vezet, melyet természetesen
mi is megnézünk. Ezt követően rövid sza-
badidő áll a rendelkezésükre, amelyet ked-
vük szerint tölthetnek el. Tehetnek egy sétát
a Nemzeti Parkban, felfedezhetik a Plakát
vagyis az óvárosi negyedet, ami további lát-
nivalókat kínál Önöknek. Megnézhetik az őr-

ségváltást a Parlament épülete előtt. Dél-
után szabadprogram.

6. nap: Epidavros-Mükéné-Nafplion
Reggeli után kirándulás Peloponnészoszi-fél-
sziget három fénypontjához. Az egész napos
kirándulás keretében megtekinthetik Epidav-
rost, ahol az ókor egyik legnagyobb színháza,
valamint az Aszklepiosz szentély is található.
A nap második állomása a Heinrich Schlie-
mann által, Homérosz írásainak segítségével
felfedezett Mükéne. A mítosz szerint Mükéné
alapítója Perszeusz volt, aki a város hatalmas
falainak felépítéséhez küklopszok segítségét
kérte. A küklopszok keze nyomát fedezhetjük
fel a hatalmas kövekben, amelyekből a vár
épült. Látogatásunk alkalmával a vár legis-
mertebb látnivalóit: az oroszlános kaput, és
a királyi sírokat csodáljuk meg. Mai napunk
utolsó programjaként, Görögország első új-
kori fővárosát, Nafplion gyönyörű belvárosi
sétányát és a Palamidi várat tekintjük meg.
Gyönyörű tengerpart, hangulatos tavernák és
kedves kis utcák várnak itt ránk. Amennyiben
az időjárás megfelelő, áthajózhatunk a ma-
gyar mérnökök közreműködésével készült ko-
rinthoszi csatornán.

7. nap: Fakultatív hajókirándulás
Lehetőség van egy három szigetből álló cso-
dálatos hajókiránduláson való részvételre:
Aegina, Porosz Hidra szi-getek közt feltárul a
csodálatos görög szigetvilág. Minden szige-
ten eltölthetünk egy kevés időt, belekóstolva
a görög életérzésbe (Ár: 29.000,-Ft/fő-jelent-
kezéskor fizetendő) A szigetek egy másik Gö-
rögország képét tárják elénk: felfedezhetjük
a szigetek  kis fehér házait, a girbe-gurba ut-
cácskákat. Megcsodálhatjuk a pisztácia-ter-
mesztéséről híres Aegina szigetét, a valami-
kor hajós családjairól, most inkább művészeti
életéről ismert Hydrát, valamint Porosz kis
szigetét is.

8. nap: Delfi-Kamena Vourla
Reggeli után Görögország talán legimpozán-
sabb szentély együttesét, Delfit keressük fel.
Az ókorban a világ közepének, azaz „a Föld
köldökének” tekintették. A szentélykörzetben
végighaladunk az ún. Szent Úton. A kincses-
házakat elhagyva megérkezünk az Apollón
templomhoz, mely az áldozatok bemutatá-
sának és a jóslásoknak a színhelye volt. A

színháztól egy sétaúton lehet feljutni a stadi-
onhoz. A múzeum gyűjteménye páratlan lát-
nivalókat kínál, a gyűjtemény leghíresebb da-
rabja a Delphoi kocsihajtó szobra méltán
világhírű. Délután érkezünk meg Kamena Vo-
urlába, amely mára a görögök kedvelt nyara-
lóhelye is a környék termálvizes forrásai mi-
att. Este lehetőség van egy hagyományos
görög estre, amelyet a csodás kilátással ren-
delkező szomszédos hegyi kolostorhoz közeli
faluban tartanak.

9. nap: Kamena Vourla-Paralia
Reggeli utánbúcsú Kamena Vourla városától.
Utazás az ókor egyik leghíresebb csatájának
színterére. A Thermopülai-szorosnál, Ther-
mopylénél megtekintjük a spártaiak emlék-
művét, majd ezután megállunk az Olymposz
hegynél, ahol egy skanzenfalut keresünk fel.
Látogatás Palios Panteleimonas hegyi falucs-
kájában az Olimposz lejtőjén. A macskaköves
utcák, apró házak minden látogatót elvará-
zsolnak. A szűk utcákban üzletek, tavernák és
csodálatos panoráma vár ránk. Ezt követően
sétát teszünk a Vythos-szorosban, ahol egé-
szen Zeusz fürdőkádjáig sétálhatunk el kényel-
mes tempóban. Délután érkezés a szállásra.

10. nap: Paralia-Budapest
Indulás a kora hajnali órákban Paraliáról. Fo-
lyamatos utazás rövid pihenőkkel Magyaror-
szágra. Utazás a Nis-Belgrád-Szeged útvonalon.
Érkezés a késő esti órákban Budapestre.
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 63.000,-Ft/fő

10 nap

167.900,- Ft/fő

10.26.



EURÓPA HATÁRÁN PORTUGÁLIA

Utazás: repülővel  
Szállás: ***/**** szálloda
Ellátás: félpanzió
Reptéri illeték:  kb. 47.000,-Ft/fő
Feladott poggyász 20 kg:  38.000,-Ft
Egyágyas felár: 47.600,-Ft

8 nap

239.900,- Ft/fő

09.14.

Utazás: repülővel  
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Reptéri illeték:  kb. 45.000,-Ft/fő
Feladott poggyász 20 kg: 

25.500,-Ft/db

8 nap

229.900,- Ft/fő

10.13.

érkezünk Alcobaca-ba, ahol megtekintjük az
UNESCO listás apátságot. Szállás Coimbra
környékén.

3. nap: Coimbra-Aveiro
Utazás a XVIII.századi egyeteméről híres Coimbra
városába. Belvárosi séta a történelmi utcákon,
az egzotikus fával és arannyal épült Joanina
könyvtár megtekintése. Délután továbbutazás
Aveiro-ba, másnevén a „Portugál Velencébe”. A
várost lagúnák, vízi utak  hálózzák be színesen
pompázó hajókkal (barcos moliceiros). A még
Marcus Aurelius idejében alapított város az egyik
legérdekesebb település Portugáliában. Lehető-
ség sétahajókázásra  a csatornák között. 

4. nap: Portó
Látogatás Portó-ban, észak-Portugália fővá-
rosába és kapujába. Városnézés: Castelo do
Queijo, Foz öböl, Boavista sugárút és a tör-
ténelmi központ, amit a világörökség részéve
nyilvánítottak. Ennek részeként megtekintjük
az Aliados sugárutat, a belvárosi Baixa ne-
gyedet, a Szabadság terét, Sao Bento állo-

mást a gyönyörű festett csempéivel, a jelleg-
zetes barokk stílusú Clerigos tornyot, a híres
Bolsa palotát. Látogatás a híres borospin-
céknél, kóstolóval. Délután lehetőség hajó-
kázásra a Douro folyón egy tipikus Rabelon.

5. nap: Batalha-Fatima
Indulás Batalha-ba, ahol a portugál gótikus
művészet remekművét a Santa Maria de Vi-
tória kolostort tekintjük meg. Délután foly-
tatjuk utunkat Fatima-ba, a híres zarándok-
helyre, ahol a katolikus hit szerint megjelent
Szűz Mária. Visszatérés a szállásra.

6. nap: Sintra-Cabo da Roca-Cascais-Estoril
A világörökségi Sintra megtekintése. A hegy
lábánál elterülő gyönyörű városban megláto-
gatjuk a nemzeti palotát, aminek legfeltűnőbb
jellegzetessége a két kúp alakú kémény. Sintra
után elhaladunk Cabo de Roca, Európa legnyu-
gatibb csücske mellett. A nap további részében
meglátogatjuk Cascais-t egy hagyományos ha-
lászfalut, majd Estoril-t, a világhírű nyaralóhe-
lyet. Szállás Lisszabon környékén.

7. nap: Lisszabon
Lisszabonban panorámás városnézés kere-
tén belül láthatjuk a bikaviadal arénát, a Spa-
nyol teret, a VII. Eduardo parkot és a Szabad-
ság sétányt, majd a Tejo partján fekvő Belém
toronynál és a Felfedezések emlékművénél
kezdjük a sétánkat. Megtekintjük a manuel
stílusú Jeromos kolostort, ami a világörökség
része. A városnézésünket olyan kiemelt hely-
színeken folytatjuk, mint a Rossio, Kereske-
delem tere, Alfama és Chiado negyedek, a Sé
katedrális, valamint a S. Jorge kastély, ahon-
nan csodálatos kilátás nyílik a városra. 
Szabadidő.

8. nap: Lisszabon-Budapest
Transzfer a folyó partján épült Expo ne-
gyedbe,melyet az 1998-as Világkiállításra épí-
tettek. Itt lehetőség lesz libegőzni, melyről szép
kilátás nyílik a városra és a hídra vagy látoga-
tást tenni Európa egyik legnagyobb Óceanári-
umába. Vásárlási lehetőség a Vasco da Gama
bevásárlóközpontban, majd hazautazás me-
netrend szerint.

ANDALÚZIA KINCSEI

2. nap: Ronda-Mijas
Utazás az egyedülálló fekvésű Ronda váro-
sába, mely nevével ellentétben Andalúzia
egyik legszebb városa. Séta a műemlékek
sokasága között, mely során többek között
megtekintjük Spanyolország legrégebbi aré-
náját is. Délután továbbutazás Mijas-ba,
Costa del Sol régió tipikus andalúz falujába,
séta a fehérre meszelt házak között. A tele-
pülés egyik érdekessége a szamár taxik. 

3. nap: Gibraltár-Marbella
Reggel indulunk a brit fennhatóság alatt álló
Gibraltárba. Fakultatív program keretén belül
látogatást teszünk a szabadon élő majmokról
is elhíresült sziklánál, ahonnan csodálatos pa-
noráma tárul elénk; a St. Michael cseppkő-
barlangjánál, az Európa Pontnál, majd a végén
séta a Main street pubjai és terei között. (Ár:
14.000 Ft – jelentkezéskor fizetendő!) Délután
rövid séta a Costa del Sol legelegánsabb üdü-
lőhelyén, ahol felfedezhetjük a kanyargós, kis
szűk utcácskák közötti régi római és mór mű-
emlékeket. Visszautazás a szállásra. 

4. nap: Malaga-Nerja
Egész napos kirándulás helyi közlekedéssel. Dél-
előtt Malaga-ba a napos part központjába láto-
gatunk. Városnézésünk során megtekintjük a le-
nyűgöző szépségű katedrálist;  Spanyolország
legépebben fennmaradt mór erődjét; a Picasso
múzeumot;  a leghíresebb sétálóutcáját (Calle
Larios). Délután érkezünk Nerja-ba, ellátogatunk
„Európa balkonjához”, ahonnan csodálatos pa-
noráma tárul elénk, majd séta az óvárosban a
hangulatos szűk kis utcácskák között. 

5. nap: Torremolinos
Szabadidő, fürdési lehetőség Torremolinosban.

6. nap: Granada
Utazás Granadába. Megtekintjük a  várost: a ka-
tedrálist, a spanyol reneszánsz egyik remekművét;
a világörökségi régi mór városnegyedet; Plaza Nu-
eva,majd fakultatív lehetőség az Alhambra Pazar
palotaegyüttesének a megtekintésére a sokat fo-
tózott oroszlános udvarral és a kapcsolódó Ge-
neralife díszkerttel, amik joggal tették világhírűvé
a várost. (Ár: 16.000 Ft – jelentkezéskor fizetendő!)

7. nap: Carmona-Sevilla
Utazás Sevilla felé. Útközben rövid sétát te-
szünk egy újabb tipikus andalúz kisvárosban,
Carmona-ban. Kora délután érkezünk Anda-
lúzia fővárosába. A több mint 2000 éves vá-
rosban, számos civilizáció hagyta itt lábnyo-
mát. Városnézésünk során megtekintjük
többek között: a világ legnagyobb gótikus ka-
tedrálisát a híres Giralda toronnyal; a mór
erődőt; az egykori Santa Cruz zsidó negyedet;
a város legszebb terét, Plaza de Espana. Visz-
szatérés a Cordoba környéki szállásra.

8. nap: Cordoba-Antequera-Malaga
Városnézés Cordobaban, mely az egykori
arab világ egyik legfontosabb szellemi és
művészeti központja volt. Legfontosabb
megállónk a mór eredetű káprázatos mecset,
Mezquita. Séta a zsidó negyedben; Alcazar
(a kalifák egykori rezidenciája díszkerttel,
mozaikokkal), Guadalquiviren átívelő mór kő-
híd. Visszautazás Malagába, rövid pihenő
Antequera városában.Hazautazás menet-
rend szerint.
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1. nap: Budapest-Lisszabon
Elutazás. Érkezés után transzfer a szállodába.

2. nap: Obidos-Nazaré-Alcobaca
Ma első megállónk Óbidos, a fallal kö-
rülvett középkori hangulatú város. Foly-
tatjuk utunkat Nazare-ba, az egyik legis-
mertebb portugál halászfaluba. Délután

1. nap: Budapest-Malaga-Torremolinos    
Elutazás Malaga-ba. Transzfer a szállásra.

03.31-ig -10% kedvezmény!



COSTA BRAVA, NYARALÁS A KATALÁNOK FÖLDJÉN

1. nap: Budapest-Acqui Terme
Megkezdjük utazásunkat a Katalánok föld-
jére. A Costa Brava nem véletlenül az egyik
legnépszerűbb nyaralási helyszín Spanyol-
országban. Türkizkék tenger, homokos stran-
dok, sziklás öblök és hangulatos üdülőváro-
sok várják évről-évre a látogatókat. A
környék tele van izgalmas városnéző és ki-
rándulási lehetőségekkel, így minden adott
egy kellemes nyaraláshoz. Kora reggel meg-
kezdjük utazásunkat Szlovénián keresztül
Olaszországba. Folyamatos utazás rövid pi-
henőkkel a Székesfehérvár-Nagykanizsa-Ma-
ribor-Ljubjana-Trieszt útvonalon Olaszor-
szágba. Érkezés a tranzitszállásunkra az esti
órákban. 

2. nap: Ligúria-Costa Brava
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk utun-
kat Spanyolország felé. Rövid megállókat
tartva,átutazunk Ligúria festői tartományán,
ahol leanderek, színesen virágzó bokrok,
dombok, mélykék tenger,mandula- és gesz-
tenyefák sorai teszik ellenállhatatlanul von-
zóvá a tájat. Érkezés az esti órákban Spa-
nyolország egyik legszebb üdülőhelyére. A
legészakibb spanyol "costa", vagyis tenger-
part, a Costa Brava , az egyik legnépszerűbb
üdülőhely egész Európában is. Gyönyörű
strandok, halászfalvak és tengerparti üdü-
lővárosok várják a nyaralókat.

3. nap: Barcelona
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív egész
napos buszos gyalogos városnézés Barce-
lonában. Ismerkedés Katalónia színes fővá-
rosával, amit Gaudi munkássága tett még
érdekesebbé. Művei mind az Unesco világö-
rökség részei. A délelőtt folyamán megte-
kintjük a Güell park külső részét; a Sagrada
Familiát, Gaudi életművét helyi idegenveze-
tővel (Ár: 9.500 Ft/fő - jelentkezéskor fize-
tendő!), ami még nem készült el, de ha elké-
szül, a világ legnagyobb római katolikus
bazilikája lesz, valamint a Passeig Gracia
gazdag polgári - köztük 2 Gaudi tervezésű –
házait, majd megálló Montjuic-hegyi kilátó-
nál. A délután folyamán a középkori város-
maggal folytatjuk a napot. Vár a Gótikus Ne-

gyed a Katedrálissal és Királyi Palotával, a
Katalán tér, majd séta a híres Ramblas-on.
Rövid szabadidő, majd következik a La Bo-
queria piac a maga színes kavalkádjával, a
Plaza Real, klasszicista jellegű árkádos tere,
közepén a Három Grácia szökőkútjával és a
60 méter magas Kolumbusz szobor. Város-
nézésünk után vásárlási lehetőség a moder-
nizmus fellegváraként is gyakran emlegetett
Barcelonában. Az esti órákban visszautazás
a tengerparti szállásra. (Ár: 30 EUR/fő)

4. nap: Costa Brava
Szabad program, pihenés a tengerparton.
Costa Brava szép, hosszú, homokos tenger-
partjával, számos program lehetőséggel
várja az üdülni vágyókat, így a strandolás
mellett egy igazán tartalmas napot is eltölt-
hetünk az üdülővárosban. Program lehető-
ségek: Delfinárium, Csúszdapark stb. Este
részvételi lehetőség egy látványos Flamenco
show programon. (Ár: 40 EUR/fő) Vacsora
után egy fantasztikus előadáson vehetnek
részt, ahol jellegzetes spanyol környezetben
élvezhetik a spanyol kultúra legjellegzete-
sebb táncát és ízelítőt kaphatnak a spanyol
zenékből. Visszaérkezés a szállodába a késő
esti órákban.

5. nap: Andorra
Szabad program, pihenés a tengerparton
vagy fakultatív kirándulás Andorra-ba. Az
Andorrai Hercegség a Pireneusok keleti ré-
szén, Franciaország és Spanyolország kö-
zött elterülő ország, Európa legnagyobb tör-
peállama. A pireneusok festői hegyei között
utazunk, középkori falvak mellett elhaladva
érkezünk be Andorra la Vella-ba, a hercegség
fővárosába. Városnézés Európa legmaga-
sabban fekvő fővárosában, ahol sétánk so-
rán megtekintjük a főtemplomot, a parla-
mentet, a völgy házát, a Poble teret.
Szabadidő és vásárlási lehetőség a vám-
mentes államban. Délután még rövid láto-
gatást teszünk a 2.740 m magasan fekvő
hangulatos hegyi városkában, Ordino-ban.
Szűk macskaköves utcái között található a
XVII. századi urasági kastély. A nemesi csa-
lád volt az egyik tulajdonosa az andorrai ko-

vácsműhelyeknek, ami a XIX. századig An-
dorra vezető iparága volt. Visszaérkezés a
szállodába az esti órákban. (Ár: 40 EUR/fő)

6. nap: Montserrat
Szabad program, pihenés a tengerparton
vagy egész napos fakultatív kirándulás.  Vár
Montserrat, Katalónia  spirituális szíve, mely-
nek nevezetessége a 880 környékén épült
bencés apátság, ahol a Montserrati Szűz
szentélye található.  Spanyolország második
legjelentősebb búcsújáró helyére látogatunk.
Ahogy autóbuszunkkal közeledünk már
messziről látni fogjuk a magasba nyúló csip-
kés sziklákat.(A Montserrat jelentése Fű-
részhegy.) Az út felfelé egy izgalmas szer-
pentinen vezet, ahonnan lélegzetelállító
látvány terül elénk a városról.  Megtekintjük
a hegyormok közti kolostort, ahol  a katalá-
nok híres védőszentjének a szobrát, a Fekete
Madonnát őrzik. A Szűz Máriát és a fején
koronát viselő gyerek Jézust ábrázoló kegy-
szobrocskát a legenda szerint Lukács evan-
gélista faragta, és maga Szent Péter hozta
a sziklák közé Krisztus születése után 50
évvel. (Látogatásunk után fakultatív prog-
ram lehetőség: siklózás.) A zarándokhely kö-
rüli barangolás mindenképp kihagyhatatlan!
Az apátságtól a 'Sant Joan' siklóval, majd
gyalog lehet továbbmenni. A hegy legma-
gasabb pontjáról, a Sant Jeroni csúcsról pe-
dig lélegzetelállító kilátás nyílik a vidékre.
Visszautazás a szállodába a délutáni órák-
ban.  (Ár: 20 EUR/fő)

7. nap: Figueres-Pubol-Girona
Szabad program, pihenés a tengerparton
vagy egész napos fakultatív kirándulás,
melynek keretén belül először Figueres-be
látogatunk, Salvador Dali szülővárosába,
ahol megcsodálhatjuk a híres Dali múzeu-
mot. Kora délután felkeressük Dali felesé-
gének, Gala asszonynak a kastélyát Pubol-
ban. A kastély alapjai már a 11. sz.-ban
álltak, de végleges formáját Pubol báró ide-
jében a 14. sz. végén nyerte el. A kastély
után a több, mint ezer éves múltra visszate-
kintő Girona városával zárjuk programunkat.
Séta az óváros szűk utcácskáin, ahol meg-

tekintjük többek között a világ leszélesebb
gótikus templomhajójával rendelkező kated-
rálist, a zsidó negyedet és az arab fürdőt.
Visszatérés a szállásra. (Ár: 30 EUR/fő)

8. nap: Costa Brava-Monaco-Genova
Reggeli a szállodában, majd búcsú Spa-
nyolországtól. Elutazás a kora reggeli
órákban a Costa Brava-ról. Útközben rövid
megálló Monaco-ban, a fényűző herceg-
ségben. Monaco egy önálló és független
városállam, a világ második legkisebb or-
szága, amely Franciaország és a Földközi-
tenger közé ékelődik a francia Riviérán.
Egyedül Franciaországgal határos. Terü-
lete, mely szinte csak Monaco városából
áll, a világ  legsűrűbben lakott országa.
Megtekintjük a hercegi palotát (kívülről)
és az innen nyíló felejthetetlen kilátást a
luxusyachtok kikötőjére, majd folytatjuk
utunkat a genova közeli tranzitszállásra.
Esti érkezés a szállodába.

9. nap: Ligúria-Budapest
Korai reggeli a szállodában, majd megkezd-
jük hazautazásunkat.Folyamatos utazás rö-
vid pihenőkkel Szlovénián keresztül Magyar-
országra. Késő esti érkezés Budapestre. 
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Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió (7 vacsora)

Egyágyas felár: 60.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 80.000,-Ft/fő*
Részvételi díj: 179.900,- Ft/fő*

9 nap

149.900,- Ft-tól/fő

06.15.
08.17.*

Barcelona repülővel 89.900,-Ft-tól/fő



A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS SZENTPÉTERVÁR
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1. nap: Budapest-Varsó
Elutazás. Folyamatos utazás a Felvidéken
át, rövid pihenőkkel a Varsó környékén ta-
lálható szállásra. Esti érkezés a szállodába.

2. nap: Varsó-Trakai-Vilnius 
Folytatjuk utunkat  Vilniusba a Mazuri-tóvi-
déken keresztül, mely Lengyelország legna-
gyobb tórendszere. Útközben rövid megálló,
felkeressük a három tó által közrefogott,
keskeny földnyelven fekvő Trakai hangulatos
városkáját. A vízre épült várossal szemben,
a Galvé tó egyik szigetén büszkén magasodó
XIV. századi  gótikus vár lenyűgöző látványt
nyújt. Trakai festői települése, Litvánia haj-
dani fővárosa színes házairól is ismert, ma
az ország egyik legfontosabb látványossága,
Litvánia gyöngyszeme. Továbbutazás Vilni-
usba. Gyalogos városnézés az Óvárosban,
mely a Világörökség része. Felfedezzük ezt
a csodálatos, hangulatos várost, majd az
esti órákban a szálláshely elfoglalása.

3. nap: Vilnius-Keresztek hegye-Bauska-Riga
Reggeli után a gyönyörű fekvésű Litván fő-
város egyik legfontosabb nevezetességét a
Péter-Pál katedrálist tekintjük meg, majd to-
vábbutazás. Megálló a Siauliai városától 12
km-re található Keresztek hegyénél, a litván
katolicizmus különleges emlékhelyénél, mely
egyedülálló az egész világon. A 10 méter ma-
gas domb egy kora középkori földvár marad-
ványa, ma 15.000 nagyobb és mintegy
40.000 kisebb kereszt áll itt, a lécekből össze-
tákoltaktól a művészi mestermunkákig. A Ke-
resztek hegye (Litván Golgota) évszázadok
óta a litvánok egyik legerősebb nemzeti szim-
bóluma. Következő megállónk Bauska, ahol
megtekintjük Lettország barokk gyöngysze-
mét, a Rundale Kastélyt. Séta a kastély kert-
ben, majd utazás a Baltikum egyik legszebb
és legnagyobb városába, melynek óvárosa a
Világörökség része. Érkezés a Balti tenger
partján fekvő Rigába, Lettország fővárosába
a késő délutáni órákban. Városnézés a lett
fővárosban a legfontosabb látnivalók meg-
tekintésével. Belvárosi séta a nyüzsgő főváros
macskaköves utcáin, ahol megcsodálhatjuk
a gyönyörű szecessziós épületeket, egykori
kereskedőházakat is. A történelmi városköz-
pontban a Városháza, a gótikus Szt. Péter
templom és a dómtemplom, a Feketefejűek
háza, a középkori vár és várfal, a Lőportorony

és a Szabadság emlékmű lesznek a legfon-
tosabb látnivalóink. Esti érkezés a szállodába.

4. nap: Riga-Tallin
Búcsú a rigai öböl partján fekvő fővárostól
és folytatjuk utunkat Észtország irányába.
Érkezés Tallinba a déli órákban. Városnézés
Észtország fővárosában, melynek történelmi
belvárosa 1997 óta az UNESCO Világörökség
része. Városnézésünk során megtekintjük a
várat, vártornyot, a Pravoszlav székesegy-
házat, Dómot, a gótikus városházát, a kö-
zépkori patika múzeumot stb.

5. nap: Tallin-Szentpétervár
Reggeli után indulás Szentpétervár irányába.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. A határ-
átlépéstől függően késő délutáni érkezés Szent-
pétervárra. Rövid autóbuszos városnézés, majd
a szálláshely elfoglalása az esti órákban.

6. nap: Szentpétervár
Autóbuszos és gyalogos városnézés a Néva
parti metropoliszban, Oroszország második fő-
városában. A romantikus, csatornákkal szabdalt
cári város több, mint 200 éven át Oroszország
politikai és kulturális központja volt, lenyűgöző
belvárosának köszönhetően méltán érdemelte
ki az Észak Velencéje elnevezést. Városnézé-
sünk során a Nyevszkij sugárút, Szt. Izsák Szé-
kesegyház, Palota tér, Téli Palota, Nagy Péter-
lovasszobor, Admiralitás, a Vérző Megváltó
temploma és a  város legrégebbi épülete a Néva
torkolatának egyik kis szigetén álló Péter-Pál
erőd lesznek legfontosabb látnivalóink. Délután
a Téli palotában és a hozzá tartozó impozáns
cári épületekben található Ermitázs Múzeum
egyedülálló gyűjteményét tekinthetik meg rész-
letes tárlatvezetéssel (Ár: 12.900 Ft/fő*-jelent-
kezéskor fizetendő!). Az Ermitázs Oroszország
legnagyobb és leghíresebb múzeuma, ma a Vi-
lágörökség része. Késő délután szabadprogram,
vagy fakultatív sétahajózási lehetőség a Néva
folyón (Ár: 5.500 Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő). 

7. nap: Pavlovszk-Puskin
Egész napos szabadprogram Szentpéterváron,
vagy fakultatív kirándulási lehetőség. Utazás a
Szentpétervártól 26 km-re fekvő Pavlovszkba,
mely II. Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete
volt. A Szlavjanka-folyó partján épült pavlovszki
palota egykor a cári család egyik legszebb re-
zidenciája volt. A palota épületegyüttesét és

parkját Szentpétervár és környéke más műem-
lékeivel együtt 1990-ben felvették az UNESCO
Világörökség listájára. 1777-ben Katalin csá-
szárnő Carszkoje Szelo-tól 4 km-re, a Slavyanka
folyó mellett, ezer hektár erdőkkel borított föld-
területet ajándékozott fiának, Pál első gyermek-
ének születése alkalmából. A klasszikus ele-
ganciát képviselő palotát Nagy Katalin fia, Pál
építtette, a palota és a város is Pavelről, a ké-
sőbbi I. Pál cárról kapta nevét. Délután Pus-
kinba, a Cári faluba (Carszkoje Szelo) látoga-
tunk. A várost  1937-ben az orosz drámaíró
tragikus halálának 100. évfordulója alkalmából
nevezték át Puskin városra. Puskin  park- és
palota együttese, valamint történelmi központja
a Világörökség része, az orosz barokk egyik
csúcsteljesítménye. A palota 200 éven keresztül
a cárok nyaralója volt, Katalin cárnő óta pedig
a cárok kedvelt nyári rezidenciája, ahol szinte
minden építészeti stílus felfedezhető. A  XVIII.
századi Jekatyerin palota szépsége elbűvölő,
az orosz barokk gyöngyszeme. Háromszintes
épülete oszlopok, kupolák, és hófehér díszlép-
csők kavalkádja. Nagyterme 1000 m2 alapte-
rületével Európa legnagyobb és legelegánsabb
gazdagon díszített báltermei közé tartozik. A
palota másik leghíresebb és legszebb terme a
legendás Borostyán terem. Az impozáns palotát
márványszobrokkal, obeliszkekkel díszített gyö-
nyörű park öleli körül. Visszautazás Szentpé-
tervárra a késő délután órákban (A fakultatív
kirándulás ára: 29.900 Ft/fő*-részletes tárlat-
vezetéssel, belépővel!-Jelentkezéskor fize-
tendő). Este fakultatív program: hamisítatlan
hangulatú zenés folklór est tánccal, népvise-
letbe öltözött művészek előadásában (Ár:
11.900 Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő).

8. nap: Petrodvorec-Riga
Reggeli után búcsú a cárok városától, a Szent-
pétervár környéki látnivalók közül az egyik leg-
híresebb és leglátogatottabb palota lesz az
úti célunk, mely a Világörökség része. Az orosz
uralkodók Szentpétervár körüli nyári reziden-
ciái közül első helyen kell említeni a tenger-
parti, barokk stílusú, 16 méter magas termé-
szetes teraszra emelt Peterhofot, melyet
elképesztő pompával rendeztek be. A palota
nagyszerűségét Francesco Rastrellinek kö-
szönheti, aki a szentpétervári Téli Palota épü-
letét is tervezte. A petrodvoreci nyári palota a
körülötte elterülő szobrokkal, szökőkutakkal
díszített több szintből álló csodálatos parkkal

lenyűgöző látványt nyújt. A Nagy Péter által
építtetett „orosz Versailles” pompás épület-
együttese a Bolshoi Kaskad a Nagy vízlépcső
fölött emelkedik. Ez a világ egyik legnagyobb,
a parknak pedig a leghíresebb szökőkútja, az
északi homlokzattól a tengeri csatornáig nyú-
lik 64 különböző szökőkutat, 200 szobrot,
domborműveket és egyéb dekorációkat fog-
lalva magában. Látogatásunk után tovább-
utazás a Riga melletti szállásra.

9. nap: Kaunas-Varsó
Délelőtt folyamán rövid városnézés Litvánia
második legnagyobb városában, a két világ-
háború közötti időszak litván fővárosában, Ka-
unasban. A XII. században alapított Kaunas
az ország két legnagyobb folyójának a Ne-
munasnak és a Nerisnek az összefolyásánál
található. Látogatás a hangulatos történelmi
városközpontban, ahol a Városháza tér, a „Fe-
hér Hattyú” elnevezéssel is ismertté vált Vá-
rosháza épülete, a Katedrális és a Vytautas
templom lesznek legfontosabb látnivalóink.
Búcsút intünk a csodálatos Baltikumnak és
elindulunk hazafelé. Folyamatos utazás Var-
sóig, rövid pihenőkkel. Séta a belvárosban, a
részben újjáépült óváros a Világörökség része.
Szállás elfoglalása az esti órákban.

10. nap: Varsó-Krakkó-Budapest
Reggeli után utazás Krakkóba. Rövid  vá-
rosnézés, majd továbbutazás Magyaror-
szágra. Érkezés az esti órákban.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 46.800,-Ft/fő
Egyágyas felár: 73.000,-Ft/fő
Vízum: 25.000,-Ft/fő

9 nap

199.900,- Ft/fő

07.30.



NAGY ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS

1. nap :  Budapest-Dublin
Elutazás Budapestről menetrendszerinti já-
rattal Írországba, Dublinba, mely az Ír-sziget
keleti partján, az Ír-tengerbe torkolló Liffey
folyó két partján fekszik. A  várost a vikingek
alapították, és a középkor óta Írország fő-
városa volt. Esti érkezésünket követően
transzfer a szállodába.

2. nap: Dublin
Reggeli a szállodában, majd egész napos
buszos-gyalogos városnézés a smaragd szi-
get fővárosában.  A 707 hektár területű Pho-
enix parkot 1745-ben nyitották meg a nagy-
közönség számára. A hatalmas, tavakkal és
kertekkel tűzdelt terület több száz dámszar-
vasnak otthona. A park területén belül ta-
lálható Írország elnökének rezidenciája, de
Európa legnagyobb bekerített városi parkja
kedvelt célpontja a kikapcsolódásra és spor-
tolásra vágyóknak is.  Dublin híres az ele-
gáns György korabeli tereiről, melyek sajá-
tossága a színes, boltíves ajtók.  A Trinity
College-ben, az ország legrégebbi egyete-
mének 200.000 könyvet számláló könyvtá-
rában megtekintjük a Book of Kells-t, a IX.
századból származó kódexet. Városnézé-
sünk nem lenne teljes a St. Patrick katedrális
meglátogatása nélkül. Az 1191-ben alapított
templom esperesei között volt a Gulliver uta-
zásai írója Jonathan Swift is. A mai napon
megismerkedünk a híres barna sör a Gui-
ness készítésével. A túra végén a 7. emele-
ten található bárból nemcsak Dublin teljes
körpanorámája tárul elénk , de lehetőségünk
lesz a élet elixírének-a Guiness megkósto-
lására is.

3. nap Powerscourt kert-Glenadalough
Reggeli után utazás Wicklow megyébe, me-
lyet Írország zöld kertjének is neveznek. Első
megállónk során a Powerscourt kert csodá-
latos kertépítészetében gyönyörködhetünk.
Európa egyik legszebb parkja, a Powersco-
urt-birtok Enniskerry határában, a festői
Wicklow-hegység északi kapujában terül el.
Látogatásunkat követően, zömében roman-
tikus hegyi útszakaszokon érünk Glendalo-
ughba. Ez sokak szerint Írország legvarázs-
latosabb helyeinek egyike. Látogatottságát
nemcsak természeti szépségének köszön-
heti, hanem a középkori kolostoregyüttes
megmaradt romjainak is. Séta a Szt.Kevin

által  alapított kolostor építményei, romjai
közt, majd tovább indulunk Kilkenny városa
felé. Esti érkezés a szállásra.

4. nap: Kilkenny-Rock of Cashel
Ma délelőtt felfedezzük Kilkennyt, az egyik
legkedvesebb és legszebb középkori kis-
várost ahol a Szt. Canice székesegyház és
a gyönyörű vár a legfőbb látnivalók. Az ősi
márványvárosban a középkori egyházi
épületek mellett, kézműves és népművé-
szeti üzletek varázsolják el a látogatót.
Utazás az Arany-völgy lapálya fölé emel-
kedő Cashel sziklájához, mely Írország "Ak-
ropolisza", rajta XI-XIII. századból szár-
mazó vár és székesegyház romjaival. A 60
méter magas sziklán található épület-
együttes 1000 évvel ezelőtt királyi székhely
volt, kétezer év zavaros történelmi esemé-
nyeinek tanúja. Mára a nagyszerű romok
maradtak meg: kerek torony, katedrális,
Cornac-kápolna-az ország legszebb római
kori emléke, érseki palota, Szt. Patrick ke-
resztje. Szállás Kerry környékén.

5. nap : Kerry gyűrű
Reggeli a szállodában, majd utazásunk egyik
legszebb látnivalója következik. Mai progra-
munk a Brit-szigetek egyik legszebb pano-
rámaútján kezdődik. Kirándulás a Kerry-gyű-
rűn, mely Írország dél-nyugati partvidékének
egy nagy félszigetét járja körül. Itt találhatók
Írország legmagasabb hegyei, innen nyílik
csodálatos panoráma a Dingle öbölre. A he-
gyek, völgyek, tavak és a vadregényes ten-
gerpart hatását fokozza a dús vegetáció,
mely a Golf-áramlás rendkívül erős hatásá-
nak köszönhető. Fotószünet a Muckross
kastélynál, ahonnan csodálatos kilátás nyílik
a Muckross tóra és környékére. A tó partján
álló kastélyt 1843-ban, vadászkastélynak
építette Henry Arthur Herbert. 1861-ben
egyetlen éjszakára megszállt itt Viktória ki-
rálynő is. Visszaérkezés a szállodába a kora
esti órákban.

6. nap: Bunratty-Moher sziklája-Galway
Ismerkedés a Bunratty Kastéllyal és a lábá-
nál elterülő, látványos Skanzennel. Utcáin
sétálva a XIX. Századi Írországban érezhet-
jük magunkat, köszönhetően a korhű ru-
hákba öltözött embereknek, akik megismer-
tetnek bennünket a tradicionális

kézművesség rejtelmeivel is. Északi irányba
vesszük utunkat a Burrenen, a tengerparti
mészkőmezőn keresztül. A karsztvidéken
keresztül vezető út "holdbéli tájhoz" hason-
lítható a számtalan érdekes kőalakzattal és
ugyanakkor megdöbbentően változatos nö-
vényvilággal lepi meg az utazót. (2000 fajta
ritka növényfaj, köztük sarkvidéki, alpesi és
szubtrópusi növények, virágok) Megálló az
egyik legszebb és leghíresebb természeti je-
lenségnél, az óceán fölé falként magasodó
Moher szikláinál. Szállás Galway környékén.

7. nap: Galway-Kylemore Apátság-Westport
Panorámás városnézés Galwayben. A várost
gyakran emlegetik mint a legírebb várost,
hiszen talán az egyetlen hely az országban,
ahol még hallani az utca emberét írül be-
szélni. Városnézés a művészektől hemzsegő
bohém városban. Ezután láto¬gatás a festői
tóparton, roman¬tikus környe¬zetben fekvő
Kylemore Apátságba látogatunk. Az 1920-
tól a Szent Benedek rend által használt ko-
lostort eredetileg romantikus ajándéknak
szánta imádott feleségének Mitchell Henry.
Ismerkedés a kastély történelmével és gyö-
nyörű kertjével. Séta Westportban.
Továbbutazás a  W.B Yeats országaként is
ismert Sligo megyébe, ahol a költő a táj
szépségétől megihletve számos emlékeze-
tes versét vetette papírra, majd a szállás el-
foglalása Sligo környékén.

8. nap: Londonderry-Belfast
Látogatás Londonderryben, melyet  a szi-
get egykori legfontosabb városaként  tar-
tottak számon. Az utolsó város, melyet fal-
lal építettek körül. Séta az 1600-as
években épített és a mai napig sértetlen
városfalon, majd továbbutazás Belfastba.
Városnézés Észak-Írország fővárosában,
mely az eltelt években hatalmas változá-
sokon ment keresztül. Sétálunk a kated-
rálisáról elnevezett negyedében, mely év-
századokon keresztül a tengerészek,
művészek forradalmárok és írók találko-
zóhelye volt.  A gyönyörű városháza,
XIX.század-i eredeti gázlámpás pubok, a
kikötő, a vörös téglákból épült Titanic mér-
nöki irodája, a Queen's Egyetem tudor stí-
lusban tervezett impozáns épülete csak
néhány helyszín melyek elvarázsolják az
idelátogatót. Szállás Belfast környékén.

9. nap: Bushmills-Antrim tengerpart-
Óriások lépcsője-Carrickfergus
Látogatás Írország legrégebbi, működő pár-
lójában, Bushmillsben (Ár: 3.500,-Ft/fő-je-
lentkezéskor fizetendő!) , majd  a világörök-
ség részét képező Giant's Causewayhez
másnéven Óriások útjához utazunk, ahol
megcsodálhatjuk a 60 millió évvel ezelőtt, a
természet ereje által formálódott, többségé-
ben hatszögletű oszlopokat. Sok legenda
született már a leginkább óriások lépcsőjére
hasonlító bazaltokról. A gyönyörű és válto-
zatos Antrim tengerpart mentén, a világ egyik
legszebb tengerparti útján utazva megállunk
a lazachalászok által kötélből készített füg-
gőhídnál, melyen a bátrabbak átsétálhatnak
a Carrick-a-Rede szigetre. Utolsóként Car-
rickfergus, normann váránál tartunk egy fo-
tószünetet. Visszautazás a szállásra.

10. nap: Belfast-Budapest
A délelőtti órákban szabadidő Belfastban,
mely során látogatást tehetünk a 2012-ben
megnyílt Titanic múzeumban, ahol az inter-
aktív, fantasztikus kiállításon a látogatók
nyomon követhetik a hajó történetét a meg-
születésétől az elsüllyedéséig. Transzfer a
reptérre, elutazás menetrend szerint a dél-
utáni órákban.
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Utazás: repülővel  
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió  (8 vacsora): 50.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 85.500,-Ft/fő
Reptéri illeték:  kb. 45.000,-Ft/fő
Feladott poggyász 23 kg: 19.000,-Ft

10 nap

379.900,- Ft/fő

07.24.
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1. nap: Budapest-Glasgow-New Lanark-Stirling
Vár ránk a legendák földje, a világ leg-
szebb tájaival büszkélkedő mesés Skó-
cia! Kora reggel elutazás menetrendsze-
rinti járattal Skócia legnagyobb városába,
Glasgow-ba, ahol panorámás városnézés
keretében ismerkedés az egykori iparvá-
rossal, mely 70 parkjával és kertjével mél-
tán viseli a „zöld hely” elnevezést. Meg-
tekintjük az ország legrégebbi
katedrálisát, a főteret és az egyetem kör-
nyékét is. Ezután a Világörökség részét
képező New Lanark-ba utazunk, mely a
XVIII. sz. végén ipari- és társadalmi min-
tatelepüléssé vált a filozófus és vállal-
kozó Owen kísérletének köszönhetően.
Délután ellátogatunk az ország legfon-
tosabb középkori erődítményébe, a hegy-
oromra épült Stirling várba. Stratégiai je-
lentőségét bizonyítja, hogy „Skócia
kulcsának” nevezték, története során
több mint 20 nagy csatát vívtak itt, így a
Rettenthetetlen című filmből ismert sza-
badságharcos hős, William Wallace is
ezen a helyen ütközött meg az angolok-
kal - emlékműve a szemközti dombon
emelkedik.  A ma is látható óvárost védő
falakat még a XVI. században építették,
hogy megvédjék királynőjüket, Máriát
VIII. Henrik elől. Este transzfer a Glasgow
melletti szállodába.

2. nap: Loch Lomond-Inveraray kastély-Ben
Navis- Fort William-Glen Coe
Reggelink elfogyasztása után, mai prog-
ramunkat hajózással kezdjük Britannia leg-
nagyobb taván, a hangulatos Loch Lomon-
don, melyet Walter Scott, híres skót író a
„skót tavak királynőjeként” nevezett. Itt ta-
lálható az Inchmurrin sziget is, mely a leg-
nagyobb tavi sziget a brit szigetvilágban.
Hajózásunk után megismerkedünk az
egyik legnagyobb és legimpozánsabb ma-
gánkastéllyal, az Inveraray Castle-lal. A
kastély évszázadokig az Argyll család szék-
helye volt. 43 évbe telt míg felépült, majd
1877-ben részben leégett. A kastély szobái
a Campbell klán történetét mutatják be,
mely egykor az egyik legerősebb klán volt
Skóciában. A pompás kert mellett, egy gaz-
dag fegyverből álló gyűjtemény is várja a
látogatókat. Délután a skót Felföld köszönt
minket, miközben a vulkanikus eredetű

völgy, a Glen Coe-n, a „Könnyek völgyén”
keresztül utazva megismerhetjük a Mac-
Donald klán szomorú történetét. Nagy-Bri-
tannia egyetlen hegyi drótkötélpályáján, a
„Nevis Range gondolán” felmegyünk az Ao-
nach Mor-ra, ahol könnyű túrát teszünk
egy kilátóhoz (csak jó idő és látási viszo-
nyok esetén). A hegytetőről csodás pano-
ráma tárul elénk a környező tavakra. Este
a szálláshely elfoglalása.

3. nap: Skye-sziget-Eilean Donan kastély
Egész napos kirándulás a páratlan termé-
szeti szépségű  Skye-szigetre, a Belső-
Hebridák legnagyobb és legismertebb szi-
getére. Odafelé az egyik legszebb
panorámaúton haladunk, hogy utána
komppal átkeljünk a szigetre. Északnak
haladva élvezhetjük a jellegzetes tájat,
majd sétálhatunk a„fővárosban” Portree-
ben. Délután a Trotternish-félsziget vad-
regényes, sziklás, öblös tengerpartján uta-
zunk. A szigetet egy hídon elhagyva
ellátogatunk Skócia leggyakrabban fény-
képezett várkastélyába, a három „loch”
találkozásánál fekvő Eilean Donan Castle-
ba, mely egykoron fontos szerepet ját-
szott a viking és angol hódítók elleni harc-
ban, és a „Highlander – Hegylakó” című
filmben is feltűnt. Ezt követően a szállá-
sunkra utazunk.

4. nap: Loch Ness-Blair kastély-Perth-Inver-
ness-Whisky lepárló
A nap folyamán elsőként  látogatás a Loch
Ness partján álló Urquhart vár romjainál,
ahonnan a gyönyörű kilátásban mélázha-
tunk el a tó szörnyének létezéséről.  Ezt
követően átmegyünk a Felföld fővárosán,
Inverness-en. Elhaladunk a cullodeni csa-
tamező mellett, ahol az utolsó skót felke-
lés gyászos véget ért, majd megtekintjük
Skócia legnépszerűbb kastélyát, az Atholl
hercegek és grófok székhelyét, az impo-
záns, hófehér Blair kastélyt. Termeinek be-
rendezése a leggazdagabbak közé tarto-
zik. Hatalmas parkjában a színpompás
tollazatú, büszkén lépdelő pávák köszöntik
a látogatót. A nap befejezéseképp az egyik
whisky lepárlóban bepillantást nyerhetünk
a „élet vízének” készítési módjába és meg
is kóstolhatjuk a nemes nedűt.  Szállás
Perth-ben.

5. nap: St. Andrews-Dundee-Glamis kastély
Reggel kirándulás az elbűvölő tengerparti St.
Andrewsba, a golf szülővárosába. A Skócia
legrégebbi egyetemének is otthont adó város-
ban sétálunk az ország legnagyobb és legősibb
katedrálisának romjai közt. Dundee-ban a Dis-
covery hajó fedélzetén megismerkedhetünk a
XIX. századi hajózás körülményeivel és Scott
kapitány Antarktisz expedíciójának történeté-
vel.  Ezután a mágikus varázsával mindenkit
rabul ejtő Glamis kastély vár ránk, mely a tün-
dérmesék és legendák világát idézi fel. Itt töl-
tötte Erzsébet királynő gyermekkorát, felbuk-
kan Macbeth alakja és talán kísértetek is...
Kastélylátogatás, majd visszautazás a szál-
lásra az esti órákban.

6. nap: Linlithgow-Edinburgh
Reggel a Forth Bridge függőhídjáról él-
vezhetjük a folyó tölcsértorkolatának egyedi
látványát, majd a Linlithgow palota tóparton
álló csodálatos romjaival ismerkedünk,
mely egykoron a Stuart királyok lakhelye
volt. Itt született a skótok hányatott sorsú
királynője, Mária is. Edinburgh kikötőjében,
a Royal Yacht Britannia-nak a fedélzetére
lépve ízelítőt kaphatunk a sokat megélt
fenséges hajó érdekes utazásaiból, melynek
során több, mint 40 éven át szelte a világ
óceánjait, és büszkén szolgálta a fedélzetén
utazó királyi családot. 1997-ben Edinburgh
nyerte el a jogot a királyi yacht kiállítására.
Délután városnézés Skócia lüktető fővá-
rosában, Edinburgh-ban, melynek során a
Royal Mile-on végighaladva szinte láthatjuk
magunk előtt az egykor itt vonuló királyi
meneteket a Holyrood palotába. Számos
műemlék épület található itt, mint a St.
Giles katedrális, ahol John Knox hirdette
a reformációt. Szűk sikátorokban lévő,
több emelet mélységben végződő lakó-
házak meséi őrzik a város mindennapi
életének évszázadokra visszanyúló törté-
nelmét. Ellátogatunk a kialudt vulkán te-
tejéről szemlélődő várba, falai között híres
skót királyok útjaira lépünk és még magyar
vonatkozásokat is felfedezhetünk. Meg-
tekintjük a száz évre befalazott skót koro-
názási ékszereket és az angolok által el-
rabolt majd visszaadott Végzet Kövét is.
Szállás Edinburgh-ban, este besétálhatnak
a belvárosba nézelődni vagy betérhetnek
egy pub-ba.

7. nap: Edinburgh-Rosslyn kápolna-Falkirk
kerék-Drummond kert
Reggel szabadidő keretében felfedezhet-
jük Edinburgh belvárosának rejtett zugait,
tipikus skót souvenir tárgyakat vásárol-
hatunk vagy felkereshetjük a város vala-
melyik múzeumát. A déli órákban a temp-
lomos lovagoknak és a „Da Vinci kód”-nak
köszönhetően elhíresült, gyönyörű kőfa-
ragásokkal és boltívekkel díszített
Rosslyn kápolna titkainak nyomába ere-
dünk. Kora délután megnézzük a XXI. szá-
zad technikai csodáját, a világ egyetlen
forgó hajóemelő szerkezetét, a Falkirk Ke-
reket. Körutazásunk méltó lezárásaként
a Drummond kastély kertjét keressük fel,
melyet Skócia legszebb formális parkjá-
nak tartanak geometrikus alakzatra nyírt
növényei alapján. Ma esti szállásunk Glas-
gow mellett lesz.

8. nap: Glasgow-Budapest 
Kora reggeli transzfer a glasgowi reptérre,ha-
zautazás menetrend szerint. Érkezés Buda-
pestre az kora délutáni órákban.

Utazás: repülővel
Szállás: *** szálloda
Ellátás: félpanzió

Egyágyas felár: 84.000,-Ft/fő
Reptéri illeték: 35.000,-Ft/fő

Feladott poggyász 20 kg: 26.800,-Ft/fő

Részvételi díj: 359.900,-Ft/fő*

8 nap

329.900,- Ft-tól/fő

07.07.*
09.01.



Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 46.800,-Ft/fő
Egyágyas felár: 54.000,-Ft/fő

7 nap

145.900,- Ft/fő

07.15.
10.20.

Utazás: repülővel
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 30.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 44.000,-Ft/fő
Reptéri illeték: 35.000,-Ft/fő
Feladott poggyász 20 kg:  26.800,-Ft

5 nap

129.900,- Ft/fő

06.15.
10.30.

ANGLIAI MOZAIKOK

2. nap:  Dover-Leeds-London
Reggeli a szállodában, majd utazás Calais kikö-
tővárosába, ahol kompra szállunk. Kompátkelés
a La Manche csatornán. A hatalmas kompokon
utazni már önmagában is nagy élmény , így a
kb. 1 órás út alatt felfedezhetjük az éttermek,
üzletek sokaságát vagy egyszerűen csak néze-
lődhetünk a fedélzeten, hogy ne mulasszuk el a
már messziről látható dover-i fehér sziklákat. Is-
merkedésünket Britanniával a Leeds kastély meg-
látogatásával kezdjük. A varázslatos középkori
kastély, tó közepén lévő két kis szigetre épült.
Hatalmas kertjében színpompás, illatozó virágok
sokasága tárul elénk. Kastélylátogatásunk után
folytatjuk az utunkat a brit főváros felé. Esti ér-
kezés a London környéki szálláshelyre. 

3. nap: London
Megkezdjük ismerkedésünket London multi-
kulturális városával, ahol a világ legismertebb
nevezetességei közül számos izgalmas lát-
nivaló vár ránk. Autóbuszos és gyalogos vá-
rosnézésünk során megtekintjük a Parlament
épületét, a Big Ben-t a Westminster Apátságot,

a Buckingham Palotát, Trafalgar Square-t. Lá-
togatás a British Múzeumban ahol ízelítőt
kapunk a hihetetlen gazdagságú gyűjtemé-
nyekből. A Picadilly Circus forgataga és ha-
talmas neon reklámjai megtekintése után
séta a Covent Gardenben, melynek piacterén
sokszor zsonglőrők, akrobaták, muzsikusok
szórakoztatják a bámészkodókat. 

4. nap: Stonehenge-Windsor-Oxford
Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség
Londontól nyugatra. Első megállónk  Stone-
henge, mely az UNESCO Világörökség része. A
misztikus kőtömbök, körkörösen elrendezett mo-
numentális őskori építményt láthatjuk majd. Ezt
követően látogatás a világ legrégebbi és legna-
gyobb ma is lakott kastélyába, Windsorba. A ki-
rályi család nyári rezidenciájának művészi mun-
kái ízelítőt adnak az egykori uralkodók ízléséről.
Továbbutazás Anglia híres egyetemi városába,
Oxfordba. Séta a XII. században alapított híres
egyetemváros központjában. Visszautazás a
szállásra az esti órákban. (Ár: 9.900,-Ft/fő+Sto-
nehenge belépő-jelentkezéskor fizetendő !)

5. nap: London
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk londoni
városnézésünket. Elsőként a Szent Pál Kated-
rálisba, Európa ötödik legnagyobb templomába
látogatunk, majd a Towerba, mely majd 900
éven keresztül Anglia legrettegettebb helye volt
és II. Károly uralkodása óta itt őrzik a korona-
ékszereket.  A Temzén hajózva a vízről is meg-
csodálhatjuk a brit főváros ikonikus épületeit,
majd szabadidő keretében felülhetünk a Lon-
don Eye-ra vagy folytathatjuk a város további
nevezetességeinek felfedezését egyénileg.

6. nap: Canterbury
Reggeli a szállodában, majd vár ránk Anglia
egyik legszebb kisvárosa. Az anglikán egyház
központja, a Canterbury katedrális megtekin-
tése után ismét átkelünk a La Manche csa-
tornán és utazás a szállásra.

7.nap: Budapest
Indulás a kora reggeli órákban, majd folya-
matos hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.

LONDON-STONEHENGE-WINDSOR REPÜLŐVEL
1. nap: Budapest-London-Warwick-Stratford
Elutazás közvetlen járattal Londonba. Érkezés
után Anglia történelmi szívébe kirándulunk. El-
sőként megnézzük az impozáns Warwick várat.
Az ország legépebben megmaradt középkori
várának lakosztályaiban hihetetlen gazdagságú
családi gyűjtemények láthatók. Ezután a bű-
bájos Shakespeare szülővárosaként ismert
Stratford-upon-Avonban megtekintjük az angol
drámaíró szülőházát és a helyi templomban a
sírhelyét is, majd a kis hajókkal tarkított Avon
folyó partján sétálunk. A festői Cotswolds dom-
bok között megbújó, mézszínű házaikról ismert
kisvárosokat érintve érkezünk a London kör-
nyéki szálláshelyünkre.

2. nap: Bath-Stonehenge-Salisbury
Szabadprogram vagy egész napos fakultatatív
kirándulás. Elsőként a gyógyfürdőiről híres
Bathba utazunk, mely III.György uralkodása
alatt vált elegáns fürdőhellyé és kulturális köz-
ponttá. Megtekintjük a híres Római fürdőt, a
katedrálist, a neoklasszicista stílusban épült
Royal Crescent és Circus épületegyütteseket.

Továbbutazás a szintén UNESCO Világörök-
ségnek nyilvánított, misztikus 5000 éves Sto-
nehengebe, Anglia leghíresebb megalitikus
építményéhez.  Salisbury gyönyőrű katedráli-
sában található a Magna Charta fennmaradt
másolataiból a legjobb állapotban megmaradt
példány, a templom óratornya pedig a legma-
gasabb Angliában (ár: 19.900,-Ft/fő -jelentke-
zéskor fizetendő!)

3. nap: London
Egész napos városnézés Londonban, melynek
során többek között megnézzük  a főváros leg-
főbb nevezetességeit: Nagy-Britannia uralkodó-
inak temetkezési helyét és koronázó templomát
a Westminster apátságot, a Parlamentet, a Big
Ben-t, a miniszterelnök rezidenciáját a Downing
Streeten, a királyság központját a Buckingham
palotát, a nyüzsgő Trafalgar teret és a Piccadilly
Circust, de sétálunk az Oxford streeten is. 

4. nap: London
Félnapos fakultatív városnézés során látogatás
a Szent Pál székesegyházban, melynek az im-

pozáns, oszlopokkal tagolt kupolájából pazar ki-
látás nyílik a városra, ezután a Towerben ismer-
kedünk Anglia történelmével (ár: 9.900,-Ft/fő -
jelentkezéskor fizetendő!). A délután folyamán
szabadprogram keretében hajókázhatunk a
Temzén, felülhetünk a London Eye-ra vagy meg-
látogathatjuk a számos múzeum egyikét. 

5. nap: Windsor-Oxford-Budapest
Látogatás a világ legrégebbi és legnagyobb,
ma is lakott kastélyában, Windsorban. A Hódító
Vilmos által építtetett kastély a királynő ked-
venc hétvégi otthona. Az állami lakosztályait
többek között Rembrandt, Rubens, Canaletto
festményei díszítik. A Szent-György kápolnában
több uralkodó sírhelye található és az 1348-
ban alapított Térdszalagrend központja. Ezután
Oxford felé vesszük az irányt. Séta az álmodó
tornyok városában, mely elnevezést az egye-
temi épületetek harmonikus építészete miatt
kapta. Legrégebbi kollégiumai több mint 750
évvel ezelőtt nyíltak meg. Városnézésünk után
transzfer a reptérre, hazautazás menetrend
szerint az esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 75

1. nap: Budapest-Leverkusen
Elutazás a kora hajnali órákban Budapest-
ről. Folyamatos utazás rendszeres pihenő-
ket tartva a németországi tranzitszállásig.

03.31-ig -10% kedvezmény!



BRÜSSZEL-LONDON-PÁRIZS

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 39.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 58.000,-Ft/fő
Reptéri illeték: 35.000,-Ft/fő
Feladott poggyász 20 kg: 26.000,-Ft

6 nap

229.900,- Ft/fő

08.10.

Utazás: autóbusszal
Szállás: *** szálloda
Ellátás: reggeli

Félpanzió: 35.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 35.000,-Ft/fő

6 nap

129.900,- Ft/fő

04.30.

a brit fővárosban. A látnivalók legjavából válo-
gatva felkeressük a királyság és a kormányzás
neves épületeit  Buckhingham palota, Trafalgar
Square, St. James Park, White Hall, Downing
Street, Parlament, Big Ben, Westminster apát-
ság , majd a szállás elfoglalása.

2. nap: London
Folytatjuk ismerkedésünket az angol metro-
polisszal. Elsőként az impozáns Szent Pál
Katedrálist látogatjuk meg . Páratlan látványú
kupolájánál csak a római Szt.Péter bazilika
kupolája nagyobb. A híres Suttogó-karzatá-
nak érdekessége, hogy az elsuttogott szavak
a túloldalon is tisztán érthetőek. Ezután a fel-
ségsértők rettegett börtöneként elhíresült To-
wert tekintjük meg, ahol  II.Károly uralkodása
óta a koronaékszereket is őrzik, majd hajó-
kázhatunk a Temzén miközben London iko-
nikus épületeit csodáljuk.

3. nap: Windsor-Párizs
Fakultatív látogatás a híres windsori kas-
télyba, mely egyike a királynő három hivata-

los rezidenciájának és több mint 900 éve
otthona Anglia királyainak és királynőinek.
A kastély termeiben barangolva a gyönyö-
rűen kimunkált bútorok és olyan neves mű-
vészek, mint Rubens és Rembrandt festmé-
nyei mesélnek az egykori angol uralkodók
ízléseiről. A Szt. György kápolnában VIII. Hen-
rik, Jane Seymour és I. Károly sírboltja előtt
tiszteleghetünk, majd transzfer a St. Pancras
vonatállomásra  (Ár : 14.900,-Ft/fő-jelentke-
zéskor fizetendő !). Az Eurostar vonattal  a
romantikus Párizsba utazunk. Érkezés után
rövid buszos városnézés, majd transzfer a
szállodába.

4. nap: Párizs
Egész napos gyalogos-metrós városnézés a
Szajna-parti fény és pompa városában: Inva-
lidusok Dómja,Pantheon, Pompidou Központ,
Opera, Champs Elysées, Diadalív.. Megtekint-
jük a Cité sziget híres műemlékeit is: Notre
Dame, Szent Kápolna. A délután folyamán a
világhírű Louvre múzeum gyűjteményét cso-
dálhatják meg az érdeklődők.

5. nap: Versailles-Párizs
Félnapos  fakultatív kirándulás Versaille-ba.
A lenyűgöző versaillesi palota volt a francia-
országi hatalom központja a francia forrada-
lom kitöréséig. Főbb jellemzői közé tartozik a
csillogó tükörterem, ahol az I. világháború be-
fejezése aláírt szerződést aláírták, a királyi lak-
osztályok és a gyönyörűen épített kertek (Ár:
16.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő !). Visz-
szautazunk Párizsba, ahol folytatjuk gyalo-
gos-metrós városnézésünket.

6. nap: Brüsszel-Budapest
Utazás  "Európa fővárosába", Brüsszelbe, autó-
buszos és gyalogos városnézésünk során felke-
ressük a város legfontosabb látnivalóit. A barokk
Grand'Place-on megcsodálhatjuk a  Hotel de Ville-
t, melynek karcsú saroktornyait  mintha törékeny
jégkristályból faragták volna. Ellátogatunk a leg-
híresebb brüsszelihez a Manneken Pis-hez. Ki-
hagyhatatlan egy fotó készítése az 1958-as vi-
lágkiállításra épült Atomium acélgömbből álló
vas kristályrácsánál,majd transzfer a Charleroi
reptérre, hazautazás menetrend szerint este.

TULIPÁNVIRÁGZÁS HOLLANDIÁBAN

1500 műemlékvédelem alatt álló épület ta-
lálható, ezek közül 984 képezi az „Óváros a
Stadtamhof negyeddel“ együttest, amelyet
2006-ban az UNESCO kulturális világörök-
séggé nyilvánított. A gótikus stílusban épült
Szt. Péter katedrális, a román Szent Emme-
rám apátság megtekintése után folytatjuk
utunkat Würzburg környéki szállásunkra.

2. nap: Würzburg-Rotterdam-Delft
Rövid városnézés a Majna két oldalán festői kör-
nyezetben fekvő, ízletes borairól is híres Würz-
burgban, mely Németország egyik legelbűvölőbb
városa. Továbbutazás Hollandiába. Látogatás Rot-
terdam kikötővárosában, majd utazás a kék por-
celánról is híres, Delft csatornákkal tagolt, tipikus
holland városába. Belvárosi séta (Piactér, Város-
háza, Újtemplom- holland királyi család temetke-
zési helye, Öreg templom a ferde harangtornyával),
majd rövid szabadidő után utazás a szállásra.

3. nap: Amszterdam-Keukenhof
Városnézés Hollandia fővárosában, a csator-
náiról, múzeumairól, éjszakai életéről és piros

lámpás negyedéről hírhedt, Amstel folyó part-
ján fekvő Amszterdamban. A Rijksmúzeum,
Dam tér, a Királyi Palota (kívülről), az Új-temp-
lom (koronázó templom a magyarok ezüst-
koszorújával), az Öreg templom (Oude Kerk)
megtekintése után sétahajózás a Világörök-
séghez tartozó festői csatornákon. Progra-
munkat egy gyémántcsiszoló műhelyben foly-
tatjuk. Délután a világhírű Keukenhof 32
hektár területet elfoglaló mesés virágparkjába
látogatunk, majd visszautazás a szállásra.

4. nap: Hága-Brüsszel
Utazás Hollandia közigazgatási székhelyére.
Hágai városnézés a legfontosabb nevezetes-
ségek megtekintésével, majd utazás Brüsz-
szelbe. Délután az egyesült Európa fővárosá-
ban az óváros legjelentősebb nevezetességeit
tekintjük meg, majd a szállásunkra utazunk.

5. nap: Bruges-Gent
Reggeli után Nyugat-Flandria legnagyobb vá-
rosába látogatunk. Bruges a csipke és a fi-
nom csokoládé hazája, történelmi óvárosa

2000 óta szerepel az UNESCO világörökségi
listáján. Belvárosi séta a fantasztikus közép-
kori jellegét megőrző belváros macskaköves
utcáin, ahol a széles csatornák, égbe törő
templomtornyok, reneszánsz paloták, csipkés
tetejű házak lenyűgözik a látogatókat. Kö-
vetkező megállónk Gent, melyhez hasonló
gyönyörű várost szintén ritkán láthatunk. A
város a Schelde és a Leie folyók találkozásán
épült fel és a középkorban Észak-Európa
egyik legnagyobb és leggazdagabb városa
volt. A városnézés után utazás a németor-
szági szállásra.

6. nap: Nürnberg-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Nürn-
bergbe. Nürnberg egykor császári és biro-
dalmi város volt, melyet a középkorban a bi-
rodalom ékszerdobozaként emlegettek. A
városnézés során az óváros fontosabb ne-
vezetességeit, a Dürer házat, a császári várat,
a gótikus templomokat, és a híres díszkutakat
tekintjük meg. Hazautazás. Érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.
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1. nap: Budapest-Regensburg
Kora reggeli indulás Budapestről. Első-
ként a németországi Regensburgba lá-
togatunk. Regensburgban több mint

1. nap: Budapest-London 
Elutazás közvetlen járattal Londonba. Ér-
kezés után buszos-gyalogos városnézés

03.31-ig -10% kedvezmény!



ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
0. Bevezetés
0.1. A TdM Travel Tours Üdülési és Utaztatási
Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-2600 Vác, 
Budapesti főút 24.Tel: 06 27 319 381, 
319 382, 502 820, 502 821 Fax: 
06 27 319 379 Ügyeleti szám: 06 30 331 3359
( Adószám : 12755800-2-13, Nyilvántartási
szám: U-000204, Felelősségbiztosító: Co-
lonnade Insurance S.A. Magyarországi Fiók-
telepe) a továbbiakban: TdM / az alábbiakban,
a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről
szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk) 415-416
paragrafusaival, illetve az utazási és utazást
közvetítő szerződésről szóló 281/2008. (XI.
28.) Korm. rendeletbe foglaltakkal összhangban
meghatározza a TdM és az Utas közötti
utazási szerződésben nem szabályozott kér-
déseket. Az alábbi tájékoztató az utazási
szerződés részét képezi.

1. Az általános szerződési feltéte-
lek alkalmazási köre
1.1. Az utazási szerződés alapján az uta-
zásszervező köteles a szerződésben meg-
határozott utazásból, az út egyes állomásain
való tartózkodásból, a szállás és az ezzel
összefüggő szolgáltatásokból (így különösen:
közlekedés, étkezés, idegenvezetés, szó-
rakozás, kulturális program) álló szolgáltatást
(utazást) teljesíteni, az utas pedig köteles
a részvételi díjat megfizetni.

2. Az Utazási szerződés tartalma
2.1. A TdM által meghirdetett utazások
feltételeit és programját a programfüzet,
a jelen általános szerződési feltételek és
az utas által aláírt utazási szerződés együt-
tesen tartalmazzák.

2.2 A TdM az utazási szerződésben rögzíti
a nyilvántartásba vételi számát -ha az
utazási szerződést utazásközvetítő útján
kötik, az utazásközvetítő nevét, székhelyét,
telefonszámát- az utas/utasok nevét és
lakcímét, továbbá - elektronikus úton kötött
utazási szerződés esetén - elektronikus
levelezési címét, az utas által megrendelt
szolgáltatást, a szolgáltatás igénybevételének
idejét, helyét, a célállomást, a szolgáltatásnak
a szervezési díjat is magába foglaló díját
forintban meghatározva, az utas által meg-
rendelt részszolgáltatásokat, a szolgáltatás
díjában nem benne foglalt, külön felszá-
mításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező
terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, re-
pülőtéri illeték) forintban meghatározott
összegét, az utazási szerződés alapján fi-
zetendő teljes díj forintban meghatározott
összegét, valamint annak a biztosítónak,
vagy pénzintézetnek a megnevezését,
amellyel az utazásszervező a vagyoni biz-
tosítékra vonatkozóan szerződést kötött.

3. A szerződés megkötése
3.1. Az utas utazását írásban személyesen
bármely, a TdM Travel Tours Kft. által
ajánlott, szerződéses jogviszonyban álló
partner irodájánál (TdM utazást értékesítő
utazásszervező, vagy utazást közvetítő
iroda) lefoglalhatja. Érvényes utazási szer-
ződés csak abban az esetben jön létre, ha
a közvetítő iroda rendelkezik érvényes
együttműködési szerződéssel. Az utazási
szerződés érvényesen akkor jön létre, ha
a foglalást az utazási iroda az utas részvételi
szándékával, befizetett előlegével vagy
teljes részvételi díjával egyidejűleg nyil-
vántartásba veszi, a TdM az utazást írásban
visszaigazolja és a partner iroda a számla-
adatok alapján a részvételi díjat határidőre
megfizeti. Hiányos adat megadás (cím, te-
lefonszám, utazási okmány szám) vagy
késedelmes fizetés esetén irodánk nem
vállal felelősséget az útiokmányok szerző-
déstől eltérő időpontban történő kiadására.
Az előleg, az esetleges speciális utazási
feltételek által szabályozott ajánlatok kivé-
telével (kiemelt időszak, vagy nagyobb lét-
számú zártcsoport), az indulás előtti 30.
napig a részvételi díj 40%-a. Ha az előleg
megfizetése nem a lefoglalással egyidőben
történik, az utazási iroda az utas kérésére
a kiválasztott úton való részvételi lehetőségét
fenntartja az utasnak az előleg megfizetésére
kölcsönösen megállapított időpontig. Ha
ezen időpontig az utas az előlegét nem
fizeti meg, az utazási iroda a lefoglalt utat
bárkinek értékesítheti és kérheti az utastól
a lefoglalással kapcsolatos költségeinek a
megtérítését. A 2011. január 1.-től hatályos,
többször módosított Áfa törvény 206. §-a
alapján az Ügyfél a foglaláskor köteles nyi-
latkozni arról, hogy az utazási iroda által
nyújtott szolgáltatást : nem adóalanyként,
vagy nem adóalanyi minőségében (azaz
utasként) veszi igénybe, vagy adóalanyként
saját nevében és javára, tehát végső fel-
használóként (pl.céges utak, üzleti utak)
veszi igénybe, vagy adóalanyként saját ne-

vében, de más javára (azaz nem utasként)
veszi igénybe.

3.2. Az utazási szerződés alapján az utazási
vállalkozó köteles a szerződésben megha-
tározott szolgáltatásokat teljesíteni, az utas
pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.

3.3. Az utazás időtartamát, a szolgáltatások
meghatározását, minőségét, a teljesítés
módját és a részvételi díjat a TdM által köz-
zétett programajánlat, illetve a megrendelés
visszaigazolása tartalmazza. A katalógusban
található általános információk, a lefoglalt
utazás leírása, a jelentkezési lap tartalma
és ezen Általános Szerződési Feltételek az
utazási szerződés tartalmát képezik.

3.4. A jelentkezéskor a szerződésen minden
esetben szerepeltetni kell: az utas nevét,
lakcímét, telefonszámát, biztosítás meg-
kötéséhez-születési dátumát és az útiok-
mány számát; az utazás kezdetének és
befejezésének helyét és időpontját; az
utas által megrendelt szolgáltatásokat;
részvételi díjat, valamint a részvételi díjban
nem szereplő külön felszámított díjakat.

3.5. Az utazási szerződés csak akkor jön
létre, ha az utas szándékát a jelentkezési
lap aláírásával, vagy más módon egyér-
telműen közli, a jelentkezés az utazási
vállalkozóhoz megérkezik és az utazási
iroda a jelentkezést nyilvántartásba vételt
követően írásban, cégszerűen visszaigazolja
és az utas a szerződés szerinti összeget
befizeti.

3.6. Ha nem az utas személyesen, hanem
3. személy javára foglalja le az utat, az
utazási iroda nem köteles vizsgálni, hogy
e harmadik személy jogszerűen képviseli-
e az utast. Az utazási szerződés függetlenül
attól, hogy az utazási szolgáltatásokat az
utas valamely harmadik személy javára
rendeli meg, illetve, hogy az utas a harmadik
személy vonatkozásában rendelkezik-e
képviseleti jogosultsággal, az utazási szer-
ződés az utazásszervező és az utazási
szerződést aláíró személy között jön létre.
A kötelezettségek az aláírót terhelik és a
jogok a harmadik személyt illetik meg.

3.7. A TdM fenntartja a jogot a meghirdetett
utazások feltételeit és programját tartalmazó
programfüzetben foglaltaktól való eltérésre.
A módosítás azonban csak akkor válik az
utazási szerződés részévé, ha az utas a
tájékoztatást megkapja és ennek megtör-
téntét az utazási szerződés tartalmazza,
vagy az Utas aláírásával igazolja, hogy a
tájékoztatást megkapta.

4. Szolgáltatások, részvételi díj
4.1. A TdM kizárólag a katalógusban található,
az utas által lefoglalt utazásról szóló leírás
szerint valamint az utazás visszaigazolásában,
vagy a díj megfizetéséről kiállított számlában
felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen,
vagy közreműködő(i) útján nyújtani. A TdM
jogosult az előző mondatban felsorolt ok-
iratokban körülírt szállodai, közlekedési,
vendéglátási, vagy egyéb utazási szolgál-
tatásoknak minőségben teljesen megfelelő
szolgáltatást nyújtani az említett okiratokban
megnevezett szállodától, közlekedési eszköztől
különböző, de kategóriájában azonos szol-
gáltatás szerint, amennyiben a szolgáltatások
teljes körű nyújtását csak így tudja mara-
déktalanul biztosítani.

4.2. Az utazás megkezdését megelőző 30
napon belül történő foglalás/szerződéskötés
esetén a teljes részvételi díj esedékes. Az
utas a részvételi díjat az utazás megkezdése
előtt 30. napig köteles számla vagy nyugta
ellenében megfizetni. (Kivétel esetleges
speciális feltételek-kiemelt időszak, nagyobb
létszámú zárt csoport, illetve ha a külföldi
közreműködővel kötött szerződés ennél
szigorúbb kötelezettséget szab az utazási
vállalkozóra.) A részvételi jegy a teljes
összeg befizetése után kerül átadásra.
Amennyiben Ön utazását partner irodánál
foglalja le a részvételi jegy/utastájékoztató
anyag minden esetben az iroda részére
kerül kiküldésre (kb. 7 nappal indulás
előtt), miután a részvételi díj maradéktalanul
átutalásra került a TdM részére. Késedelmes
fizetés esetén kötbért számolunk fel, illetve
a kapott kedvezmények érvényüket veszítik.
Az utazási iroda a szerződéstől elállhat,
amennyiben az utas a fizetési kötelezett-
ségeinek 8 napon belül nem tesz eleget.
Ebben az esetben az utas köteles a TdM
költségeit a 6.3 pont szerinti összegben
megtéríteni. A fizetés banki, postai átuta-
lással, hitelkártyával, készpénzfizetéssel,
vagy egyéb fizetési mód felhasználásával
történhet. Ha az utas a részvételi díjat

esedékesség szerint nem fizeti be, vagy
átutalás esetén a díj az iroda számlájára
nem érkezik meg, akkor az iroda úgy
tekinti, hogy az utas az utazáson nem
kíván részt venni, ennek megfelelően az
utast törli a részvételre jelentkezők nyil-
vántartásából. Ebben az esetben az iroda
kárainak megtérítését igényelheti.

4.3. Ha a katalógus leírása az utas által
lefoglalt utazással összefüggésben un. fa-
kultatív szolgáltatásokat (programokat) is
tartalmaz, ezeket a TdM-közreműködője
útján-csak akkor köteles nyújtani, ha a
fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési
helyén a teljesítés feltételei adottak (pl.
kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő
létszáma).

4.4. Mivel az utazási szerződés teljesítése
során az utasok fuvarozása (részben) re-
pülőgéppel történik, e szolgáltatásra a légi
személyfuvarozásra, a fuvarozás teljesíté-
sekor vonatkozó szabályok és szerződési
kikötések az irányadók. E szabályokról az
utas kívánságára az utazási iroda köteles
tájékoztatást adni. A légitársaságok a me-
netrend változtatás jogát fenntartják. Ha
az utazási vállalkozó az utazás lebonyolí-
tására légitársaságot vesz igénybe, fele-
lősségére a 2005. évi VII. törvénnyel ki-
hirdetett Montreali Egyezmény, a vissza-
utasított beszállás, a légi járatok törlése,
vagy hosszú késése esetén a 261/2004.
EK rendelet, valamint a légi személyi
szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Busszal történő utazásoknál az ülésrendet
a befizetések sorrendje dönti el. A részvételi
díj megfizetésekor köteles az utazási iroda
az utast tájékoztatni az utazáson való rész-
vételre jogosító iratok átadásáról. Az utazási
iroda az utazáson való részvételre jogosító
iratokat legkésőbb az utazás megkezdésekor
köteles az utasnak átadni. Az Utas csak a
részvételi jegyen feltüntetett szolgáltatások
igénybevételére jogosult. Az Utasprogram-
ban és a részvételi jegyen megadott indulási
időpontoktól eltérni nem tudunk! A késésből
eredő károkért az Utas felel!

4.5. Az utas jogosult az utazási szerző-
désben lekötött utazásban való részvétel
jogát harmadik személy részére enged-
ményezni. Az utas köteles erről az utazási
irodát haladéktalanul tájékoztatni. Az en-
gedmény feltétele az, hogy a harmadik
személy vállalja az utazási szerződésből
eredő még esedékes kötelezettségek tel-
jesítését és megfizesse az utazási irodának
az engedményezés költségeit. Módosítási
költség: 3000 Ft/fő Kivétel-a repülőgéppel
történő utazás, ha a légitársaság szabályzata
szerint a névmódosítás nem lehetséges
(várólista stb.), illetve amennyiben lehet-
séges, a módosítás költségére szintén a
légitársaság szabályzata az irányadó.

5. Szolgáltatás-és díjváltozások
A TdM fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban
a díj emelésére kizárólag a közlekedési költ-
ségek nemzetközi egyezményen alapuló díj-
szabásait, vagy a hatósági árának változása
miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt
egyes részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó,
illeték és egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi
díj, reptéri illeték stb.), valamint a szolgáltatóval
kötött szerződésben szereplő deviza/forint
időközi változása miatt kerülhet sor. (Az árak
315 Ft/EUR, 370 Ft/GBP árfolyamig érvé-
nyesek!) A TdM köteles a díjemelés mértékét
és indokát az utassal írásban közölni. A díj-
emelés indokát a TdM az utassal legkésőbb
az indulást megelőző 20. nappal közli és tá-
jékoztatja az utast, hogy amennyiben a díj-
emelés a 8 %-ot meghaladja, a szerződéstől
elállhat. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja,
az utasnak öt munkanapon belül jeleznie
kell, ha a szerződéstől el kíván állni. Az
utazási iroda köteles a 4. pontban írt szol-
gáltatások és részvételi díj bármilyen meg-
változásáról az utast haladéktalanul írásban,
vagy a körülmények által lehetővé tett leg-
gyorsabb módon értesíteni.

6. Az utas elállási és módosítási joga
6.1. Az utas az utazási szerződéstől az
utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.
Az elállást írásban kell közölni az utazási
irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik
hatályossá, ha arról a címzett tudomást
szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az
utas előzetes nyilatkozattétel nélkül-nem
kezdi meg utazását (un.no show). Ilyen
esetben az utazás megkezdésének az idő-
pontja tekintendő elállási időpontnak.

6.2. Ha az utas azért áll el, mert a részvételi díj
emelkedésének mértéke a 8 %-ot meghaladja,
vagy az utazási iroda az utazási szerződésben

foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, igényt
tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő
szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befizetett
díj azonnali visszafizetését a jogszabályban
előírtak szerint. Az utas az értesítés kézhezvételétől
számított 5 munkanapon belül a szerződéstől
díjmentesen elállhat.

6.3. Útlemondás esetén az utas köteles a
TdM költségeit az alábbiak szerint megté-
ríteni:

Az utazás megkezdése előtti:

60-36. napon belüli lemondás esetén a
részvételi díj 10%-a

35-25. napon belüli lemondás esetén a
részvételi díj 40%-a

24-15.napon belüli lemondás esetén a
részvételi díj 60%-a

14-6.napon belüli lemondás esetén a
részvételi díj 80%-a

5-3.napon belüli lemondás esetén a rész-
vételi díj 90%-a

2 napon belüli lemondás esetén (vagy az
utazáson meg nem jelenés esetén) a részvételi
díj 100%-át fizeti költségtérítésként. Sem-
milyen visszatérítés nem illeti meg azt az
utast, aki az utazás folyamán lép vissza a
szerződéstől, vagy azért nem tud részt venni
az utazáson, mert a vonatkozó mindenkori
(útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat
nem tartotta be. Speciális utazási feltétel
kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak,
nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok
szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az
esetekben a külföldi közreműködő is speciális
feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális
utazási feltételekről a jelentkezéskor illetve
a szerződés megkötésével egy időben, rész-
letes tájékoztatót adunk ki.

6.4. Az utas utazási szerződés szerinti fog-
lalásának lényeges elemeinek megváltoz-
tatása (pl. a szállodaváltozatás) az utazás
megkezdéséig - elállásnak és új foglalásnak
minősül. A módosítás közlésére és hatá-
lyának beálltára a 6.3. pontban írottak
megfelelően irányadók. Ha az utas valamely
szolgáltatást saját elhatározásából, illetve
a saját érdekkörében felmerült okból nem
vesz igénybe, a TdM nem köteles erre te-
kintettel a részvételi díjat leszállítani.

6.5. Módosítás esetén az utas köteles a
módosítás miatt felmerülő költségeket a
TdM-nek az alábbiak szerint megtéríteni:

- az utazás megkezdése előtti 60. napig:
személyenként 3.000,-Ft.

- az utazás megkezdése előtti 60. naptól:
a 6.3. pont szerint megfelelően alkalma-
zandó, elállás esetére megállapított költ-
ségtérítés.

7. A TdM elállása
7.1. A TdM legkésőbb az utazás megkez-
dése előtt 20 nappal írásban tett nyilatko-
zattal elállhat az utazási szerződéstől. Ha
a TdM nem az utas érdekkörében felmerült
okból áll el az utazási szerződéstől, köteles
megtéríteni az utasnak az elállás követ-
keztében felmerült kárát, beleértve a nem
vagyoni károkat is, kivéve, ha: 

- az utazást a szerződéskötéskor előre
nem látható- emberi életet és egészséget,
illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető-
külső körülmény veszélyezteti,

- a jelentkezők létszáma a meghirdetett
legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri
el és a TdM erről az elállásáról az utast
írásban, az utazás megkezdése előtti 20.
napig tájékoztatta. A TdM elállása esetén
köteles az utasnak az eredetivel azonos
értékű helyettesítő szolgáltatást felajánlani,
vagy - ha az utas a felajánlott utazási
szolgáltatást nem fogadja el - az utas
által befizetett részvételi díjat (díjelőleget)
visszafizetni.

8. Hibás teljesítés/Visszatérítés
8.1. A szerződésben vállalt szolgáltatások
teljesítésért a TdM felel. A TdM helytáll az
utazási szerződés szerinti szolgáltatások
teljesítéséért abban az esetben is, ha a
szolgáltatást külföldi közreműködő útján
teljesíti. A szerződésben vállalt szolgáltatások
teljesítésért az utazási vállalkozó felel. Az
utazásszervező közreműködője magatar-
tásáért úgy felel, mintha maga járt volna
el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét
jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyez-
mény korlátozza.

8.2. Hibás teljesítés esetén az utas szava-
tossági igényét érvényesítheti. Az utas sza-
vatossági igénye elsősorban kijavítás iránti
igény, amelyet a TdM úgy teljesít, hogy az
utas által közölt hibát az utas egyetértésével
kijavítják, vagy a hibás szolgáltatás helyett
a TdM azonos, vagy magasabb értékű szol-
gáltatást nyújt. Az Utas a hiba felfedezése
után haladéktalanul köteles a kifogását az
Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval
közölni, jegyzőkönyv felvételével írásba
foglalni. A kifogást teljes terjedelmében jegy-
zőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy
példányát az utasnak át kell adni. A közlés
késedelméből eredő kárért az utas felelős
és a bizonyítási teher az utasra hárul. A
helyszínen nem, vagy csak részben orvosolt
kifogásra tekintettel fennálló szavatossági
igényt az utas az utazás befejezésétől
számított legkésőbb 8 napon belül köteles
az utazási irodának írásban bejelenteni. A
közlés késedelméből eredő kárért az Utas
felelős. Az Utas szavatossági igényeire egye-
bekben a 281/2008.(XI.28.) Korm. rende-
letben foglaltak az irányadók. Az esetleges
panasz kivizsgálására az utazási vállalkozónak
30 nap áll rendelkezésére.

8.3. Az utazási vállalkozó felel az utazási
szerződésben meghatározott szolgáltatások
nem, vagy hibás teljesítésből eredő károkért,
kivéve ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés
sem az ő, sem az általa igénybe vett közre-
működő magatartására nem vezethető vissza,
különösen ha a hiányosságok az Utas vagy
harmadik személyek magatartására vezethetők
vissza, vagy vis major esete következett be.
Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem
látható körülmény, amely az utazási vállalkozó
akaratán kívül áll, és amelynek következményeit
az utazási vállalkozó a legkörültekintőbb gon-
doskodással sem lett volna képes elhárítani.
Harmadik személynek tekintendő az, akinek
tevékenysége az utazási szerződésben vállalt
szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban,
s a hibát az utazási vállalkozó kellő gondos-
sággal sem láthatta előre.

8.4. Ha a TdM az utazás lebonyolítására
légitársaságot vesz igénybe, felelősségére
a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Mont-
reali Egyezmény, a visszautasított beszállás,
a légi járatok törlése, vagy hosszú késése
esetén a 261/2004. EK rendelet, valamint
a légi személyi szállítás szabályairól szóló
25/1999 (II.12.) Korm. rendelet rendelke-
zései az irányadók.

8.5. A TdM felelőssége, kártérítési kötelezettsége
nem vonatkozik az utas poggyászának elve-
széséből, megsérüléséből eredő károkra, me-
lyeket a TdM és a repülőtársaságok megálla-
podásának értelmében az utasnak kell hala-
déktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem
vonatkozik ez a rendelkezés azokra az esetekre,
melyekben a poggyász kifejezetten a TdM
őrizetében volt. (Ha az utas rendelkezik utas-
biztosítással, akkor az adott Biztosító társaság
szerződésében foglalt feltételei szerint a biz-
tosítás kiterjed a poggyász elveszéséből vagy
megsérüléséből eredő károkra). Autóbuszon,
repülőn, szállodában hagyott tárgyakért a TdM
felelősséget nem vállal, ez esetben a fuvarozó
vállalkozót/ szállodát stb. terheli a felelősség.

8.6. A TdM köteles az utazási szerződéssel
az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve,
ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés
teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az
adott helyzetben általában elvárható.

8.7. Az utas által az utazási szerződés tel-
jesítése során harmadik személyeknek
okozott károkért az utas felel.

8.8. A TdM nem köteles a díjat leszállítani,
ha az utas valamely szolgáltatást saját el-
határozásából, vagy az érdekkörében fel-
merült okok miatt nem vett igénybe.

8.9. A TdM nem felel olyan szolgáltatások el-
maradásáért, amelyek a közlekedési eszközök
késése, illetve menetrendváltozás miatt, vagy
a járat törlésének következtében maradnak el.

8.10. Ha vis maior, háború, természeti csapás,
járvány, sztrájk stb. az utazást befolyásolják
vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások
fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a
TdM felelősséget nem tud vállalni. A fenti
okokból jelentkező többletköltségek az utast
terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért
a TdM kártérítési felelősséggel nem tartozik,
de a befizetett részvételi díj arányos részét
visszatéríti. A TdM az adott helyzetben, a le-
hetőségekhez képest minden segítséget
megad az Utasoknak, de a továbbiakra vo-
natkozóan az illetékes hivatalos szervek által
kiadott állásfoglalás az irányadó.

9. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza-
és közegészségügyi rendelkezések
9.1. E rendelkezések betartásáért az utas
felel. Az utazási iroda köteles az utazási
szerződés megkötése során az utas fi-
gyelmét felhívni erre, és a rendelkezések
folyamatos változására. Ha a rendelkezések
be nem tartása miatt az utas az utazáson
nem tud részt venni, úgy kell tekinteni,
mintha a 6.1. és 6.3. pontban írottak
szerint az utazást nem kezdte volna meg.

10. Biztosítás
10.1. A programfüzetben szereplő részvételi
díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást,
de ennek megkötése minden programunk
esetében ajánlott. Kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy már rendelkezik érvényes
biztosítással. Az árak nem tartalmazzák az
útlemondási biztosítást. (Alapdíj 1.5%-a) A
biztosításról a Colonnade biztosító társaság
feltételi rendelkeznek. Részletes tájékoztatás
irodánkban illetve a weboldalon. A biztosítás
utazásképtelenség esetén érvényes. A kiváltó
ok felmerülésétől számítva lehetőleg azonnal,
max. 2 munkanapon belül írásban kell ér-
tesíteni közvetlenül vagy megbízott útján a
megrendelést kezelő irodát. (Önrész 20%)*

11. Utazás
11.1. Repülővel történő utazás esetén az
adott légitársaság utazási feltételei érvé-
nyesek. Az esetleges késésekért, járat-,
menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légi-
társaság változásért társaságunkat fele-
lősség nem terheli. 

11.2. Autóbuszos utazás esetén, ha az
utazás időtartama alatt technikai okok miatt
(műszaki meghibásodás, időjárás, útviszo-
nyok, határátlépés...) jelentős késés követ-
kezik be, ezekért irodánkat felelősség nem
terheli. Az iroda kötelessége – a lehetőségek
figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba
elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból
az iroda az útvonal változtatás jogát fenntartja.
Esetleges program elmaradás esetén (idő-
járási viszonyokból, jelentős késésből szár-
mazóan) csak a befizetett külön költségeket
köteles az iroda visszafizetni (belépők, fa-
kultatív program) egyéb kártérítési kötele-
zettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen.
Az egyes programokban meghirdetett ha-
jókirándulások időjárási viszonyoktól függően
valósulhatnak meg! A fentiek miatt esetleges
program elmaradás/módosítás miatt iro-
dánkat kártérítési kötelezettség nem terheli!
Az út során történő esetleges megbetege-
dések, balesetek kapcsán nem igénybe
vett szolgáltatásokat, programokat vissza-
téríteni nem áll módunkban.

11.3. Az utas késéséből származó károk
tekintetében az irodát kártérítési felelősség
nem terheli.

11.4. A TdM az út indulásakor vagy azt kö-
vetően azonnali hatállyal kizárhatja utazásából
az Utast, amennyiben az Utas jelentős mér-
tékben megzavarja az utazás lefolyását,
magatartásával utastársai egészségét, biz-
tonságát veszélyezteti, megtagadható tőle
a további programokon való részvétel. Ilyenkor
az Utas hazautazásáról saját maga köteles
gondoskodni. Az irodát ebben az esetben a
bizonyítható megtakarítások után fennmaradó
teljes részvételi díj megilleti.

11.5. Amennyiben az Utas egyedül utazik,
de társítást kér, indulás előtt legkésőbb 7
nappal tájékoztatjuk arról, hogy sikerült-e
szobatársat találnunk. Ha nem sikerült a
TdM az egyágyas felár felét átvállalja. A
szerződés megkötését követően amennyiben
az iroda biztosítja a társítást, a szerződés
már nem módosítható egyágyas szobára.

12. Jogviták rendezése
12.1. A TdM kötelezettséget vállal az eset-
leges hibás teljesítésből adódó jogos igények
gyors, peren kívüli rendezésre. A felek az
utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező
minden jogvitájukban alávetik magukat a
Vác Városi Bíróság eljárásának. A TdM a
tájékoztatóban foglaltak változásának jogát
fenntartja. A jogszabály időközbeni változása
miatt általános feltételeink is a jogszabálynak
megfelelően módosulnak.

A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése
esetén a fogyasztók 2017. január 1-től pa-
naszaikkal elsősorban a területileg illetékes
járási hivatalokhoz fordulhatnak (www.ja-
rasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasz-
tóvédelmi Hatóság 2016. december 31.
napján megszűnt. A Nemzeti Fogyasztóvé-
delmi Hatóság általános jogutódja a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium. (1011 Budapest,
Fő utca 44-50. www.kormany.hu)

*Alulírott aláírásommal igazolom, hogy a TdM Travel Tours Kft. biztosításközvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt a Colonnade Isurance S. A. Magyarországi Fióktelepének több adatairól (a társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely
államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a
szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.

Dátum:
……….……………………

jelentkező aláírásaSzámlázás az érvényes ÁFA törvénynek megfelelően!



LIGNANO SABBIADORO

13.500,- Ft-tól/fő/hét

Residence Parco Hemingway
A felújított modern épület zöld, csendes környe-
zetben Lignano Pineta részén található, kb. 800
m-re a központtól és a homokos tengerparttól.
Úszómedence (május közepétől szeptember
közepéig), kert, mosoda,  parkoló. A 2005 telén
felújított apartmanok mindegyikében van Sat-
TV, hajszárító, elektromos kávéfőző, széf, lég-
kondicionálás, mikrohullámú sütő.
H / 4fős: magasföldszinti apartmanok, nappali
konyharésszel és 1 kétszemélyes díványággal,
1 kétágyas szoba, fürdőszoba, erkély. 
H5 / 5fős: magasföldszinti apartman, nappali
konyharésszel és 1 kétszemélyes díványággyal,
fürdőszoba, erkély; az alsó szinten (alagsor) há-
lószoba három ággyal. 
I / 6fős: Első emeleti kétszintes apartman:  háló-

szoba franciaággyal, nappali konyhasarokkal és
kétszemélyes díványággyal, fürdőszoba, erkély. Az
emeleten: hálószoba franciaággyal, fürdőszoba. 
I7 / 7fős: Első emeleti kétszintes apartman: há-
lószoba három ággyal (duplaágy és szimplaágy),
nappali konyhasarokkal és 1 kétszemélyes dív-
ányággyal, fürdőszoba, erkély. Az emeleten: há-
lószoba franciaággyal, fürdőszoba.

Residence Shakespeare
Az apartmanház 300 m-re található a legköze-
lebbi üzletektől. Úszómedence, lift, kert, par-
koló. Az apartmanok teljesen felújítottak, új
berendezésűek, TV-vel, és elektromos kávéfőző
géppel, légkondicionálóval felszereltek.
G / 3fős: nappali konyhasarokkal és  kétszemélyes il-
letve  egyszemélyes díványággyal, fürdőszoba, erkély. 

H / 4fős: hálószoba franciaággyal, nappali
konyhasarokkal kétszemélyes díványággyal,
fürdőszoba, erkély. 
I / 6fős: hálószoba franciaággyal, hálószoba 2
fő részére, nappali konyhasarokkal és kétsze-
mélyes díványággyal, fürdőszoba, erkély. 

Casa Guglielmo e Anna
Lignano Sabbiadoro csendes, de központi ré-
szén, kb. 350 m-re a tengerparttól.  SAT TV,
nagy fagyasztórekeszes hűtőszekrény, telefon.
Parkoló a szabad kapacitás erejéig. Wi-Fi térítés
ellenében.
E5: hálószoba franciaággyal és emeletes ágy-
gyal, nappali konyhasarokkal és egyszemé-
lyes kanapéval, fürdőszoba, terasz vagy
erkély.

BIBIONE

Residence Valbella
Csendes nyugodt helyen fekszik az üdülőtelep,
700 méterre a városközpontjától. Felnőtt- és
gyerekmedence, 4 teniszpálya (térítés ellené-
ben), röplabdapálya, játszótér, bár, étterem, kis-
bolt, Vidámpark 100 m-re,  lift, parkoló. Minden
apartmanban TV, erkély, parkoló.
A4: nappali konyhasarokkal és kétszemélyes
kanapéval, két külön álló ággyal, fürdőszoba,
légkondicionálás. 
B2+2: hálószoba franciaággyal, nappali kony-
hasarokkal és kétszemélyes dívánnyal, fürdő-
szoba, légkondicionálás. 
20.900,-Ft-tól/fő/hét

Skorpios Apartmanház
Apartmanház lifttel, közvetlenül a tengerpar-
ton, a városközpontban. Felszereltsége: TV,
erkély, légkondicionálás, parkoló.
A3: nappali konyhasarokkal és 2 kétszemé-
lyes díványággyal, fürdőszoba, nagy terasz
tengerparti kilátással.
B3+2: hálószoba franciaággyal és vagy egy
szingliággyal vagy egy emeletes ággyal, nap-

pali főzősarokkal és díványággyal, fürdő-
szoba, nagy terasz tengerparti kilátással.
C4+2: hálószoba franciaággyal, hálószoba
két különálló ággyal, nappali főzősarokkal és
díványággyal, fürdőszoba, terasz oldalról ten-
gerparti kilátással.
22.400,-Ft-tól/fő/hét

Pleione Apartmanház
Az apartmanház központi elhelyezkedéssel, a
bevásárló utca mellett, 100 m-re a homokos
tengerparttól. Az apartmanokban Sat TV,
mikro, Wi-Fi, légkondicionálás, terasz és széf. 
B2+2: hálószoba duplaággyal, nappali kony-
hasarokkal és kétszemélyes díványággyal,
fürdőszoba.
C4+2: hálószoba duplaággyal, hálószoba 2
külön ággyal, nappali konyhasarokkal és két-
személyes díványággyal, fürdőszoba.
21.400,-Ft-tól/fő/hét

Tonin Apartmanház
A központhoz nagyon közel, pár lépésre a Pi-
azza Fontana-tól, 100 m-re a strandtól talál-

ható 4 emeletes épület. Üzletek és ABC a kö-
zelben. Lift, parkoló. Minden apartmanban TV,
légkondicionálás, mikro, erkély.
A4: nappaliban kétszemélyes díványággyal
és emeletes ággyal, fürdőszoba.
B3+2: hálószoba franciaággyal és egy külön
ággyal, nappali konyhasarokkal és díványágy
2 főre, fürdőszoba.
C4+2: hálószoba duplaággyal, hálószoba
emeletes ággyal, nappali konyhasarokkal és
kétszemélyes díványággyal, fürdőszoba.
19.000,-Ft-tól/fő/hét

Nautilus Apartmanház
Az apartman a tengerparttól 100m-re, a város-
központtól mintegy 70 m-re található. A szál-
lások erkélyesek, felszerelt konyhasarokkal
rendelkeznek. Az apartmannál parkoló áll a
vendégek rendelkezésére. Nagy erkély, mikro-
hullámú sütő, légkondicionálás, Sat TV, Wi-Fi.
B3+2: hálószoba 3 főre, nappali konyhasa-
rokkal és kétszemélyes kanapéval, fürdő-
szoba.
Ár: 23.700,-Ft-tól/fő/hét

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565,-Ft/fő/nap! • További apartman és szálloda ajánlatok és árak a weboldalon!78

Az adria népszerű üdülővárosa, 8 km
hosszú homokos tengerparttal büszkél-
kedhet. Az "aranyhomokos" part miatt a
név eredete is "sabbiadoro", aranyho-
mok. Három városrész van, Sabbiadoro,
Pineta és Riviera. Sabbiadoro a pezsgő
éjszakai életet is jelenti. Elegáns üzletek,
hosszú sétálóutca éttermekkel, kávé-
zókkal. A Pineta és a Riviera városrészek
már csendesebbek és nyugodt pihenést
biztosítanak azoknak akik csak a ten-
gerparton szeretnének megpihenni, ke-
rülve a tömeget. Lignano Pineta volt
egyébként az első lakott negyed a fél-
szigeten. Hemingway is nyaralt Ligna-
noban. Ő egyszerűen "olasz floridának"
nevezte a várost. Róla nevezték el Lig-
nano egyik parkját, ahol játszóterek, ke-
rékpárút és kalandpark is található. 

Az olaszországi Bibione minden évben
pihenni vágyók ezreit vonzza széles ho-
mokos tengerpartjával a városba. A
Lido Del Sole mentén apartmanok, szál-
lodák, éttermek és számos üzlet szol-
gálja a vendégeket. 8 km-es homokos
tengerpartjával Bibione Itália  egyik leg-
kedveltebb üdülővárosa. Fokozatosan
mélyülő tengerpart, a strandon kiala-
kított játszóterek, az animátorok által
biztosított színes programok a gyere-
kek számára ideális helyszínt biztosí-
tanak a nyaraláshoz. Bibione jelképe a
régi világító torony, mely kecsesen ma-
gasodik a tengerparton. Tenisz, golf,
kispályás foci, sport horgászat,  vitor-
lázás, kenu, parafly, lovaglás és sok
más…Bibione évről-évre megkapja a
kèk zàszlòt, a tengervìz ès a tengerpart
tisztasàgàèrt, a kiemelkedő környe-
zetvèdelmèèrt ès vendègszeretetèèrt. 

Apartman/hét                            04.28-06.02.          06.02-06.16.           06.16-06.30.         08.25-09.01.        06.30-08.04.           08.04-08.18.
                                                    09.08-09.28.          09.01-09.08.                                                                           08.18-08.25.                       
INTERNATIONAL A3                    65.900                 87.900                    112.900                  132.900                 156.900                  193.900
INTERNATIONAL B4                    85.900                 134.900                    172.900                  196.900                 231.900                  293.900
SHAKESPEARE G3                      59.900                 74.900                    96.900                  110.900                 129.900                  165.900
SHAKESPEARE  H4                     78.900                 89.900                    116.900                  134.900                 159.900                  199.900
SHAKESPEARE  I6                       95.900                 117.900                    154.900                  179.900                 212.900                  271.900
P. HEMINGWAY  H4                     78.900                 101.900                    128.900                  154.900                 181.900                  225.900
P. HEMINGWAY  H5                     78.900                 101.900                    128.900                  154.900                 181.900                  225.900
P. HEMINGWAY  I6                       108.900                 128.900                    165.900                  196.900                 230.900                  291.900
P. HEMINGWAY  I7                       114.900                 137.900                    177.900                  210.900                 247.900                  311.900
GUGLIELMO E ANNA E5              67.900                   91.900                    113.900                  121.900                 129.900                  179.900

Az árak tartalmazzák: Rezsi költség (víz, gáz, elektromos áramfogyasztás); Ágyneműhuzat. Kaució: 100 EUR, (kivéve 26 év alatti fiatal társaság esetében
300 €); Végtakarítás: 38 EUR/apt/hét.
Légkondicionálás: 25 EUR/apt/hét. Wi-Fi: 20 EUR/hét, Strandszerviz: a helyszínen fizetendő!

International
Közvetlenül a homokos tengerparton talál-
ható. Mindegyik apartmanban van Sat TV,
elektromos kávéfőzőgép.
A / 3fős: nappali konyhasarokkal, kétsze-
mélyes díványággyal és egy mobilággyal 1
fő részére, felújított fürdőszoba, erkély. 
B / 4fős: hálószoba franciaággyal, nappali
konyhasarokkal és  kétszemélyes dív-
ányággyal, felújított fürdőszoba, erkély ten-
gerre néző kilátással. 

03.31-ig -10% kedvezmény!

Nyaralójárat : 25.900,-Ft/fő További információk a weboldalon!

8 nap 7 éj

8 nap 7 éj

13.500,- Ft-tól/fő/hét



LIDO DI JESOLO

RIMINI, RICCIONE APARTMANOK
Residence Nautic
Az apartmanház, pár lépésre a strandtól és
az új kikötőhöz közel helyezkedik el San Giu-
liano Mare-n. Recepció, úszómedence, lift,
mosoda, tornaterem. Az apartmanokban ele-
gáns berendezés, telefon, Sat TV, légkondici-
onáló, erkély. Kisállat megengedett.
A2: nappali 2 ággyal, konyhasarok, fürdő-
szoba.
B4: hálószoba franciaággyal, nappali két kü-
lön ággyal, konyhasarok, fürdőszoba.

Residence Sottovento
Az új és elegáns apartmanház (2007-ben
épült) Torre Pedrera központi részén fekszik,
50 m-re a homokos tengerparttól. Felnőtt-
és gyermek medence,  kerékpár használat,
parkolóhely és garázs (térítés ellenében, zse-
tonos mosoda.  Légkondicionálás, mikro, te-
lefon, SAT TV, széf, rádió, DVD, tágas erké-
lyek.

A2/3: nappali három ággyal, konyhasarok,
fürdőszoba.
B4: hálószoba franciaággyal, nappali kétsze-
mélyes kanapéval, konyhasarok, fürdőszoba.

Residence Il Tulipano
Az új residence Riccione központjában talál-
ható, 50 m-re a tengerparttól. Recepció, in-
gyenes kerékpár használat, úszómedence
150 m-re, Wi-Fi, mosoda.  Az apartmanokban
légkondicionálás, széf, Wi-Fi, telefon, erkély.
A2: nappali kihúzható kanapéval 2 főre, kony-
hasarok, fürdőszoba, erkély,
B4: hálószoba franciaággyal, nappali kihúz-
ható kanapéval 2 főre, konyhasarok, fürdő-
szoba, erkély.

Residence Mareo 
Az elegáns apartmanház Riccione város szí-
vében, központi, mégis nyugodt helyen talál-
ható, kb.60 m-re a strandtól. Recepció, bicikli-

bérlés, fizetős garázs 300 m-re (előzetes leké-
résre korlátozott férőhellyel). Úszómedence
150-méterre. Mikrohullámú sütő, légkondicio-
náló, Sat TV, telefon, széf, erkély. Reggeli, ágy-
neműhuzat, törölköző és konyharuha, Wi-Fi,
strandszerviz az árban. 
A2: nappali konyhasarokkal, kinyitható dív-
ányággyal, fürdőszoba.
B4: hálószoba franciaággyal, nappali konyha-
sarokkal kétszemélyes díványágy, fürdőszoba.

Residence Riviera
Kellemes apartmanház 100 m-re a tengerpart-
tól, központi, de mégis csendes helyen. Recep-
ció, zsetonos mosoda, parkoló (térítés ellené-
ben), kerékpár bérlés. Légkondicionáló, Sat TV,
telefon, széf, fürdőszoba zuhanyzóval, erkély.
A2: nappaliban franciaágy + dívány, konyha-
sarok, kis erkély.
B4: hálószoba franciaággyal, nappaliban ki-
nyitható kanapéval, konyhasarok,kis erkély.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 565-Ft/fő/nap! • További apartman és szálloda ajánlatok és árak a weboldalon! 79

DeConti
Az egyszerű apartmanház Lido di Jesolo keleti
részén, a Piazza Milano és a Piazza Torino kö-
zött található, 180 m-re a homokos tengerpart-
tól. Saját strand, ingyenes strandszerviz,
parkoló. 
Egyszerűen berendezett és felszerelt apartma-
nok, mindegyikben van TV, mennyezeti ventilá-
tor és széf.
B4: hálószoba két ággyal és emeletes ággyal,
nappali konyhasarokkal, fürdőszoba, erkély. 
B4: hálószoba két ággyal, nappali konyhasarok-
kal és kihúzható ággyal, fürdőszoba, erkély.
C6: hálószoba három ággyal, hálószoba két
ággyal, nappali konyhasarokkal és kihúzható
ággyal, fürdőszoba, erkély.

Romeo
Az egyszerű apartmanház Lido di Jesolo keleti
részén, a Piazza Milano és a Piazza Torino kö-

zött található. Saját strand, ingyenes strand-
szerviz, apartmanonként számozott parkoló
egy gépjármű részére. 
Egyszerűen berendezett és felszerelt apart-
manok, melyek a tulajdonosok ízlése alapján
eltérőek lehetnek. Mindegyikében van TV és
széf.
C5: hálószoba két ággyal, hálószoba három
ággyal, nappali konyhasarokkal, fürdőszoba, er-
kély.

Il Panfilo
Az egyszerű apartmanház közvetlenül a tenger-
parton található, Lido di Jesolo sétálóutcájához
közel, 5 percre a Piazza Torinohoz. Felnőtt- és
gyerekmedence, lift, saját strand, ingyenes
strandszerviz, számozott parkoló.
Egyszerűen berendezett és felszerelt apartma-
nok, melyek a tulajdonosok ízlése alapján elté-
rőek lehetnek. Mindegyikében van TV.

C6: hálószoba franciaággyal és egyszemélyes
kihúzható ággyal, hálószoba két ággyal, nappali
kinyitható ággyal, konyhasarok, fürdőszoba, ut-
cára néző erkély. Első emeleti apartman.

La Posta
Az egyszerű apartmanház Lido di Jesolo köz-
pontjához, a Piazza Brescianál található.
Úszómedence, számozott parkoló (1 par-
koló/apartman), saját strand, ingyenes
strandszerviz, kert.
Egyszerűen berendezett és felszerelt apart-
manok, mindegyikében van TV.
B4: hálószoba franciaággyal, nappali kinyit-
ható kétszemélyes ággyal, főzősarok, fürdő-
szoba, kis kert. Földszintiek.
C6: Alsó szinten hálószoba franciaággyal,
nappali kinyitható ággyal, főzősarok, fürdő-
szoba, galéria franciaágyas hálószobával és
egy külön ágy, fürdőszoba.

Lido di Jesolo az Észak-Adria egyik
legnépszerűbb üdülővárosa, mely több
km hosszú homokos tengerparttal várja
a nyaralókat.  A Jesolo Pineta részén
elegáns szállodákat , remek hal étter-
meket találunk, ezt a részt a nyugodtabb
pihenést kedvelőknek ajánljuk. A Piazza
Milano és Torino negyede szintén kicsit
távol esik az igazi jesolói éjszakától,
míg a Piazza Drago és a Piazza Nember
között több kilometer hosszú sétálóutca
kígyózik éttermekkel, bárokkal, késő
éjszakáig nyitvatartó üzletekkel. Itt ta-
lálható Olaszország egyik legnagyobb
csúszdaparkja, van gokart pálya, golf-
pálya, vidámpark, minigolf club, luxus
wellness központ, óceanárium, szóval
minden ami egy tökéletes nyaraláshoz
elengedhetetlen.

Gazdag történelmi múltra tekint vissza
az észak-olaszországi Rimini,  ami az
ókori történelem szempontjából igen
jelentős két út, a Via Aemilia és a Via
Flamania találkozásánál fekszik.  Itt
született Federico Fellini is. Óvárosa
rendkívül hangulatos. Az egyik legnép-
szerűbb üdülőváros az Adriai-tenger
partján, hiszen hosszú homokos ten-
gerpart és számtalan szórakozási lehe-
tőség várja a nyaralókat. (Delfinshow,
Oltermare, Csúszdapark, Fiabilandia,
Miarabilandia, Mini-Itália)  Apartmanok
és szállodák széles kínálatából választ-
hatnak az idelátogatók. És persze kul-
turális programok között is
válogathatunk bőven hiszen közel van
a vásárlók paradicsoma, San Marino
mini állama. Gradara romantikus vára,
de Pesaro, Fano és Urbino is megér
egy-egy kirándulást. 

Apartman/hét                                                              04.28-06.02.             06.02-06.23           06.23-07.07.        07.07-08.11.        08.11-08.18.
                                                                                      09.08-09.29.             08.25-09.08.          08.18-08.25.                                                   
DeCONTI B4 (2+2) divány ággyal                                  69.900                    103.900                   151.900                179.900                 219.900
DeCONTI B4                                                                     69.900                      95.900                   143.900                171.900                 209.900
DeCONTI C6                                                                     79.900                    111.900                   187.900                228.900                 279.900
ROMEO C5                                                                        67.900                      95.900                   175.900                216.900                 259.900
IL PANFILO C6                                                               123.900                    164.900                   239.900                332.900                 359.900
IL PANFILO C6                                                               123.900                    164.900                   239.900                332.900                 359.900
LA POSTA B4                                                                   79.900                    115.900                   187.900                236.900                 259.900
LA POSTA C6                                                                   89.900                    148.900                   216.900                256.900                 299.900

Kaució: 200 EUR/apartman; Idegenforgalmi adó - érkezéskor a helyszínen fizetendő!

Apartman/hét                                                              05.19-06.16.             06.16-07.07.          07.07-08.04.        08.04-09.01.        09.01-09.29.
önellátás                                                                                  
RESIDENCE NAUTIC A2                                                129.900                     176.900                   222.900                273.900                136.900
RESIDENCE NAUTIC B4                                                179.900                     243.900                   320.900                401.900                186.900
RESIDENCE MAREO A2                                                155.900                     205.900                   267.900                347.900                155.900
RESIDENCE MAREO B4                                                229.900                     309.900                   386.900                476.900                226.900
RESIDENCE SOTTOVENTO A2                                     147.900                     195.900                   253.900                293.900                139.900
RESIDENCE SOTTOVENTO B4                                     189.900                     237.900                   349.900                403.900                189.900
RESIDENCE TULIPANO A2                                           179.900                     244.900                   313.900                384.900                174.900
RESIDENCE TULIPANO B4                                           204.900                     326.900                   403.900                489.900                209.900
RESIDENCE RIVIERA A2                                               127.900                     199.900                   242.900                285.900                131.900
RESIDENCE RIVIERA B4                                               159.900                     255.900                   343.900                389.900                162.900
Kaució: A/100 EUR, B/200 EUR, C/300 EUR. Strandszervíz. Idegenforgalmi adó.

*** szálloda már 12.900,-Ft-tól/fő/éj

27.900,- Ft-tól/fő/hét

8 nap 7 éj

8 nap 7 éj

13.500,- Ft-tól/fő/hét



TUNÉZIA - MARABOUT 3*+ 
Tunézia, a fátylak országa, Magyaror-
szágtól alig 2 órányira, de mégis egy
távoli, különös világban, Afrika földjén
fekszik. Itt nyújtózik a Szahara végte-
len homoktengere, és az ország rend-
kívül gazdag történelmét idézik a pun
és a római korszak emlékei, Kairouan
és Sousse óvárosa vagy a mór stílusú
Sidi Bou Said. Karthágó egykor hatal-
mas birodalom központja volt, ma az
európaiak kedvelt kirándulóhelye. A
nyugati színvonalú szállodák, kiváló
konyha, finom homokos tengerpart és
a szinte mindenütt kristálytiszta ten-
ger jó referencia arra, hogy az itt töl-
tött vakáció felejthetetlen élményekkel
gazdagítsa az idelátogatót. Fedezze
fel Ön is ezt a sivatagban igazi csoda-
ként létező különös világot, Észak Af-
rika virágoskertjét.

8 nap 7 éj

95.900,- Ft-tól/fő

A hagyományos tunéziai stílusban épült szál-
loda kb. 18,5 km-re található Monastir repülő-
terétől, kb. 2,5 km-re Sousse központjától,
közvetlenül a homokos tengerparton fekszik.
Üzletek, szórakozási lehetőségek kb. 50 mé-
terre. A szállodában étterem, bárok, mór ká-
vézó, ajándékbolt várják a vendégeket.
Kellemes árnyékot nyújtanak a medencét kö-
rülvevő magas pálmafák. A napágyak, naper-
nyők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre, strand-
törölköző kaucióért. A szórakozásról animációs
programok és gondoskodnak. A szállodában
csúszdapark található, mely a Marabout hotel
vendégeinek ingyenes.

Szobák
A szállodának 460 szobája van, kétágyas szo-
bák foglalhatók. A legtöbb szobához erkély
vagy terasz tartozik. A szobák felszereltsége:
egyénileg szabályozható légkondicionáló (fő-

szezonban), telefon, műholdas TV, hűtőszek-
rény illetékért, széf a recepción (illetékért bérel-
hető). A fürdőszobában kád vagy zuhanyfülke,
WC található.

Ellátás
All inclusive ellátás, amely az alábbi szolgál-
tatásokat tartalmazza: napi háromszori fő-
étkezés, helyi alkoholos és alkoholmentes
italok korlátlan fogyasztása 09:00-23:00 kö-
zött. Az all inclusive szállodák szolgáltatásai
bizonyos részletekben szállodánként eltér-
hetnek.

Sport és szórakozás
Térítésmentes szolgáltatások: animációs
programok, alkalmanként esti műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: biliárd, 2 teniszpálya, vízi sportok a
tengerparton.

Wellness
Térítésmentes szolgáltatások: fedett medence.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző wellness és szépség szolgál-
tatások, mint thalassoterápiás centrum, külön-
böző típusú masszázs, szauna, fodrászat.

Gyermekeknek
A gyerekeket gyermekmedence, játszótér és
csúszdapark várja. (Korhatárhoz kötött és idő-
szakosan működik.) A csúszda a Marabout
szálloda vendégeinek ingyenes! (más szálloda
vendégei részére illetékért vehető igénybe).

Véleményünk:
Olyan vendégek számára ajánlott, akik nap-
közben nyugodt pihenésre, éjszaka a mozgal-
mas városi életre vágynak. Gyermekeknek
kiváló szórakozást nyújt a szálloda csúszda-
parkja. A szállodát minden korosztály szá-
mára ajánljuk.

EGYIPTOM - CARRIBEAN WORLD 5*
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ALL INCLUSIVE

Egyiptomról mindenkinek a végtelen si-
vatag és egy letűnt civilizáció emlékei
jutnak eszébe. Az ország azonban jóval
több ennél, ez az a föld, ahol találkozik
múlt és jelen, ahol Kairó, Afrika legna-
gyobb nyüzsgő iszlám metropolisza mel-
lett évezredek óta ott magasodnak a
piramisok, ahol a Vörös-tenger kápráza-
tos élővilága éles ellentéte a Sínai-fél-
sziget kopár hegycsúcsainak. Az a vidék,
amely rendkívüli múltja ellenére is az el-
maradottság szimbóluma, de ahol homo-
kos tengerpartok és luxusszállodák sora
várja a pihenni vágyókat. Sok helyen ta-
lálhatóak korallzátonyok, amelyek víz
alatti szépsége elkápráztatja a búvárko-
dás szerelmeseit. Hatalmas ország, ahol
a legnagyobb kincs ma is a víz és amely
csakugyan egy folyónak köszönheti
létét, a Nílus ajándéka.

8 nap 7 éj

148.900,- Ft-tól/fő

A Soma Bay tengerparti üdülőhelyén található
Caribbean World Resort Soma Bay Hurghada
repülőterétől kb. 55 km-re, délre, kb. 60 km-re a
központtól, közvetlenül a homokos tengerpar-
ton fekszik. Makadi Bay üdülővárosa kb. 20 km.
A karibi stílusban épült szálloda egy 140 000
négyzetméteres területen található. Hurghada
központja a szálloda Shuttle-buszával közelít-
hető meg, mely naponta kétszer közlekedik. A
hotelből gyönyörű kilátás nyílik a kristálytiszta
Vörös-tengerre. Üzletek kb. 10 km-re. A szállo-
dában éttermek, bár, diszkó, kávézó, ajándék-
bolt, konferenciaterem és színház várják a
vendégeket. A napágyak, napernyők a meden-
céknél és a tengerparton térítésmentesen áll-
nak rendelkezésre. A szórakozásról animációs
és sportprogramok gondoskodnak.

Szobák
A szállodában, kétágyas standard, deluxe és
családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobához

erkély vagy terasz tartozik, néhány szobából a
tengerre vagy a medencére nyílik kilátás. A szo-
bák felszereltsége: egyénileg szabályozható
légkondicionáló, telefon, műholdas TV, minibár
(illetékért feltölthető), széf, internet lehetőség
illetékért. A fürdőszobában kád vagy zuhany-
fülke, hajszárító, WC található.

Ellátás
All inclusive ellátás, amely az alábbi szolgálta-
tásokat tartalmazza: napi háromszori főétke-
zés, helyi alkoholos és alkoholmentes italok
korlátlan fogyasztása 10:00-24:00 között, nap-
közben snack (tea, kávé, sütemény, szendvics).
Az all inclusive szállodák szolgáltatásai bizo-
nyos részletekben szállodánként eltérhetnek.

Sport és szórakozás
Térítésmentes szolgáltatások: animációs progra-
mok, aerobik, asztalitenisz, strandröplabda,
strandfoci, fűtött medence. Egyes szolgáltatások-

hoz előzetes foglalás szükséges, illetve térítés el-
lenében vehetőek igénybe: búvárkodási lehető-
ség, vízi sportok a tengerparton. A helyszínen és
a környéken is számos programlehetőség kínál-
kozik, beleértve a szörfözést és a búvárkodást.

Wellness
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző gyógy-, wellness és szépség
szolgáltatások, mint SPA centrum, különböző
típusú masszázs, szauna...

Gyermekeknek
A gyerekeket gyermekmedence, játszótér és
csúszdapark várja.

Véleményünk
A szállodát minden korosztály számára ajánl-
juk. Vízi sportok, korall-búvárkodás, napsütés
és meleg időjárás a javából! Nem csoda, hogy
Soma Bay az utazók kedvence. .

ALL INCLUSIVE
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A Jón-szigetek (Korfu, Lefkada, Kefa-
lonia, Zakynthos) legnagyobb tagja Ke-
falonia, különleges természeti szépsé-
gével, kristálytiszta, türkizkék vizével,
homokos strandjaival, barlangtavaival,
cseppkőbarlangjával, zöldellő dombjai-
val és hegyeivel méltán azok kedvence,
akik a tömegek által nem látogatott üdü-
lőhelyeket részesítik előnyben. Fővárosa
Argostoli, mozgalmas éjszakai életű vá-
ros, ahol számtalan étterem, taverna,
üzlet található. Kisebb üdülőhelyei nyu-
galmas nyaralást biztosítanak, üzletek,
éttermek, vízi sportok gondoskodnak az
idelátogatók kellemes üdüléséről. A szi-
geten forgatták Nicolas Cage főszerep-
lésével a Corelli kapitány mandolinja
című filmet. A mai napig a szigeten járva
rengetegen keresik fel a filmben feltűnt
településeket és helyeket.

69.900,- Ft-tól/fő

LARA HOTEL***/LARA STÚDIÓK-LOURDAS
A 10 görög nemzeti park egyikének (Mount Aines)
közelében, csodálatos természeti környezetben,
a Lourdas feletti domboldalon található a családi
vezetésű, hagyományos jón stílusban épült szál-
loda, mely 300 méterre fekszik a tengerparttól.
Széles, homokos (helyenként aprókavicsos)
öblök, csodálatos strandok, festői környezet. Au-
tókölcsönzést ajánlunk, mert napi 1-2 buszjárat
közlekedik csak a fővárosba. Az ófalu, néhány ti-
pikus, helyi taverna és bolt pár perc távolságra. A
szállodában étterem, bár, medencebár, TV szoba,
internetsarok várják a vendégeket. Lehetőség van
kerti partik szervezésére (BBQ).

Szobák
A szállodában 2 fős stúdiók és hotelszobák ta-
lálhatók. A 2 fős stúdiókban felszerelt kis
konyha, terasz, hűtő, TV, telefon, széf áll a ven-
dégek rendelkezésére, légkondicionálás felár el-
lenében kérhető. A stúdiók földszinten
helyezkednek el. A hotelszobák 2-3 fő részére
alkalmasak, felszereltsége: terasz/balkon, széf,

TV, hajszárító, felár ellenében klíma.

Ellátás
A stúdiókban önellátás, a hotelszobákban bő-
vített kontinentális reggeli büférendszerben.

Sport és szórakozás
Medence napernyőkkel és napozóágyakkal.

Véleményünk
A csendes, nyugodt, elsősorban természet kö-
zeli nyaralást kedvelőknek ajánljuk.
76.900,-Ft-tól/fő/hét

D&A APARTMANHÁZ-LASSI
Lassi központjában, a sétálóutcától néhány méterre,
a legközelebbi homokos strandtól kb. 250 méterre
fekszik, a híres Makris Gialos strandtól mindössze
kb. 450 méterre található. Éttermek, üzletek, aján-
dékboltok a közvetlen közelében elérhetők.

Szobák
Standard kétágyas, pótágyazható (fotelágy) és

kisebb alapterületű, franciaágyas (140x190
cm), economy stúdiókban, melyekhez fürdő-
szoba, konyhasarok, balkon/terasz tartozik.
Légkondicionálás, széf felár ellenében kérhető.
WiFi minden stúdióban ingyenes. Felár ellené-
ben kérhető emeleti tengerre néző standard
stúdió, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a
Jón-tengerre.

Ellátás
Önellátás, igény esetén angol reggeli kérhető a
mellette lévő étteremben.

Sport és szórakozás
Fogyasztás ellenében használható a közeli
Logos Bár medencéje, gyermekhinta, kert.

Véleményünk
A vizisport és a gasztronómia szerelmesei
is megtalálják itt számításukat, kisgyerme-
kes családok részére is megfelelő választás
ez a hotel.
69.900,-Ft-tól/fő/hét

Karpathos egy hosszú, vadregényes, szik-
lás sziget egy olyan ponton, ahol Európa
összeköszön Ázsiával. Egy rendkívüli szép-
ségű sziget, ahol nyugodt, meghitt és egy-
szerű életet folytatnak a szigetlakók, akiket
a szigetükhöz való ragaszkodás és vendég-
szeretet jellemez leginkább. A sziget északi
és déli része teljesen különbözik. A sziget
közepén a Kali Limni hegy, északon a Profi
ti Ilias dominál. A vendégek többsége
mégis a strandok miatt látogat ide. Minden
napot ugyanis egy másik strandon tölthet-
nek el. A legcsodálatosabbak az Apella,
Kyra Panagia, Amoopi, Agios Nikolaos és
Lefkos nyaralóhely strandjai. A nyüzsgő és
élettel teli Pigadia városa és a szinte elha-
gyatott Spoa és Melisochori falvak között
nagyon meglepőek a különbségek. Lefkos
és Arkasa nyaralóhelyek inkább nyugodt,
romantikus nyaralásra alkalmasak. 

87.900,- Ft-tól/fő

HOTEL ALBATROS*** - AMOOPI
Egy domboldal tetején épült, minden szobájából
csodálatos kilátás nyílik a tengerre és Amoopi fal-
vára. A tengertől csak kb. 200 méterre fekszik, a
közelben Amoopi két legjobb strandja található.
A központ kb. 100 méter, a legközelebbi kisbolt
50 méter. Pigadia fővárosba helyi buszjárattal is
eljuthatnak, a buszmegálló csupán 10 méterre ta-
lálható. A szállodában reggeliző terem, lobby TV
sarokkal, bár/snack bár várják a vendégeket, éte-
lek és italok gazdag kínálatával.

Szobák
A szállodának 39 szobája van, tágas, klasszikus
stílusú kétágyas szobák foglalhatók, 1 vagy 2 pó-
tággyal. A szobákhoz kerti bútorral felszerelt bal-
kon tartozik, lélegzetelállító kilátással a tengerre.
A szobák felszereltsége: légkondicionáló, TV, hű-
tőszekrény, ingyenes WIFI. A fürdőszobában haj-
szárító, WC található.

Ellátás
Félpanziós ellátás: kontinentális reggeli büférend-

szerben és felszolgált vacsora az Ideal Barbeque
tavernában (előétel vagy saláta, 3 ételből választ-
ható főétel, desszert vagy gyümölcs).

Sport és szórakozás
Úszómedence ingyenesen használható naper-
nyőkkel és napozóágyakkal, teniszpálya (bérel-
hető felszereléssel). Strand kb. 200 méterre,
napernyők és napozóágyak térítés ellenében.

Gyermekeknek
A gyerekeket gyermekmedence és játszótér várja.

Véleményünk
Tökéletes helyszín a nyugodt nyaralás eltöltésé-
hez, leginkább pároknak ajánljuk.
Ár: 124.400 Ft-tól/fő/hét

LADIS STÚDIÓK - PIGADIA 
Kisebb családi szálloda Pigadia nyugodtabb ré-
szén. 10 stúdióval és 2 apartmannal rendelkezik,
napközben működő recepcióval, a szálloda közös
helységeiben ingyenes WiFi. A homokos strand

pár perc alatt elérhető, míg a nyüzsgő hangulatos
központ kb. tíz perc séta. A ház közelében is üze-
mel néhány taverna és egy kisbolt. Kellemes és
nyugodt szálláshely, barátságos légkör, kiváló fek-
vés a strand és a központ közelében.

Szobák
Ízlésesen berendezett 2-3 ágyas stúdiók, tágas 4
ágyas apartmanok külön hálószobával. Felszerelt-
ség: konyhasarok, hűtőszekrény, kávéfőző, vízfor-
raló, kenyérpirító, hajszárító, TV, széf és
légkondicionálás (felár ellenében), fürdőszoba/WC.
Babaágy ingyenesen kérhető.

Ellátás: önellátás

Sport és szórakozás
Úszómedence ingyenesen használható naper-
nyőkkel és napozóágyakkal, strand kb. 250 mé-
terre, napernyők és napozóágyak térítés ellenében.

Véleményünk: Minden korosztálynak ajánljuk.
Ár: 87.900 Ft-tól/fő/hét

8 nap 7 éj

8 nap 7 éj
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A szálloda kb. 35 km-re található Antalya
repülőterétől, kb. 5 km-re Belek központ-
jától, kb. 3 km-re Kadriye településtől, köz-
vetlenül a homokos tengerparton fekszik. 
A 2015-ben felújított szállodában központi
étterem, a’la carte éttermek (térítés ellené-
ben – előzetes foglalás szükséges), bárok
és diszkó várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedence,
relax medence, villa medencék, vízi csúsz-
dák. A napágyak, napernyők és strandtö-
rölközők a medencénél és a tengerparton
térítésmentesen állnak rendelkezésre. A
lobbyban wireless internetezési lehetőség
térítésmentesen. A szórakozásról animá-
ciós és sportprogramok gondoskodnak.
Térítés ellenében mosoda, üzletek, szoba-
szerviz, wellness szolgáltatások, orvosi el-
látás, autóbérlés, fodrászat. 

153.990,- Ft-tól/fő

Szobák
A szállodának 595 szobája van, standard és
családi szobák foglalhatók. A legtöbb szobá-
hoz erkély vagy terasz tartozik. A standard
szobák felszereltsége: egyénileg szabályoz-
ható légkondicionáló, televízió, telefon, széf,
minibár (érkezéskor üdítővel és ásványvízzel
feltöltve), wireless internetezési lehetőség (té-
rítésmentesen). A fürdőszobában zuhanyzó,
WC, hajszárító található. A standard szobák
alapterülete kb. 26 m2. A családi szobák alap-
területe kb. 38 m2, kétszobásak, ajtóval elvá-
lasztottak, felszereltségük megegyezik a
standard szobákéval. 

Ellátás
Ultra all inclusive ellátás, amely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, és az alábbi szol-
gáltatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, va-
csora a központi étteremben svédasztalos
rendszerben, késői reggeli, napközben

snack, tea, kávé, sütemény, fagylalt (meg-
határozott időszakban), éjjeli snack. A bá-
rokban és a főétkezéseknél a helyi
alkoholos és alkoholmentes italok térítés-
mentesen fogyaszthatók. Tartózkodás alatt
egyszer térítés ellenében lehet étkezni az
a’la carte éttermekben (Sofra, The Flavour,
Downtown, Fish, Teppanyaki), előzetes fog-
lalás szükséges. Az import alkoholos és al-
koholmentes italok, az a’la carte éttermek
szolgáltatásai térítés ellenében állnak ren-
delkezésre.

Sport és szórakozás
Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem,
step aerobik, vízi aerobik, boccia, animációs és
sport programok valamint esti show műsorok.
Egyes szolgáltatásokhoz előzetes foglalás
szükséges, illetve térítés ellenében vehetőek
igénybe: golfoktatás, teniszoktatás, vízi sportok
a tengerparton.

Wellness
Térítésmentes szolgáltatások: belső medence.
Térítés ellenében a vendégek rendelkezésére
állnak különböző wellness és szépség szolgál-
tatások, mint SPA központ, különböző típusú
masszázs, peeling, fodrászat.

Gyermekeknek
A kicsiket miniklub, gyermekmedence, bébime-
dence, gyermekmenü várja. Rácsos kiságy és
az étteremben etetőszék igényelhető. 

Véleményünk
A kiváló minőségű szállodát széleskörű szolgál-
tatásai miatt elsősorban családoknak ajánljuk.

Szolgáltatások
− közvetlen part
− ultra all inclusive
− vízi csúszdák
− wifi térítésmentesen

ULTRA ALL INCLUSIVE

A szálloda kb. 110 km-re található Antalya
repülőterétől, Alanya belvárosától kb. 18
km-re, Avsallar központjától kb. 1 km-re,
közvetlenül a kiépített, homokos/kavicsos
tengerparton. A tengerparton stég is talál-
ható. A 2016-ban megnyílt szállodában
központi étterem, a’la carte éttermek (török
és olasz – előzetes foglalás szükséges),
bárok (lobby bár, medence bár és tenger-
parti bár) várják a vendégeket. A kertben
szabadtéri medencék, gyermekmedence,
vízi csúszdák. A napernyők, napágyak és a
strandtörölközők a medencénél és a ten-
gerparton térítésmentesen állnak rendel-
kezésre. A szórakozásról animációs és
sport programok gondoskodnak. A lobby-
ban wireless internetezési lehetőség térí-
tésmentesen. Térítés ellenében wellness
szolgáltatások, orvosi ellátás, fodrászat,
üzletek, autóbérlés, szobaszerviz, mosoda.

128.990,- Ft-tól/fő

Szobák
A szálloda 250 szobával rendelkezik, standard és
large típusú szobák foglalhatóak. A legtöbb szobá-
hoz erkély tartozik. A standard szobák felszerelt-
sége: központi légkondicionáló (meghatározott
időszakban működik), telefon, televízió, széf (térí-
tésmentesen), minibár (üdítők és víz érkezéskor, to-
vábbi napokon vízzel töltve térítésmentesen),
wireless internetezési lehetőség (térítésmentesen).
A fürdőszobában zuhanyzó/kád, WC, hajszárító ta-
lálható. A standard szobák alapterülete kb. 32 m2.

A large szobák egylégterűek, alapterületük kb. 45
m2., felszereltségük azonos a standard szobákéval.

Ellátás
Ultra all inclusive ellátás, mely 00:00-24:00
óra között vehető igénybe, az alábbi szolgál-
tatásokat tartalmazza: reggeli, ebéd, vacsora
a központi étteremben svédasztalos rend-
szerben, késői reggeli, délután snackek, dél-
utáni tea, kávé, sütemény, fagylalt (megha-

tározott időszakban), éjjeli snack. A bárokban
és a főétkezéseknél a helyi alkoholos és al-
koholmentes italok, néhány import ital, tea,
kávé térítésmentesen fogyaszthatók. Tartóz-
kodás alatt egy alkalommal térítésmentesen
lehet étkezni az egyik a'la carte étteremben,
azonban előzetes foglalás szükséges. Bizo-
nyos import alkoholos és alkoholmentes
italok, prémium kategóriájú italok, a frissen
facsart gyümölcslevek valamint az a’la carte
éttermek szolgáltatásai térítés ellenében
állnak rendelkezésre.

Sport és szórakozás
Térítésmentes szolgáltatások: fitneszterem, vízi
gimnasztika, darts, asztalitenisz, vízilabda, step
aerobik, animációs programok, esti show műso-
rok, alkalmanként beach party. Egyes szolgálta-
tásokhoz előzetes foglalás szükséges, illetve
térítés ellenében vehetőek igénybe: vízi sportok
a tengerparton.

Wellness
Térítésmentes szolgáltatások: belső medence,
törökfürdő, gőzfürdő, szauna. Térítés ellenében
a vendégek rendelkezésére állnak különböző
wellness és szépség szolgáltatások, mint masz-
százs, jakuzzi, peeling, szépségszalon.

Gyermekeknek
A kicsiket gyermekmedence, miniklub, minidiszkó
várja. Etetőszék az étteremben igényelhető. Térí-
tés ellenében gyermekfelügyelet igényelhető.

Véleményünk 
A hangulatos szállodát pároknak és pihenni vá-
gyóknak ajánljuk. 

Szolgáltatások 
− ultra all inclusive
− közvetlen part
− vízi csúszdák
− wifi térítésmentesen

ULTRA ALL INCLUSIVE

8 nap 7 éj

8 nap 7 éj



13 nap 11 éj

745.900,- Ft-tól/fő

10.16.

8nap 7 éj

276.250,- Ft-tól/fő

06.10., 06.24.
07.08., 07.22.
08.05., 08.19.
09.09., 09.23.

KANADA ÉS NEW ENGLAND KINCSEI HAJÓÚT

New York, Boston, világítótornyok, vad tenger-
partok, homárhalászat, juharszirup, a vissza-
felé folyó Saint John-folyó, a filmekből is
ismert fedett hidak: ezeket mind láthatja, ha
velünk tart ezen az úton. A tengeren töltött na-
pokon pedig kipihenheti a kirándulások fára-
dalmait az Anthem of the Seas fedélzetén. 

Útvonal:  Cape Liberty (New Jersey)-tenge-
ren-Boston (Massachusetts)-Portland  (Main)-
Bar Harbor (Main)-Halifax (Nova Scotia)-ten-
geren-Saint John, New Brunswick (Bay of
Fundy)-tengeren-Cape Liberty (New Jersey)

1. nap: Elutazás, érkezés New Yorkba.
2. nap: Szabadidő, vagy fakultatív New York
városnézés. (Ár: 149 EUR/fő) 
3. nap: Kihajózunk New England felé.
4. nap: Hajózás a tengeren
5. nap: Boston: New England legnagyobb, az
USA egyik legrégebbi városa. Az amerikai függet-
lenségi háborúban betöltött vezető szerepe miatt
a Szabadság bölcsőjének is nevezik. Fakultatív
Boston és Cambridge kirándulás. (Ár: 62 EUR/fő)

6. nap: Portland: Legkedveltebb negyede az
Old Port: szűk, macskaköves utcácskák, felújí-
tott raktárépületek, melyekben ma már üzle-
tek, éttermek, kávézók sokasága található.
Festői partvonala pedig világítótornyairól hí-
res. Fakultatív Maine világítótornyai kirándu-
lás. (Ár: 58 EUR/fő)
7. nap: Bar Harbor: A Mount Desert-szigeten
található Bar Harbor, amely a gazdag elit kedvelt
nyári üdülőhelye volt az 1947-es tűzvész előtt,
lenyűgöző tengerpartjáról, jachtjairól, homár-
halász hajójáról és a határában található Acadia
Nemzeti Parkról nevezetes. Fakultatív ’Best of
Bar Harbor’ kirándulás. (Ár: 79 EUR/fő)
8. nap: Halifax: Nova Scotia és Kanada atlanti-
óceáni partjának gazdasági központja, és a mai
napig megőrizte haditengerészeti jelentőségét.
Fakultatív halifaxi városnézés. (ÁR: 93 EUR/fő)
9. nap: Hajózás a tengeren.
10. nap: A mai napon Saint John és a Fundy-
öböl látnivalóit keressük fel. Fakultatív Saint
John és a Fundy-öböl túra. (Ár: 103 EUR/fő)
11. nap: Hajózás a tengeren.
12. nap: Megérkezés Cape Liberty-be, hazautazás.

Az ár tartalmazza:
• repülőjegy Budapest-New York-Budapest út-

vonalra menetrend szerinti járatokkal
• transzfer repülőtér-szálloda-kikötő-repülőtér 
• szállás a kiválasztott kabinkategóriában, a

hajóút előtt 2 éjszaka New Yorkban
• teljes ellátás a hajón, a hajóút előtt reggelivel
• medencék, napozóágyak és fitness-terem 
• színházi előadások és fedélzeti programok
• csomaghordás a fel- és leszálláskor
• magyar idegenvezető

Az ár nem tartalmazza:
• kikötői illeték-kb. 187 EUR/fő (kb. 60.800,-Ft/fő)
• repülőtéri illetékek és díjak-kb. 381 EUR/fő

(kb. 123.900,-Ft/fő)
• betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás
• amerikai ESTA beutazási engedély vagy vízum
• előre fizetendő kötelező szervízdíj-kb. 113

EUR/fő (kb. 36.800,-Ft/fő)
• útlemondási biztosítás-1,3 %
• személyes fogyasztás: internet, italok (ame-

lyeket a classic italcsomag nem tartalmaz),
parti kirándulások

NYUGAT-MEDITERRÁN KALANDOZÁS
Útvonal: Barcelona-Palma de Mallorca-Provence
(Marseille)-Firenze/Pisa (La Spezia)-Róma (Ci-
vitavecchia)-Nápoly-tengeren-Barcelona

Bemutatkozik a Symphony of the Seas - a
Royal Caribbean díjnyertes Oasis osztályú
flottájának legújabb tagja. A világ legna-
gyobb hajója a világ legjobb jellemzőivel
csak még jobb lett. Nincs visszaút a fan-
tasztikus 10 emelet magas, Ultimate Abyss
csúszdáról, amely a világ legmagasabb ten-
geren lévő csúszdája; vagy a többszintes
Perfect Storm vizi csúszdáról.  Amíg a gye-
rekek felfedezik a Splashaway Bay vizi vilá-
gát, addig tegyen egy sétát a fákkal szegé-
lyezett Central Parkban, vagy keressen egy
saját búvóhelyet a másik hét ikonikus fedél-
zeti helyszínen. Vacsora után készüljön fel
egy robot által készített koktélra az egyedü-
lálló Bionic bárban, és osszon meg minden
pillanatot barátaival és családjával a VOOM
segítségével, amely a leggyorsabb internet
a tengeren. Fedezze fel a valaha volt legna-
gyobb és legmerészebb óceánjárót!

ULTIMATE ABYSS Merész vendégeink átél-
hetnek egy adrenalin fröccsöt, miközben 30
métert csúsznak új 10 emeletes csúszdán-
kon. Több mint 45 méterrel a tenger felett
induló két csúszdánk a legmagasabb, amit
hajó fedélzetén valaha építettek.
FLOWRIDER® Lovagolja meg a hullámokat,
a világ első fedélzeti szörf szimulátorán. Akár
néző, akár kezdő vagy profi szörfös, mindenki
kipróbálhatja a deszka rejtelmeit.
ZIP LINE Próbálja ki a lélegzetelállító kötélpályát.
Kilenc emelet magasban, ez az izgalmas csusz-
szanás madártávlatból mutatja meg a hajót.
LOFT LAKOSZTÁLYOK A legmodernebb két-
szintes, üvegfalú lakosztályok, kilátással a ten-
gerre, 186 m2 kényelemmel a feltöltődéshez.
SPLASHAWAY BAY Ez a legújabb és legna-
gyobb vízi kalandparkunk, mely csúszdákkal,
vízágyúkkal, vízeséssel és hatalmas vödrök-
kel várja a legkisebbeket.
PERFECT STORM VÍZICSÚSZDÁK Óriási vízi
csúszda triónk a Typhoon, a Cyclone és a
Supercell, egy igazi vadvízi élménnyel várja,
mielőtt a végén egy hatalmasat csobban.

AQUATHEATRE® Este a színházkedvelőket
elkápráztatják a látványos előadások, ahol
vízi akrobaták lélegzetelállító mutatványai
szórakoztatják a közönséget.
BOARDWALK® Sétáljon végig a Boardwalkon
és élvezze a régi idők bűbáját. Vásári forga-
tag, lezser étkezdék és középpontban a fara-
gott körhinta, mely kicsiknek és nagyoknak
élmény egyaránt.
BIONIC BAR A Makr Shakr által irányított Bi-
onic bárban robotok készítik el és szolgálják
fel az Ön által megálmodott koktélt, bármi-
lyen különleges is legyen.
CENTRAL PARK® Trópusi növényekkel beül-
tetett gyönyörű nyitott tér, padokkal, étkező
teraszokkal és nyugodt légkörrel.
ROYAL PROMENADE Egy nyüzsgő sétálóutca,
üzletekkel, bárokkal, éttermekkel és a Rising Tide
bárral, mely három szint között mozog le és fel,
miközben vendégei italukat szürcsölgetik.
VITALITY AT SEA Kényeztesse testét, lelkét
és elméjét, egy jó masszázs vagy jóga segít-
ségével, vagy mozgassa meg izmait a tenge-
rek legnagyobb spa és fitneszközpontjában.

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204 
Az árak nem tartalmazzák az illetékeket és a biztosításokat.• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 83
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– A VILÁG LEGNAGYOBB HAJÓJA



MIT NYÚJTUNK MÉG?
• Sporteseményekre belépőjegy, szállásfoglalás
• Színház, koncertjegy, múzeumbelépő foglalás
• Opera előadásokra jegyértékesítés
• Tolmács, idegenvezető biztosítása
• Fly and drive programok
• Hajóutak értékesítése
• Privát transzferek
• Borkóstolók
• Autóbérlés

TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Repülőjegy értékesítés
• Autóbusz bérlés
• Biztosítás

TDM UTAZÁSI IRODA
Vác-2600 Budapesti főút 24.
Tel: 06 27 319 381, 319 382, 502 820
Budapest-1023 Lukács utca 1.
Tel: 06 1 336 0726, 336 0727

ITÁLIA A-TÓL Z-IG…
OSZTÁLYKIRÁNDULÁS, 
CÉGES UTAZÁS VAGY 
CSALÁDI NYARALÁS?

Körutazásaink és városlátogatása-
ink mellett örömmel vállaljuk egyéni
vagy csoportos utazásaik előkészí-
tését. Szállásfoglalás Olaszország
nagyvárosaiban, népszerű tenger-
parti üdülővárosaiban,  igényeiknek
leginkább megfelelő kategóriában.
Agriturismo vagy luxus szálloda?
Kínálatunkban apartmanok és szál-
lodák széles választékával várjuk
Itália bármely régiójában..

ÉRDEKESSÉGEK, 
INFORMÁCIÓK:

www.olaszutak.blog.hu

139.900,- Ft/fő 79.900,- Ft/fő 

4 fős apartman/hét

149.900,- Ft/fő 

134.900,- Ft/fő 

79.900,- Ft-tól/fő 

89.900,- Ft/fő 

129.900,- Ft/fő 

www.tdmtravel.hu

167.900,- Ft/fő 


