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Utazás határok nélkül…

Kedves Utasaink!
Örömmel mutatjuk be Önöknek 2017-es katalógu-
sunkat, melyet mint minden évben, idén is nagy lel-
kesedéssel öntöttünk formába. Az új programjaink
mellett számos újítást is megálmodtunk, hogy ezzel
is megkönnyítsük döntésüket.

TUTI ÁR: Az egyik legfontosabb újdonságunk , mely
reméljük sokak kedvence lesz. Az elérhető legked-
vezőbb ár, mely  utanként csak korlátozott számban
áll rendelkezésre. Weboldalunkon tudják ellenőrizni
az aktuálisan elérhető kedvezményes árakat.

Szintén újdonság 2017-ben az ingyenes vidéki fel-
szállási lehetőségek mellett, a vidéki transzferek
biztosítása. Transzfert az alábbi városokból igé-
nyelhetnek Ügyfeleink: Debrecen, Nyíregyháza,
Miskolc, Tiszaújváros, Eger, Füzesabony, Gyöngyös,
Hatvan, Szeged, Kiskunfélegyháza, Kecskemét,
Szolnok.

Céges utak, egzotikus üdülések, repülőjegy fogla-
lás vagy egyéni szállásigény esetén is várjuk aján-
latkérésüket! Bízunk benne, hogy örömmel
fogadják újdonságainkat.

Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és utazásban
gazdag 2017-es évet kívánunk!

TdM Utazási Iroda

Egzotikus körutazások  és üdülések: www.luxusut.hu • Esküvő és nászút külföldön: www.oltarieskuvo.hu
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HASZNOS INFORMÁCIÓK

AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK
Az utazás korszerű, biztonságos és kényelmes légkondicionált autó-
buszokkal történik. Minden szervezett programunk Budapestről indul.
A találkozóhely a Déli pályaudvarnál (Hotel Mercure Buda mellett)
található, a részvételi jegyeken megadott gyülekezési, illetve indulási
időpont szerint. (Fontos: Az adott indulási időponttól az utazások
zavartalan bonyolítása érdekében eltérni nem tudunk!) Hosszabb au-
tóbuszos utazások esetében a rendszeres időközönként (3-4 óra)
megtartott 15-20 perces pihenők egyrészt a programok pontos idő-
beosztásához, másrészt pedig a nemzetközi előírásokhoz alkalmazkodnak,
melyek betartása a programok pontos menetének alapfeltétele. Az
autóbuszokon a helyfoglalás jelentkezési sorrendben történik. Az ülés-
foglalás lehetőségét 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 programon is szere-
peltetjük. Az utolsó sor férőhelyeire árkedvezmény nincs. A meghirdetett
létszámnál jelentősen kisebb vagy nagyobb csoport indításánál az
iroda az autóbusz típusára vonatkozó változtatás jogát szintén fenntartja,
mely esetleges kisebb, vagy nagyobb autóbusz esetében az üléshely
módosulását is eredményezheti. (Emeletes buszokat programjainknál
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 elhelyezése lehetséges. Az autóbuszon hagyott
értékekért felelősséget vállalni nem tudunk. Az indulást megelőzően
kiküldésre kerülő utas tájékoztatóban előre jelezzük a hazaérkezés
várható időpontját is, mely azonban az útviszonyoktól és a forgalomtól
függően természetesen változhat. 

ÁRVÁLTOZÁS
A katalógusban megadott árak személyenként értendők. A progra-
moknál szereplő valutában feltüntetett díjakat a helyszínen kell
fizetni. A részvételi díjak 315,-Ft/EUR, 390,-Ft/GBP árfolyamig ér-
vényesek. Az árváltozással kapcsolatos további információk az ÁSZF
5. pontjában érhetőek el. (Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a
repülőtéri illeték összege és egyéb a külföldi szolgáltatók által meg-
határozott költségek-idegenforgalmi adó, belépők-az út indulásáig
esetlegesen módosulhatnak!)

ÁTFOGLALÁS
Amennyiben Ön az út indulása előtt több mint 60 nappal saját elha-
tározásából eláll utazásától és másik programot választ, az átjelentkezés
lemondásnak minősül, ezért az új foglalásra a korábban esetlegesen
igénybevett előfoglalási kedvezményeket nem áll módunkban
biztosítani. Egy foglalás többszöri módosítása esetén 3000,-Ft/fő
kezelési költséget számítunk fel.
60 napon belüli foglalás módosítására az Általános Szerződési
Feltételek szabályzata érvényes. Ez esetben a már befizetett ár
kötbérrel csökkentett összege kerül átvezetésre az új foglalás
részvételi díjához. 

BELÉPŐJEGYEK
A katalógusban szereplő utazások részvételi díja nem tartalmazza
a belépőjegyek, felvonó, hajójegy, tömegközlekedéshez szükséges
jegyek költségét! A forintban feltüntetett díjakat, a helyfoglalás
érdekében, a részvételi díjjal együtt kell megfizetni! A csak helyi
idegenvezetővel vagy tárlatvezetővel megtekinthető nevezetességek,
belépődíjjal együtt fizetendő költségeit *-gal jelöljük. Amennyiben
a fakultatív kirándulások díja EUR-ban feltüntetve , azt mindig a
helyszínen kell megfizetni. A körutazásokhoz kapcsolódó belépődíjak
pontos összegéről irodánkon keresztül és weboldalunkon is tájé-
kozódhat. A helyszínen fizetendő belépők, jegyek, esetleges re-
gisztrációs 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 igazolványokkal történő kedvezményes
díjtételű jegy vásárlására csak egyénileg van lehetőségük!) A fo-
lyamatos változások miatt a belépőjegyek árait sokszor csak
megközelítő pontossággal tudjuk megadni, így eltérések előfor-
dulhatnak!

BIZTOSÍTÁS
A részvételi díjak utasbiztosítást nem tartalmaznak. Csoportos
utazások esetében az utazáson való részvétel feltétele az érvényes
utasbiztosítás megkötése. Baleset-betegség-poggyász biztosítás ára
550,-Ft/fő/nap. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezeknél a szervezett
utazásoknál irodánk a Colonnade Classic alapcsomagját köti meg
Utasai részére, de amennyiben Ügyfelünk magasabb biztosítási
szolgáltatást kíván igénybe venni, abban az esetben lehetőség van
a Colonnade Premium és Privileg módozat megkötésére is csoportos
díjtétellel. Útlemondási biztosítás minden programunk esetében
1,5%. A Colonnade Biztosítóval kötött útlemondási biztosítás alapján
az utazásképtelenséget minden esetben írásban kell bejelenteni. Az
elbírálás a biztosító társaság szabályzata szerint történik, 20%
önrész levonásával. Az útlemondási biztosításra vonatkozó feltételeinket
tartalmazó szerződést, szórólapot kérje irodánkban. Fontos: a sztornó
biztosítás már megkezdett utazás esetében nem nyújt fedezetet!
Válassza a biztonságot és kössön kombinált biztosítási csomagot,
mely sztornó biztosítás és baleset-betegség-poggyász biztosítás
megvásárlásával utazásképtelenség esetén 100% pénz visszatérítést
garantál Önnek a biztosító szabályzata alapján.

BUDAPESTI SZÁLLÁS
A korai budapesti indulásokhoz a Déli Pályaudvar és a Liszt
Ferenc nemzetközi repülőtér közelében is kedvezményes szál-
lásajánlatot kínálunk vidéki Utasaink részére. Budapesten több
szálloda is kedvező áron fogadja utasainkat, így az indulás előtti
éjszaka, illetve a hazaérkezés napján is választhatják az
igényeiknek leginkább megfelelő elhelyezést a kényelmes indulás,
hazaérkezés megkönnyítése érdekében. A szobafoglaláshoz Kol-
légáink nyújtanak Önöknek segítséget. Tájékoztató árak: ***
szálloda 6.900,-Ft-tól/fő/éj reggelivel, **** szálloda 7.500,-Ft-
tól/fő/éj reggelivel.

CSALÁDI KEDVEZMÉNY
A kedvezmény 2 felnőtt és 1, vagy 2 (14 év alatti) gyermek együtt
utazása és 3, illetve 4 ágyas szobában történő elhelyezésére vo-
natkozik. A kedvezmény mértéke autóbuszos utazások esetében a
részvételi díj 10%-a. 

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, bagett, 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 tájékoztatás az egyes
utakhoz kapcsolódó információk között, illetve utas tájékoztató
anyagban kerül megadásra! Legtöbb utazásunknál az alap-
árban csak reggelis ellátás szerepel. Természetesen igény
szerint választhatják a félpanziós ellátást is. A félpanziós
felár szerint feltüntetett plusz költség megfizetésével az
utazásuk ideje alatt a reggelis ellátás mellett vacsorát is
biztosítunk. Ebben az esetben az ár az első napi vacsorától
kezdődően az utolsó napi reggeliig tartalmazza az ellátást.
Vegetáriánus menü igényüket kérjük a jelentkezéskor, vagy
legkésőbb az utazást megelőző min. 7 nappal jelezzék! A
vacsorákat többnyire a szállodákban vagy programtól
függően városi éttermekben biztosítjuk, az adott ország
étkezési szokásainak megfelelően. A főétkezés desztinációtól
függően többnyire háromfogásos menü. A vacsorák italt
nem tartalmaznak, a fogyasztás a helyszínen fizetendő.
Amennyiben a félpanziós felárat a jelentkezéskor nem
fizették be, a helyszínen idegenvezetőink nyújtanak segítséget
a plusz étkezések biztosításában. Erre azonban csak az
étterem esetleges szabad kapacitásától függően, várhatóan
magasabb díj ellenében nyílik lehetőség. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy speciális étkezési igényeiket (laktóz,
glutén, stb. mentes) foglalással egyidejűleg jelezzék!

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY
TUTI ÁR: Az elérhető legkedvezőbb ár,  utanként/dátumonként
korlátozott számban vehető  igénybe, teljes összeg befizetése
esetén. Csoportos foglalásokra nem érvényes! Foglalás előtt
kérjük mindig ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!
Az  árak a szabad helyek függvényében visszavonásig érvé-
nyesek!
Március 31-ig: Teljes összeg befizetésével 8%, 40% előleg
esetén  5% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból. Az  elő-
foglalási  kedvezmény  nem  vonható  össze egyéb  kedvezmé-
nyekkel  (pl. törzsutas  stb.),  illetve  felárakra, 1 napos
programokra nem érvényes!   
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FAKULTATÍV PROGRAMOK
A körutazások alkalmával meghirdetett fakultatív 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 létszáma eléri a meghirdetett minimális létszámot,
amennyiben nem, a befizetett összeget visszatérítjük, kárigényt az
elmaradt programmal kapcsolatban elfogadni nem tudunk. A belépődíjak
minden fakultatív kirándulás esetében is külön fizetendőek a helyszínen,
kivétel amennyiben ezt másképpen jelezzük, illetve amely nevezetességek
meglátogatásához előzetes bejelentkezés szükséges, ez csak a jelent-
kezéssel egy időben foglalható. A belépők költségéről részletes
tájékoztatást találnak weboldalunkon! Az árak tájékoztató jellegűek,
így az időközben történő esetleges árváltozások miatt eltérések előfor-
dulhatnak! 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 felelősséget
vállalni nem tudunk. Figyelem: A helyszínen befizetett fakultatív
programok, jelentkezést követően már nem lemondhatók, nem vissza-
téríthetők! Az iroda hivatalos útleírásában nem szereplő programokra
a helyszínen térítés ellenében lehet jelentkezni. A fenti programokkal
kapcsolatban számla igényüket, esetleges kifogásukat minden esetben
a külföldi szolgáltatónak, illetve kísérőnek kell jelezni!

FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK
A különböző úti céloknál, útvonaltól függően további felszállási,
illetve csatlakozási lehetőségekre is mód nyílik.
Nagy-Britannia, Hollandia, Belgium, Franciaország, Svájc, Ausztria,
Németország, Csehország, Skandinávia: Tata-M1/Remeteségi pihenő,
Bábolna-M1/Bábolna pihenő, Győr-M1/Arrabona pihenő, Moson-
magyaróvár-M1/Mosoni-pihenő.
Olaszország, Korzika, Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina,
Spanyolország: Székesfehérvár-M7 59km/Shell benzinkút, Siófok-
Szekszárdi lehajtó-pálya melletti TESCO, Balatonlelle-Marché, Nagy-
kanizsa-TESCO parkoló.
Bosznia/Bosznia csodái, Balkán körút: Dunaújváros-M6/Újvárosi
pihenő, Paks-M6/Paksi pihenő, Szekszárd-M6/Fácánkerti pihenő.
Albánia, Görögország, Bulgária: Kecskemét-M5/MOL benzinkút, Sze-
ged-Shell benzinkút/Bajai út 2-4.
Lengyelország, Szlovákia, Baltikum: Vác-Központi autóbusz pályaudvar.
Baltikum & Lengyelország: Hatvan-MOL Benzinkút, Gyöngyös-
Toronyház parkoló, Eger-MOL Benzinkút (Mátyás király út), Miskolc-
Búza tér (McDonald’s parkoló)
Románia/Székelyföld: Cegléd-Shell benzinkút, Szolnok-Shell benzinkút,
Püspökladány-MOL benzinkút, Berettyóújfalu-MOL benzinkút.
Románia/Erdély: Hatvan-M3 MOL benzinkút, Polgár-M3 Outlet Center.r
Fontos: Néhány programunknál az útvonal hazafelé módosul!
Részletek az egyes programoknál! 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 vonatkoznak.
A jelentkezéssel egyidejűleg kérjük, szíveskedjenek megadni
pontos adataikat: útlevél szerinti név, lakcím, telefonszám (esetleges
sürgős értesítéshez lehetőség szerint mobilszámot is kérünk),
születési dátum. A pontatlan (nem útlevél szerinti név stb.) vagy
hiányos adatok megadása esetén felelősséget vállalni nem tudunk!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy repülőgéppel történő utazás
esetén a módosítási díjak nem a katalógus utazási szerződése
szerint alakulnak, hanem az esetleges névmódosításra, egyéb
változtatásra minden esetben a légitársaság feltételei érvényesek,
a szabad helyek függvényében! Jelentkezni országszerte szerződéses
partnereinknél lehet vagy közvetlenül irodánkon keresztül elektronikus
vagy postai úton, ebben az esetben a szerződést közvetlenül az
Ön által megadott elérhetőségre továbbítjuk és a jelentkezéshez
szükséges előleget befizethetik a TdM által kiküldött csekken, át-
utalással vagy bankkártyával. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy
amennyiben foglalásukat partner irodán keresztül bonyolítják,
szerződésük csak az iroda által továbbított hivatalos megrendelést
és átutalást követően válik véglegessé.

IDEGENFORGALMI ADÓ
2012. január 1-től Olaszországban több régióban bevezetésre került
az idegenforgalmi adó, mely minden esetben érkezéskor a helyszínen
fizetendő. Az adó mértéke régiótól és szálláskategóriától függően
változik.(1-3 EUR/fő/éj) A várható költségről információt a weboldalunkon
találnak. Az idegenforgalmi adó összege változhat, illetve sok régió
esetében még csak most kerül bevezetésre, így ennek pontos
összegéről tájékoztatást az indulást megelőzően az utas tájékoztató
anyagban adunk meg. Németország, Horvátország, Szerbia, Bosznia,
Montenegró esetében az idegenforgalmi adó szintén a helyszínen
fizetendő! A folyamatos változások miatt a fenti költséget minden
esetben az út indulását megelőzően kiadott utas tájékoztatóban
pontosítjuk.

IDEGENVEZETŐK
A programok zavartalan és precíz lebonyolítása nagymértékben
függ az Idegenvezető személyétől és szakértelmétől. Minden
esetben nagy hangsúlyt fektetünk a felkészült kollégák kiválasztására,
így a katalógusban szereplő programokat szakképzett, több éves
gyakorlattal rendelkező idegenvezetők kísérik. Egyes múzeumokban,
régészeti területeken, illetve bizonyos nevezetességek közvetlen
közelében, azonban a vezetés csak a régió által kiadott engedéllyel
rendelkező helyi idegenvezetők közreműködésével végezhető el.
A szigorúan csak tárlatvezetővel, helyi idegenvezetővel megtekinthető
nevezetességeket minden programunk esetében külön jelezzük.
(A *-gal jelzett díjak minden esetben tartalmazzák a belépők
költségét is!) Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy egyes világörökségi
helyszínek, nagyvárosok esetében kísérő idegenvezetőink csak
utaskísérő szerepet tölthetnek be, így sokszor az információk
jelentős része már az autóbuszon elhangzik. Azon városok esetében,
ahol mindenképpen szükséges a helyi idegenvezető biztosítása, a
helyszínen megfizetendő költség díját az utastájékoztatóban sze-
repeltetjük.

MINIMÁLIS RÉSZTVEVŐK LÉTSZÁMA
Csoportos utazásoknál a minimális résztvevők száma repülős prog-
ramnál 20 fő, autóbuszos programoknál 35 fő. 
Természetesen zárt csoportok esetében az Önök igényeihez igazítva
állítjuk össze ajánlatunkat, így kisebb vagy nagyobb létszámú
csoportok részére is örömmel készítjük el egyedi ajánlatunkat.

PÁRATLANUTAZÁS - EGYEDÜL UTAZÓK FIGYELEM!
Az iroda által szervezett csoportos utazásoknál feltüntetjük az
egyágyas felárat, de igény esetén a felár megfizetésének
elkerülése érdekében társítást is igényelhetnek. Amennyiben ez
mégsem sikerül, az egyágyas szoba felárának 50%-át az iroda
átvállalja. A jelentkezéskor 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 kisebbek, esetleg erkély nélküliek stb., mivel a felár
nem a kényelmesebb elhelyezésre, hanem a szobák egyszemélyes
használatára vonatkozik, és a kétágyas szobákkal azonos ki-
használtság díjkülönbözetének kompenzálására. Társítást igénylő
Utasainkat legkésőbb indulás előtt 1 héttel tájékoztatjuk a
végleges elhelyezést illetően. (1/2/3 ágyas szoba) 

PARKOLÁS
A korai indulás és az esetleges éjszakai érkezések kényelmes
és praktikus lebonyolításához kedvezményes parkolási lehetőséget
biztosítunk a budapesti indulás helyénél. A fedett garázs,
parkoló díja 1.500,-Ft/nap

PÓTÁGY
Szállodától függően, igény szerint, három-, négyágyas elhelyezés
biztosítására is lehetőség adódik. A pótágy kedvezmény mértéke
10%. A többágyas szobák esetében azonban a szállodai szoba
alapterületének nagysága nem feltétlenül igazodik a több
férőhely elhelyezéséhez, így a szobák maximális kapacitásának
kihasználása kényelmetlen lehet. Háromágyas szoba biztosítása
esetén a harmadik ágy mérete a főágyaktól eltérően kisebb
lehet, illetve négyágyas szoba esetében többnyire emeletes
ágyat jelent.

PRAKTIKUS TANÁCSOK 
Az indulás előtt legkésőbb egy héttel irodánk az adott utazáshoz
kiadott utas tájékoztatóban praktikus és fontos információkkal ki-
egészített tájékoztató anyagot küld minden résztvevőnek! (Felhívjuk
figyelmüket, hogy amennyiben foglalásukat partner irodán keresztül
bonyolítják, az utazással kapcsolatos anyagok a partner iroda felé
kerülnek továbbításra. Irodánk minden, az adott utazást érintő in-
formációt (esetleges menetrendváltozás stb.) a megrendelő partner
iroda részére továbbít. Szerződésmódosítással, lemondással, egyéb
az utazással kapcsolatos igényüket szintén az adott partner iroda
felé kell bejelenteni!) Munkatársaink természetesen minden esetben
készséggel állnak rendelkezésükre felmerülő kérdéseikkel kap-
csolatban. Kérjük, mindig tájékozódjanak körültekintően az irodánk
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által meghirdetett programok részleteivel kapcsolatban, hiszen
egyes programok a szoros időbeosztás, hosszabb városnézések
miatt esetleg nagyobb állóképességet igényelhetnek! Minden
esetben kérjen előzetesen tájékoztatást a mobiltelefon szolgáltatótól
a célországban érvényes percdíjak stb. vonatkozásában! Az iroda
által kiadásra kerülő tájékoztató anyag alapján minden esetben
körültekintően készítsék elő úti csomagjukat. Ne feledkezzen el
arról sem, hogy egyes templomok, egyéb más vallási intézmények
megtekintésekor a férfiak csak hosszú nadrágban, hölgyek térdet
fedő szoknyában vagy nadrágban, fedett vállal léphetnek be! A
szállodákban  az éttermekben (reggeli/vacsora) sportruházat, rö-
vidnadrág, papucs viselete nem megengedett. A hosszabb város-
nézések, gyalogos séták időtartamára minden esetben kényelmes
cipővel készüljenek! Indulás előtt minden esetben gondoskodjanak
előre a szükséges valuta beszerzéséről, hiszen az utazás napján
erre nem nyílik lehetőség. Autóbuszon, szállodában fontos iratokat,
értékeket őrizetlenül ne hagyjanak. További információk a webol-
dalon!

REKLAMÁCIÓ
Amennyiben a helyszínen bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatban
kifogása merülne fel, kérjük, haladéktalanul jelezze az iroda
megbízott képviselőjének. A helyszínen csak részben vagy nem
orvosolt panasz kivizsgálásához jegyzőkönyv felvétele szükséges.
Kérjük ilyen esetben panaszát és kárigényét a jegyzőkönyv eredeti
példányának megküldésével 8 napon belül szíveskedjen megküldeni
irodánk részére.

REPÜLŐS TÁRSASUTAZÁSOK
Társasutazásainkat menetrend szerinti repülőjáratokkal bonyolítjuk. A
légitársaságok által  módosított menetrendekért, késésekért, esetleges
járattörlésért felelősséget vállalni nem tudunk. Utasainkat az utazás
megkezdése előtt 10 nappal tájékoztatjuk a pontos menetrendről.
Csoportos utazásoknál kérjük tartsák be az előírt találkozó időpontot,
mely az utas tájékoztatóban megadott részleteknek megfelelően a
gépindulást megelőzően 2 órával korábban történik. A légitársaságok
árképzési politikája, kerozin áremelés stb. miatt irodánk az árváltoztatás
jogát fenntartja! A repülőtéri illeték összege a katalógusban szereplő
árhoz képest változhat! Az árakat az árfolyam ingadozás miatt csak
megközelítő pontossággal tudjuk megadni. Irodánk minden esetben 0-
24 órában hívható ügyeleti számot biztosít Ügyfelei részére az azonnali
intézkedés érdekében. Bármilyen problémája merülne fel, kérjük hala-
déktalanul lépjen kapcsolatba munkatársainkkal.

RÉSZVÉTELI DÍJ
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 feltüntetett árak,
felárak minden esetben személyenként értendőek! A külön fizetendő
költségek (vízum, reptéri illeték, hajójegy stb.) minden programnál külön
kerülnek megadásra. Ezen költségek a katalógus készítésekor rendel-
kezésünkre álló árinformációk alapján kerültek feltüntetésre!

SZÁLLÁS
Körutazásainknál többnyire évek óta használt, jól bevezetett szálláshelyeket
használunk, illetve igyekszünk minden esetben a lehető legkörültekintőbben
kiválasztani az adott program lebonyolításához leginkább megfelelő, el-
helyezkedés szempontjából legjobb adottságokkal rendelkező szállodát.
Természetesen sok szempontot kell figyelembe vennünk, ugyanakkor a
versenyképes és kedvező ár biztosítása is nagyon lényeges, így autóbuszos
utazásaink során általában standard szálláshelyeket használunk, többnyire
3*-os kategóriában. Az eltéréseket katalógusunkban a szállás feltüntetésénél
jelezzük, illetve az adott programokhoz kapcsolódóan ahol mód van rá
weboldalunkon részletes tájékoztatást találnak a szálláshelyekkel kap-
csolatban. Az egyes programoknál a választott szállodák hivatalos
besorolása kerül feltüntetésre. (Fontos: az adott ország szálláshelyekre
vonatkozó besorolása eltérhet a magyar előírásoktól!) A szállodai szobák
felszereltségéhez hűtőszekrény többnyire nem tartozik, amennyiben igen,
minibárként szolgál, így ételek tárolására nem alkalmas. Az esetleges fo-
gyasztás minden esetben helyszínen fizetendő. A különböző szálláshelyek
esetében a szoba elosztás minden esetben a helyszínen történik. Esetleges
speciális igényeiket kérjük előzetesen jelezni (földszinti, egymás melletti
szoba, franciaágyas szoba-külön ágy stb.), de a szobák elhelyezkedésére
garanciát vállalni nem áll módunkban!

TÖRZSUTAS KEDVEZMÉNY
A katalógusban szereplő programok részvételi díjából 8% kedvezményt biz-
tosítunk mindazon Ügyfeleink részére, akik korábban (5 éven belül) már
bármely szervezett programunkon részt vettek. Utasainknak, akik legalább
2 utazásunkon már részt vettek 10% kedvezményt biztosítunk a TdM pros-
pektusában szereplő részvételi díjból. Törzsutasainknak (Alapfeltétel: min. 3
utazáson történt részvétel!) 11% kedvezmény a TdM teljes kínálatából!
Kiemelt ügyfeleink részére (Alapfeltétel: 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 tartalmának 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
felelősséget!

UTAZÁSI UTALVÁNY
Irodánkban vásárolható tetszőleges címletekben. Szükséges adatok:
kedvezményezett, összeg, címlet, postázási cím.

ÚTI OKMÁNYOK
A jelentkezésnél, illetve az utazást megelőzően kiküldött utas tájékoztatókban
pontos információkat kapnak az adott országra vonatkozó beutazási sza-
bályokról. Ezek maradéktalan betartása az Ön felelőssége. (Információ:
www.kulugyminiszterium.hu) Érvénytelen úti okmánnyal történő kiutazásnál
a meghiúsult utazás esetén irodánkat kártérítési kötelezettség nem terheli.
Nem magyar állampolgárok utazásának esetében a vonatkozó beutazási
szabályokról kérjük, tájékozódjanak a felelős szerveknél, illetve a jelentkezéskor
mindig kérjük megjelölni az Utazók állampolgárságát.

ÚTVONAL
Irodánkban és weboldalunkon minden program pontos útvonaláról
részletes tájékoztatást biztosítunk. Az egyes napoknál feltüntetett
városnevek az útvonalat, illetve a fő program állomásokat jelzik, az úti
cél nem egyezik meg a szálláshely elhelyezkedésével, hiszen itt többnyire
a nagy városok közelében, közvetlen környékén elhelyezkedő szállodákat
veszünk igénybe. (Az eltéréseket minden esetben külön jelezzük!)
Amennyiben a kiutazás és a hazautazás útvonala különbözik, ez minden
esetben a programoknál kerül feltüntetésre. A hazaérkezés várható
időpontjáról természetesen megközelítőleg tudunk csak felvilágosítást
adni, hiszen az útviszonyok, forgalom, előre nem látható akadályok az
utazás időtartamát jelentősen befolyásolhatják. Esetleges transzferek
igénybevételénél 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! Esetleges késés stb. esetén
szintén kérjük, hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba munkatársunkkal
a megadott telefonszámon! 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 érvényesek. (Sztornó biztosítás:
csak utazásképtelenség esetén érvényes a biztosító szabályzata
alapján! A biztosítás már megkezdett utazás esetén nem érvényes!) 

ZÁRT CSOPORTOK
Irodánk örömmel készít ajánlatot zárt csoportok, baráti társaságok,
nyugdíjas klubok, diákcsoportok részére is. Utasaink igényeihez valamint
a változó piaci kereslethez igazodva folyamatosan bővítjük palettánkat
és kedvező árfekvésű programjainkat szeretnénk mindenki számára
megfizethetővé és elérhetővé tenni. Ezért is szeretnénk szolgáltatásainkat
megismertetni minél több  különböző érdeklődési körű csoporttal,
iskolával is, hogy segítsünk esetleges utazásaik, elképzeléseik megvaló-
sításában, hiszen ajánlatainkat minden esetben testreszabottan, a
csoportok érdeklődésének megfelelően állítjuk össze. Katalógusunk
kínálatán felül bármilyen autóbuszos, repülős európai körutazás, város-
látogatás vagy egzotikus utazás megszervezésével kapcsolatban állunk
rendelkezésükre. Egyedi elképzeléseikhez igazítva incentive programok,
szakmai rendezvények, kiállítások, kulturális fesztiválok, bortúrák, gaszt-
ronómiai kalandozások és egyéb speciális érdeklődési körhöz tartozó
téma utak lebonyolítását is vállaljuk.

VIDÉKI TRANSZFEREK - ÚJDONSÁG!
Autóbuszos körutazásaink esetében ingyenes transzfert biztosítunk a
budapesti induláshoz az alábbi városokból: Debrecen, Nyíregyháza,
Miskolc, Tiszaújváros, Eger, Füzesabony, Gyöngyös, Hatvan, Szeged, Kis-
kunfélegyháza, Kecskemét, Szolnok. Térítés ellenében transzfer az alábbi
városokból is igényelhető: Bonyhád, Baja, Pécs, Békéscsaba, Gyula,
Orosháza, Székesfehérvár, Győr stb. További információk a weboldalon.

A-TÓL Z-IG
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ADRIAI CSOBBANÁS

Június 23-25., Július 7-9., Július 21-23., Augusztus 4-6.
Elutazás Budapestről péntek este 21.30-kor, éjszaka az autóbuszon.
Érkezés az Adria egyik legnépszerűbb üdülővárosába Lido di Jesolo-
ba a kora reggeli órákban. Egész napos fürdőzés a homokos tenger-
parton, majd hazautazás. Indulás 19.00-kor, éjszaka az autóbuszon.
Érkezés Budapestre vasárnap hajnalban.

ÁR: 16.900,-Ft/fő

BÉCS-CSOKIGYÁR

Február 14. , December 2., 9., 16.
Elutazás kora reggel a régi hagyományokkal rendelkező, családi
tulajdonban lévő csokoládégyárba, a Konditor Hauswirth-be. Kóstoló és
vásárlási lehetőség. Délután városnézés Bécsben, rövid szabadidő a
császárvárosban, hazaindulás, érkezés Budapestre az esti órákban.

ÁR: 8.500,-Ft/fő

CSEH KASTÉLYOK

Június 17., Szeptember 30.
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/fő

FRAKNÓ VÁRA-FERTŐ-TÓ

Április 22., Szeptember 23.
Utazás Burgenland jelképéhez, Fraknó várához, majd látogatásunk
után kirándulás a Fertő tóhoz. Hajózás "a gólyák és a finom borok vá-
rosába". Ruszt Ausztria legkisebb városa, az UNESCO által világörökségi
védelmet élvező óvárosával, elbűvöli az embert. Hazafelé borkóstoló,
vásárlási lehetőség.

ÁR: 8.500,-Ft/fő

GRAZ-CSOKIGYÁR

Április 1.,December 9., 16.
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 Stá-
jerország fővárosában, majd hazautazás. Érkezés Budapestre az esti
órákban. 

ÁR: 10.500,-Ft/fő

LAXENBURG KASTÉLY 

Május 20., Szeptember 2.
Folyamatos utazás a császári fürdővárosba, Badenbe. A híres fürdővárosban sétát
teszünk a Doblhoffpark-ban, mely Ausztria legnagyobb rózsakertje, több mint 600
féle rózsával, több mint 30 ezer rózsatővel. Következő állomásunk a Laxenburgi
Kastély, mely az egyik legimpozánsabb Európában. Sissi és Ferenc József itt
töltötték a mézesheteiket és itt született meg fiúk Rudolf főherceg. 

ÁR: 8.500,-Ft/fő

MELK-MARIAZELL

Március 25., December 10.
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 je-
lentőségű zarándokhelyén, majd hazautazás.

ÁR: 10.500,-Ft/fő

MIKULOV-MILOTICE

Május 27., Szeptember 16.
Elutazás a kora reggeli órákban a cseh-osztrák határ közelében fekvő
Mikulov hangulatos kisvárosába. Városnézésünket a kastély impozáns
épületével kezdjük, majd a sétálunk a hangulatos főtéren. Ezután Milotice
csodás kastélya, a magyar főúri Serényi család egykori birtoka következik. A
kastély megtekintése után hazautazás, érkezés Budapestre az esti órákban.

ÁR: 12.900,-Ft/fő

ORCHIDEA KIÁLLÍTÁS

Március 15.
Elutazás Budapestről. Legelőször Klosterneuburg városába látogatunk, ahol
III. Lipót palotájaként is funkcionáló Ágoston-rendi apátságot tekintjük meg.
Látogatásunk után a 12. alkalommal megrendezésre kerülő Nemzetközi
Orchidea kiállítást keressük fel, majd a Laxenburg kastélyhoz utazunk. Esti
érkezés Budapestre.

ÁR: 8.500,-Ft/fő



A-TÓL Z-IG
POZSONY-CSOKIGYÁR-MÖNCHHOF

Április 8., December 2.
Elutazás a kora reggeli órákban Pozsony koronázó városába. Belvárosi
séta, majd továbbutazás Ausztriába. Látogatás egy régi hagyományokkal
rendelkező Csokoládégyárban, ahol kóstoló és vásárlási lehetőség. Séta
a Fertő-tó partján, majd burgenlandi kalandozásunk alkalmával borkóstoló,
vásárlási lehetőség.

ÁR: 7.500,-Ft/fő

POZSONY-SCHLOSS HOF

Október 14., December 16.
Elutazás. Első állomásunk a Császári Ünnepi kastély, mely Alsó-Ausztria
keleti részén több, mint 50 hektáron terül el. A pazar épületegyüttest a kései
1720-as években Savoyai Jenő herceg reprezentatív vidéki és vadászszék-
helyeként létesítették. Folytatjuk utunkat a Konditor Hauswirth-be, csokoládé
kóstoló, majd városnézés Pozsonyban.

ÁR: 7.500,-Ft/fő

SCHÖNBRUNN

Március 11., Május 20., December 3.
Érkezés a Schönbrunni kastélyhoz a kora délelőtti órákban. A kastély
megtekintése után Bécs városába indulunk. Városnézésünk során a
következő látnivalókat tekintjük meg: Mária Terézia szobor, Operaház, Ste-
fansdom, Hofburg, Parlament, Városháza, Szépművészeti múzeum, Múzeum
Negyed. Szabadidő a császárvárosban, majd hazautazás.

ÁR: 8.500,-Ft/fő

SEMMERING

Május 6., Július 8.
Vár ránk Európa első hegyi vasútja, az UNESCO Világörökség részét
képező Semmeringi vasútvonal. Vonatozunk, felvonózunk és a híres Lindt
csokigyár mintaboltjában is látogatást teszünk. Utolsó állomásunk Maria
Schutz,  ausztriai Mária-kegyhelyek egyik temploma, mely csodatévő
forrásáról is ízletes fánkjairól nevezetes. Késő esti érkezés Budapestre.

ÁR: 9.500,-Ft/fő

SZLOVÁKIA

Március 15., Május 20., Október 21.
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. Hazaindulás, érkezés Budapestre az esti órákban.

ÁR: 6.900,-Ft/fő

SZLOVÉNIA

Július 1., Október 14.
Elutazás Mariborba, Szlovénia második legnagyobb városába. Rövid séta a
belvárosban, majd továbbutazás Skofja Lokába, mely Szlovénia műemlékekben
leggazdagabb kisvárosa. Délután séta a festői szépségű Bledi-tónál, majd
hazautazás. Érkezés Budapestre a késő éjszakai órákban.

ÁR: 14.500,-Ft/fő

TÁTRAI TAVAK

Július 15., Szeptember 2.
Kirándulás a Magas-Tátra legszebb tavaihoz. Szédítő csúcsok, kristálytiszta
tavak, friss erdei levegő és megannyi élmény vár ma ránk. Első megállónk
a festői Csorba-tónál lesz. Majd kirándulás az 1494 méteren fekvő
meseszép Poprádi-tóhoz. Hazautazás.

ÁR: 9.500,-Ft/fő

VELENCE

Június 23-25., Július 7-9., Július 21-23., Augusztus 4-6.
Találkozó a Déli Pályaudvarnál péntek este 21:00-kor, indulás 21:30.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a Budapest-Siófok-Nagykanizsa-Maribor
útovonalon, éjszaka az autóbuszon. Érkezés szombaton a reggeli órákban
Lido di Jesolo-ba, kirándulási lehetőség egyénileg Velencébe. Hazaindulás
este 19.00. Éjszaka az autóbuszon.

ÁR: 16.900,-Ft/fő

ZÁGRÁB

Március 18., Október 7., 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/fő



 Budapest-Birmingham
Elutazás Budapestről a Wizzair menetrend szerinti járatával Birmighambe.
Érkezés után transzfer a Birmingham környéki szállodába.

 Warwick vár-Stratford-upon-Avon-Cotswold
A mai napon Anglia történelmi szívében kirándulunk. Elsőként
Warwickba megyünk, hogy megnézzük az impozáns Warwick
várat. Az ország legépebben megmaradt  középkori  várának lak-
osztályaiban hihetetlen gazdagságú családi gyűjtemények láthatók.
Ezután a közelben található, bűbájos Shakespeare szülővárosaként
ismert Stratford-upon-Avonnal ismerkedünk. Megtekintjük az angol
drámaíró szülőházát és a helyi templomban a sírhelyét is, majd a
kis hajókkal tarkított Avon folyó partján sétálunk. A festői Cotswold
dombok között megbújó, mézszínű házaikról ismert kisvárosokon
keresztül utazva térünk vissza a szálláshelyünkre.

 York-Manchester
Utazás York történelmi városába. Forgalomtól elzárt, varázslatos
középkori utcáinak furcsa szász neveket adtak, s az ódon
épületek szinte "kihajolnak" rájuk. Látogatás a város fölé ma-
gasodó fenséges katedrálisban, a York Minsterben. A középkori
hangulat után Manchester modern városával ismerkedünk,
mely nemcsak a két rivális futball klubjáról híres, de művészeti,
média- és üzleti központ is. Szállás Manchester környékén.  

 Holyhead-Dublin-Belfast
Reggel Holyheadben kompra szállunk és mintegy 3 órás hajózás
után Dublinban kötünk ki, majd tovább utazunk Belfastba. Az
Észak-Ír főváros az elmúlt években hatalmas  változásokon
ment keresztül. Sétálunk a katedrálisáról elnevezett negyedében,
mely évszázadokon keresztül a tengerészek, művészek, forra-
dalmárok és írók találkozóhelye volt. A gyönyörű városháza,
XIX. századi eredeti gázlámpás pubok, a kikötő, a vörös téglákból
épült Titanic mérnöki irodája, a Queen's Egyetem tudor stílusban
tervezett impozáns épülete csak néhány helyszín, melyek elva-
rázsolják az idelátogatót. Látogatás a pár évvel ezelőtt megnyílt

Titanic múzeumban, ahol az interaktív,fantasztikus kiállításon a
látogatók nyomon követhetik a hajó történetét a megszületésétől
az elsüllyedéséig. Szállás Belfast környékén.

 Óriások lépcsője-Antrim tengerpart-whisky kóstoló
A mai nap folyamán elsőként Carrickfergus, normann váránál
tartunk egy fotószünetet, majd továbbutazunk  a gyönyörű és
változatos Antrim tengerpart mentén, a világ egyik legszebb
tengerparti útján. A bátrabbak átkelhetnek a lazachalászok
által kötélből készített függőhídon a Carrick-a-Rede szigetre.
Érkezés a világörökség részét képező Giant's Causeway-hez
másnéven Óriások útjához, ahol megcsodálhatjuk a 60 millió
évvel ezelőtt, a természet ereje által formálódott, többségében
hatszögletű oszlopokat. Sok legenda született már a leginkább
óriások lépcsőjére hasonlító bazaltokról. Whisky kóstolás Bush-
mills-ben (belépő: 3.500,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!),
Írország legrégebbi, párlójában. Visszautazás a szállásra.

 Dublin
Monasterboice ma is működő temetőjében megtekintjük az egykori
monostor maradványait és  Írország két legszebb és legmagasabb
kelta kőkeresztjeit, melyeket homokkőből készítettek még a IX-X-
században, majd folytatjuk utunkat Dublinba. Dublin híres az
elegáns György korabeli tereiről, melyek sajátossága a  színes,
boltíves ajtók.  A Trinity College-ben, az ország legrégebbi egyete-
mének 200.000 könyvet számláló könyvtárában megtekintjük a
Book of Kells-t, a IX.századból származó  kódexet. Városnézésünk
nem lenne teljes a  St Patrick katedrális meglátogatása nélkül. Az
1191-ben alapított templom esperesei között volt a Gulliver

utazásai írója, Jonathan Swift is. A mai napon megismerkedünk a
híres barna sör, a Guiness készítésével. A túra végén a 7. emeleten
található bárból nemcsak Dublin teljes körpanorámája tárul elénk,
de lehetőségünk lesz a élet elixírje-a Guiness megkóstolására is.
Szállás Dublin környékén.

 Conwy-Bodnant kert
Reggel ismét kompra szállunk és visszatérünk Welszbe, hogy be-
pillantást nyerjünk a várak földjének történelmébe.   Conwyban
megtekintjük I. Edward várát,mely 1986 óta a Világörökség része.
Magas falaival, nyolc hatalmas kör alakú tornyával visszarepít
minket a középkorba. A várost körülvevő fal szinte sértetlenül
maradt fenn. A régi városrészben alálható egy  XIX . században élt
halász háza, mely a legkisebb épület Nagy-Britanniában. Conwyt
elhagyva látogatást teszünk a Bodnant kertben, mely sokak
szerint nemcsak az ország, de a világ legszebb kertje. A
legkülönfélébb növények-köztük számos növényi ritkaság-virulnak
itt. Szállás Chester környékén.

 Llangolen-Shrewsbury
Séta a Dee völgyének festői kisvárosában Llangollenben. A
tipikus welszi városka ósdi vasútállomása és vízesésekkel,
gorgókkal teli folyócskája igazi festői látvány nem beszélve
arról, hogy kedvesüknek  igazi walesi "szerelem kanalat" is
ajándékozhatnak. Útban a repülőtér felé megállunk a több mint
600 védett épülettel büszkélkedő Shrewsburyben, melyek között
található számos  XV. és  XVI. századi favázas lakóház is.
Elutazás menetrend szerint, érkezés Budapestre az esti órákban. 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 339.900,-Ft/fő
Félpanzió: 49.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 61.600,-Ft/fő
Reptéri illeték: 39.000,-Ft/fő
Nagyméretű kézi poggyász : 14.400,-Ft
Feladott poggyász 23 kg: 26.000,-Ft
Feladott poggyász 32 kg: 32.600,-Ft

Augusztus 26-Szeptember 2.

TUTI ÁR: 299.900,-Ft/fő

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 8
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 Budapest-Glasgow-New Lanark-Stirling
Kora reggeli elutazás menetrendszerinti járattal Skócia legnagyobb
városába, Glasgow-ba, ahol panorámás városnézés keretében
ismerkedés az egykori iparvárossal, amely 70 parkjával és kertjével
méltán viseli a „zöld hely” elnevezést. Megtekintjük az ország
legrégebbi katedrálisát, a főteret és az egyetem környékét is. Ezután
a Világörökség részét képező New Lanark-ba utazunk, mely a XVIII.
sz. végén ipari- és társadalmi mintatelepüléssé vált a filozófus és
vállalkozó Owen kísérletének köszönhetően. Délután ellátogatunk az
ország legfontosabb középkori erődítményébe, a hegyoromra épült
Stirling várba. Stratégiai jelentőségét bizonyítja, hogy „Skócia kulcsának”
nevezték, története során több mint 20 nagy csatát vívtak itt, így a
Rettenthetetlen c. filmből ismert szabadságharcos hős, William
Wallace is ezen a helyen ütközött meg az angolokkal - 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 hotelbe.

 Loch Lomond-Inveraray kastély-Glen Coe-Ben Navis
Mai programunkat hajózással kezdjük Britannia legnagyobb taván,
a hangulatos Loch Lomondon. Ezután megismerkedünk az egyik
legnagyobb és legimpozánsabb magánkastéllyal, az Inveraray
kastéllyal. Délután a skót Felföld köszönt minket, miközben a Glen
Coe-n, a „Könnyek völgyén” keresztül utazva megismerhetjük a
MacDonald klán szomorú történetét. Nagy-Britannia egyetlen hegyi
drótkötélpályáján, a „Nevis Range gondolán” felmegyünk az Aonach
Mor-ra, ahol könnyű túrát teszünk egy kilátóhoz. A hegytetőről
csodás panoráma tárul elénk a környező tavakra. A szállás
elfoglalása Fort Williamben.

 Skye-sziget-Eilean Donan kastély-Glen Shiel
Egész napos kirándulás a páratlan természeti szépségű  Skye-
szigetre, a Belső-Hebridák legnagyobb és legismertebb szigetére.
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 vadregényes, sziklás, öblös

tengerpartján utazunk, s rövid megállót teszünk a kilmuiri
skanzen jellegzetes parasztházainál. A szigetet egy hídon
elhagyva ellátogatunk Skócia leggyakrabban fényképezett vár-
kastélyába, a három „loch” találkozásánál fekvő Eilean Donan
Castle-ba, mely egykoron fontos szerepet játszott a viking és
angol hódítók elleni harcban, s a „Highlander – Hegylakó”
című filmben is feltűnt. Ezután még áthaladunk a lenyűgöző
Glen Shiel völgyön, mielőtt visszautazunk a szállásra.

 Inverness-Loch Ness-Blair kastély-Perth
A nap folyamán elsőként  látogatás a Loch Ness partján álló Ur-
quhart vár romjainál, ahonnan a gyönyörű kilátásban mélázhatunk
el a tó szörnyének létezéséről.  Ezután átmegyünk a Felföld fő-
városán, Inverness-en. Elhaladunk a cullodeni csatamező mellett,
ahol az utolsó skót felkelés gyászos véget ért, majd megtekintjük
Skócia legnépszerűbb kastélyát, az Atholl hercegek és grófok
székhelyét, az impozáns, hófehér Blair kastélyt. Termeinek be-
rendezése a leggazdagabbak közé tartozik. Hatalmas parkjában
a színpompás tollazatú, büszkén lépdelő pávák köszöntik a
látogatót. A nap befejezéseképp az egyik whisky lepárlóban be-
pillantást nyerhetünk a „élet vízének” készítési módjába és meg
is kóstolhatjuk a nemes nedűt.  Szállás Perth-ben.

 St. Andrews-Dundee-Glamis kastély
Reggel kirándulás az elbűvölő tengerparti St. Andrewsba, a
golf szülővárosába. A Skócia legrégebbi egyetemének is otthont
adó városban sétálunk az ország legnagyobb és legősibb ka-

tedrálisának romjai közt. Dundee-ban a Discovery hajó fedélzetén
megismerkedhetünk a XIX. századi hajózás körülményeivel és
Scott kapitány Antarktisz expedíciójának történetével.  Ezután
a mágikus varázsával mindenkit rabul ejtő Glamis Kastély vár
ránk, mely a tündérmesék és legendák világát idézi fel. Itt
töltötte Erzsébet királynő gyermekkorát, felbukkan Macbeth
alakja és talán kísértet(ek) is. Visszautazás a szállásra.

 Linlithgow-Edinburgh
Reggel a Forth Bridge függőhídjáról élvezhetjük a folyó tölcsértor-
kolatának egyedi látványát, majd a Linlithgow palota tóparton álló
csodálatos romjaival ismerkedünk, amely egykoron a Stuart királyok
lakhelye volt. Itt született a skótok hányatott sorsú királynője,
Mária is. Edinburgh kikötőjében, a Royal Yacht Britannia-nak a fe-
délzetére 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 ki-
állítására.  Délután városnézés Skócia lüktető fővárosában, Edin-
burgh-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 lakóházak
meséi őrzik a város mindennapi életének évszázadokra visszanyúló
történelmét. Ellátogatunk a kialudt vulkán tetejéről szemlélődő
várba, falai között híres skót királyok útjaira lépünk és még magyar
vonatkozásokat is felfedezhetünk. Megtekintjük a száz évre
befalazott skót koronázási ékszereket és az angolok által elrabolt
majd visszaadott Végzet Kövét is. Szállás Edinburgh-ban, este be-
sétálhatnak a belvárosba nézelődni vagy betérni egy pub-ba.

 Edinburgh-Rosslyn kápolna-Falkirk kerék-Drummond kert
Reggel szabadidő keretében felfedezhetjük Edinburgh belvárosának
rejtett zugait, tipikus skót souvenir tárgyakat vásárolhatunk vagy
felkereshetjük a város valamelyik múzeumát. A déli órákban a
templomos lovagoknak és a „Da Vinci kód”-nak köszönhetően el-
híresült, gyönyörű kőfaragásokkal és boltívekkel díszített Rosslyn
kápolna titkainak nyomába eredünk. Kora délután megnézzük a
XXI. század technikai csodáját, a világ egyetlen forgó hajóemelő
szerkezetét, a Falkirk Kereket.A körutazás méltó lezárásaként a
Drummond Kastély Kertjét keressük fel, melyet Skócia legszebb
formális parkjának tartanak geometrikus alakzatra nyírt növényei
alapján. Szállás Glasgow mellett.

 Glasgow-Budapest
Kora reggel  transzfer a  glasgow-i reptérre, hazautazás
menetrend szerint. 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 359.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 91.000,-Ft/fő
Reptéri illeték: 35.000,-Ft/fő
Nagyméretű kézi poggyász : 15.400,-Ft
Feladott poggyász 23 kg: 19.900,-Ft
Feladott poggyász 32 kg: 26.200,-Ft

Július 1-8.

TUTI ÁR: 323.900,-Ft/fő



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

Árak (Ft/fő) X. VII.
Részvételi díj: 149.900,-Ft/fő 159.900,-Ft/fő
Félpanzió (5 vacsora): 39.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 54.000,-Ft/fő 

 Budapest-Leverkusen
Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rendszeres
pihenőket tartva a tranzitszállásig.

 Dover-Leeds-London
Calais-ben kompra szállunk. Már önmagában is élmény
ezeken a több emeletes hajókon utazni. A kb. 1 órás út alatt
felfedezhetjük az éttermek, üzletek sokaságát vagy egyszerűen
csak nézelődhetünk a fedélzeten, hogy ne mulasszuk el a
már messziről látható dover-i fehér sziklákat. Ismerkedésünket
Britanniával a Leeds kastély meglátogatásával kezdjük. A va-
rázslatos középkori kastély egy tó közepén lévő két kis
szigetre épült. Hatalmas kertjében színpompás, illatozó virágok
sokasága tárul elénk. Esti érkezés a londoni szállásra.

 London
Anglia fővárosában minden utcasarkon történelem és hagyomány
üdvözöl minket, ugyanakkor egyike a legmenőbb és legmodernebb
városnak Európában. Buszos és gyalogos városnézésünk során
megtekintjük a Parlament épületét, a Big Ben-t a Westminster
Apátságot, a Buckingham Palotát, a Trafalgar Square-t. Látogatás
a British Múzeumban ahol ízelítőt kapunk a hihetetlen gazdagságú
gyűjteményekből. A Picadilly Circus forgataga és hatalmas neon
reklámjai megtekintése után séta a Covent Gardenben, melynek
piacterén sokszor zsonglőrök, akrobaták, muzsikusok szórakoztatják
a bámészkodókat. 

 Stonehenge-Windsor-Oxford
Fakultatív kirándulás: Utazás Stonehenge-be a misztikus kő-
tömbökhöz, majd látogatás a világ legrégebbi és legnagyobb
ma is lakott kastélyába, Windsorba. A királyi család nyári re-
zidenciájánakművészi munkái ízelítőt adnak az egykori

 Budapest-Freyming Merlebach
Elutazás Budapestről Ausztrián és Németországon át a fran-
ciaországi tranzitszállásra. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel.
Este a szálláshely elfoglalása. (Ezen a napon nincs vacsora.)

 Luxemburg-Brüsszel
Korai reggelink után Luxemburg magyarországi megye
nagyságú, fekvéséről is híres miniállamába utazunk, ahol
rövid városnézésünk alatt ismerkedünk a világörökség címet
is kiérdemlő fővárossal. Továbbutazás "Európa fővárosába",
Brüsszelbe, autóbuszos és gyalogos városnézésünk során
felkeressük a város legfontosabb látnivalóit. A város büszke
központján a barokk Grand'Place-on megcsodálhatjuk a
főtér gótikus kincsesládáját a Hotel de Ville-t (Városháza),
melynek két oldalának karcsú saroktornyait, mintha törékeny
jégkristályból faragták volna. A világhírű belga csokoládéból
készült különleges édességeket majszolva, a kivilágított
csipkeboltok között sétálva a leghíresebb brüsszeli a
Manneken Pis következik, majd a XIX. században épült
Szt.Hubertus galéria bevásárlócsarnokához látogatunk. Vá-
rosnézésünk után fotózás az 1958-as világkiállításra épült
Atomium 9 acélgömbből álló vas kristályrácsánál a festői
Heysel Parkban. Szállás Brüsszel környékén.

 Bruges-Calais-London
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk utunkat Anglia irányába.
Útközben séta Nyugat-Flandria történelmi fővárosában, a
középkori hangulatú Brugges-ben, melynek csatornákkal
szabdalt történelmi óvárosa az UNESCO világörökség része.
Séta a középkori hangulatú belvárosban, majd a délutáni
órákban kompra szállunk és áthajózunk a La Manche
csatornán. Szálláshely elfoglalása London külvárosában. 

uralkodók ízléséről. Utazás Oxfordba, séta a XII. században
alapított híres egyetemvárosban. Visszautazás a szállásra az
esti órákban. (Ár: 9.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!)

 London
Elsőként a Tower-ba látogatunk, mely majd 900 éven keresztül
Anglia legrettegettebb helye volt és II. Károly uralkodása óta itt
őrzik a koronaékszereket. Greenwichben átléphetjük a Meridian
vonalat, majd hajókázási lehetőség a Temzén. Ezután látogatás
Európa ötödik legnagyobb templomában, a Szent Pál Katedrá-
lisban, majd szabadidő.

 Canterbury-Bruges
Az anglikán egyház központja, a Canterbury katedrális megtekintése
után ismét átkelünk a Csatornán. Séta Nyugat-Flandria történelmi
fővárosában Bruges-ben, melynek középkori városközpontja a
világörökség része. Késő esti érkezés a szállásra.

 Budapest
Indulás a kora reggeli órákban,majd folyamatos hazautazás
rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

 London
Autóbuszos és gyalogos városnézésünk alkalmával ismerkedünk
az angol metropolisszal. A Temze partján vár a Tower lenyűgöző
erődjét, a látványos Tower híd, majd a Buckingham Palota,
Trafalgar tér, St. James Park, White Hall, Downing Street, Parlament,
Big Ben és a Westminster apátság megtekintése következik. Kora
délután térünk vissza Londonba. Szabadidő.

 Windsor-London
Félnapos fakultatív kirándulás a királyi család nyári rezi-
denciájába, Windsorba. A kastély termeiben barangolva
a gyönyörűen kimunkált bútorok és olyan neves művészek,
mint Rubens és Rembrant festményei mesélnek az egykori
angol uralkodók ízléseiről. A Szt.György kápolnában VIII.
Henrik, Jane Seymour és I. Károly sírboltja előtt tiszte-
leghetünk (Ár: 4.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő).

 Folkestone-Párizs
Búcsút veszünk Angliától és a "Csalagúton" át visszatérünk az
öreg kontinensre. Délután érkezés Párizsba, ahol elsőként a
Citével ismerkedünk. Rövid szabadidő, majd buszos városnézéssel
folytatjuk ismerkedésünket a francia fővárossal. (Diadalív, Champs-
Elysées, Concorde tér... Utazás a Párizs környéki szálláshelyre.

 Reims-Freyming Merlebach
Mai napon az érdeklődők  felmehetnek az Eiffel Toronyra,
melynek legfelső emeletéről, lélegzetelállító panoráma tárul
elénk, majd látogatás a Montmarte-on: Moulin Rouge, Sacré
Coeur bazilika. Elhagyva Párizst, tranzitszállásunk felé utazva
rövid megállót tartunk Reims városában, ahol a város koronázó
katedrálisát tekintjük meg, majd utazás a szállásra.

 Freyming Merlebach-Budapest
Reggeli után folyamatos utazás Budapestre rövid pihenőket
tartva. Érkezés Budapestre az esti órákban.

MOZAIKOK

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 179.900,-Ft/fő 
Félpanzió (6 vacsora): 48.000,-Ft/fő  
Egyágyas felár: 63.000,-Ft/fő 

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 10

Július 16-22. Október 29-November 4.

Augusztus 12-19.

TUTI ÁR: 152.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 127.900,-Ft/fő



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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 11

 Budapest-Regensburg
A kora reggeli órákban indulunk el Budapestről. Elsőként
a németországi Regensburgba látogatunk. Az ország le-
gépebben fennmaradt városában több mint 1500 mű-
emlékvédelem alatt álló épület található, ezek közül 984
képezi az „Óváros a Stadtamhof negyeddel“ együttest,
amelyet 2006-ban az UNESCO kulturális világörökséggé
nyilvánított. A gótikus stílusban épült Szt. Péter katedrális,
a román Szent Emmerám apátság megtekintése után
folytatjuk utunkat a szálláshelyünkre.

 Würzburg-Rotterdam-Delft
Reggeli után rövid városnézés a Majna két oldalán festői kör-
nyezetben fekvő, ízletes borairól is híres Würzburgban, mely
Németország egyik legelbűvölőbb városa. Továbbutazás Hol-
landiába. Látogatás Rotterdamban, Európa legnagyobb kikö-
tővárosában, majd utazás a kék porcelánról is híres, Delft
csatornákkal tagolt, tipikus holland városába. Belvárosi séta
(Piactér, Városháza, Újtemplom- holland királyi család temetkezési
helye, Öreg templom a ferde harangtornyával), majd rövid
szabadidő után utazás a szálláshelyre.

 Amszterdam-Keukenhof
Városnézés Hollandia fővárosában, a csatornáiról, múze-
umairól, éjszakai életéről és piros lámpás negyedéről
hírhedt, Amstel folyó partján fekvő Amszterdamban. A
Rijksmúzeum, Dam tér, a Királyi Palota (kívülről), az Új-
templom (koronázó templom a magyarok ezüstkoszorújával),
az Öreg templom (Oude Kerk) megtekintése után sétahajózás
a Világörökséghez tartozó festői csatornákon. Programunkat
egy gyémántcsiszoló műhelyben folytatjuk. Délután a
világhírű Keukenhof 32 hektár területet elfoglaló mesés
virágparkjába látogatunk. 

 Budapest-München-Strasbourg 
Kora reggeli indulás Budapestről. Délután rövid városnézés
Münchenben, Bajorország fővárosában. A gótikus városkapuk
által védett óvárosba az Isar-kapun keresztül jutunk el és
belvárosi sétánkat a főtéren kezdjük. München szíve, a
legjobb kiindulópont a városnézéshez. Gyönyörű épületek
veszik körbe és a város legtöbb látnivalója innen kényelmes
sétával elérhető. Évszázadokkal ezelőtt itt tartották a vá-
sárokat, ünnepségeket, a város életének lüktető központja
volt. Legfontosabb látnivalóink között szerepel München
főtere a Marienplatz, a Régi Városháza és az Új Városháza
épületével, valamint a város egyik legrégebbi és legnagyobb
temploma a jellegzetes hagymakupolás, gótikus Frauenkirche.
Városnézésünk után búcsú az Isar folyó mentén fekvő vá-
rostól, majd továbbutazás. Érkezés a szállodába az esti
órákban. 

 Hága-Brüsszel
Utazás Hollandia közigazgatási székhelyére. Hágai városnézés
a legfontosabb nevezetességek megtekintésével, majd utazás
Brüsszelbe. Délután az egyesült Európa fővárosában az
óváros legjelentősebb nevezetességeit tekintjük meg, majd
a szállásunkra utazunk.

 Bruges-Gent
Reggeli után Nyugat-Flandria legnagyobb városába látogatunk.
Bruges a csipke és a finom csokoládé hazája, történelmi
óvárosa 2000 óta szerepel az UNESCO világörökségi listáján.
Belvárosi séta a fantasztikus középkori jellegét megőrző
belváros macskaköves utcáin, ahol a széles csatornák, égbe
törő templomtornyok, reneszánsz paloták, csipkés tetejű házak
lenyűgözik a látogatókat. Következő 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 németországi szállásra.

 Nürnberg-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Nürnbergbe. Nürnberg
egykor császári és birodalmi város volt, melyet a középkorban
a birodalom ékszerdobozaként emlegettek. A városnézés során
az óváros fontosabb nevezetességeit, a Dürer házat, a császári
várat, a gótikus templomokat, és a híres díszkutakat tekintjük
meg. Hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 139.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 32.000,-Ft/fő   
Egyágyas felár: 35.000,-Ft/fő   

ROMANTIKUS  Strasbourg… a bíbor város 
Gyalogos városnézés keretében megtekintjük a középkor leg-
magasabb katedrálisát s benne a világhíres csillagászati órát,
majd hajóra szállunk, és a szűk csatornákon, zsilipeken keresztül
folytatjuk a város felfedezését. A szabadidő keretében mindenki
kedvére sétálgathat.  A Petite France mesébe illő faberakásos
épületeinek ódon negyede, a fő terek, a katedrális környéke,
mind egybeolvadva decemberben Európa leggyönyörűbb kará-
csonyi vásárává változik. Itt a jó kedv, ünnepváró hangulat, illat
és íz kavalkád a házigazda. Garantált varázslat az oda látogatóknak. 

 Koenigsbourg-Riquewihr-Colmar  
Délelőtt megtekintjük Elzász tökéletesen restaurált, legjelen-
tősebb, középkori várát: Haut-Koenigsburgot. Ezután Elzász
egyik legszebb települése, a XVI. századból szinte érintetlenül
maradt Riquewihr vár ránk. A délutánt Franciaország mesebelien
szép városában, Colmarban töltjük. Sétát teszünk a késő kö-
zépkori favázas házak közti macskaköves utcákon. 

 Ulm-Budapest 
Reggeli után hazaindulunk. Pihenésképpen elidőzünk a
Baden-Württemberg és Bajorország határán, a Duna
partján fekvő Ulm történelmi negyedében, majd rendszeres
pihenőkkel folyamatosan utazunk Budapestre. Érkezés a
késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 84.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 19.000,-Ft/fő   
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

Április 13-18.

Április 28-Május 1., December 1-4.

TUTI ÁR: 139.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 75.900,-Ft/fő



LOIRE

 Budapest-Freyming Merlebach
Elutazás Budapestről Ausztrián és Németországon át a fran-
ciaországi tranzitszállásra. Egész napos utazás rövid pihenőkkel.
Este a szálláshely elfoglalása.

 Reims-Párizs-Versailles
Reggeli után utazás Champagne tartomány fővárosába,
mely hajdanán a királyok koronázó városa volt. Belvárosi
séta, majd indulás Párizsba. Rövid autóbuszos városnézés
a francia fővárosban, majd a Napkirály hajdani reziden-
ciájának megtekintésére indulunk. Versailles az európai
kastélyépítészet csúcspontja, az abszolút hatalom szim-
bóluma, a Világörökség része. Kastélylátogatásunk után
az impozáns kertben megtekintjük a Trianon kastélyokat,
majd utazás a szállásra. Szállás elfoglalása Párizs
környékén az esti órákban. 

 Párizs
A mai napon belevetjük magunkat a lüktető párizsi min-
dennapokba. Programunk az Invalidusok Dómjában (Napóleon
sírja) kezdődik, majd a Pantheon, a Sorbonne, a Luxemburg
kert, a Diadalív és  Párizs legismertebb és legelőkelőbb
sugárútja Champs-Elysées következik. A Sziget és a Notre
Dame valamint a legfontosabb nevezetességek megtekintése
után, délután látogatási lehetőség a Louvre múzeumában
(fakultatív magyar nyelvű tárlatvezetés: 25 EUR/fő*, gyermek
0-14 éves korig 15 EUR/fő*). Programunkat egy felejthetetlen
esti sétával zárjuk a Montmartre-on, mely egykor a
bohémvilág központja volt. Séta a festők terén és a Szent
Szív Bazilikához (Sacre Coeur). Szállásunkra a késő esti
órákban érkezünk vissza.

 Amboise-Chenonceaux-Chambord
Szabadprogram Párizsban, vagy felejthetetlen fakultatív ki-
rándulás a kastélyok hazájába, mely a Világörökség része
(Ár:45 EUR/fő).  Első megállónk a Loire völgyében Amboise
kastélya, mely a Világörökség része,  itt áll a Szent Hubertus
kápolna Leonardo sírjával. Délután a sokak által legszebbnek
tartott kastélyt, a Chenonceaux-i vizikastélyt és a parkot
nézzük meg. Délutáni programunkat Chambord kastélyának
megtekintésével zárjuk, mely a francia reneszánsz és a
középkori reneszánsz klasszikus formáit ötvözi. Visszautazás
Párizsba az esti órákban.

 Párizs
Reggeli után folytatjuk párizsi városnézésünket. Legelőször
Párizs jelképéhez,  az 1889. évi világkiállításra készült,
Eiffel toronyhoz indulunk. A fantasztikus panoráma meg-
tekintése után sétahajózási lehetőség a Szajnán. Szabadidő
a belvárosban, vagy lehetőség a Rodin vagy Orsay múzeum
megtekintésére. Az Orsay múzeumban olyan impresszionista
festőművészek képei tekinthetőek meg, mint Monet, Manet
vagy a holland Van Gogh.  Késő délután búcsú a „Fények
városától”, majd utazás a tranzitszállásra. Esti érkezés a
szállodába.

 Freyming Merlebach–Budapest
Korai reggeli, majd hazautazás rövid pihenőkkel. Késő esti
érkezés Budapestre.

Utazás: autóbusszal Szállás: **szálloda Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 119.900,- Ft/fő 
Félpanzió (4 vacsora): 24.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 39.000,-Ft/fő 

Április 13-18., Július 13-18.
Augusztus 17-22.

Utazás: autóbusszal Szállás: **szálloda Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 119.900,-Ft/fő 
Félpanzió (4 vacsora): 24.000.-Ft/fő
Egyágyas felár: 39.000,-Ft/fő 

 Budapest-Freyming Merlebach
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel a franciaországi tranzitszállásra.

 Párizs
Reggeli után továbbutazás a Szajna folyó partján fekvő francia
fővárosba. Érkezés a világ egyik legszebb és legromantikusabb
városába, Párizsba a délutáni órákban. Autóbuszos városnézés
keretében ismerkedni kezdünk a Szajna déli oldalával: déli
rakpart, a bouquiniste-ek sora, Sorbonne, Pantheon, Luxembourg
kert megtekintés után az Invalídusok Dómjában megtekintjük I.
Napóleon sírját. Késő délután  a Diadalív, Párizs legismertebb
és legelőkelőbb sugárútja a Champs-Elysées, a nyolcszögletű
Concorde tér, és a Tulériák kertje vár ránk. Mai utazásunkat és
első élményeinket egy kellemes vacsora keretében pihenhetjük
ki. Szálláshely elfoglalása az esti órákban.

 Párizs 
Reggeli után indulás a szállásról. Egész napos városnézés au-
tóbusszal és gyalog: Bastille tér, Nagy körút,  Mocsár negyed.
Gyalogos séta keretében tekintjük meg a Cité szigetet: a Not-
re-Dame, a Szent kápolna és egyéb csodás emlékek sora vár
minket. Délután egészen más vizekre evezünk: felkeressük az
Orsay Múzeumot, az impresszionizmus legteljesebb gyűjteményét,
valamint lehetőség nyílik megtekinteni a földkerekség legha-
talmasabb kiállítását, a Louvre Múzeum felbecsülhetetlen gyűj-
teményeit (fakultatív magyar nyelvű tárlatvezetés: 25 EUR/fő*,
gyermek 0-14 éves korig 15 EUR/fő*). Esti programunk egy
hangulatos séta a Montmartre-on, a Moulin Rouge, Festők
tere, Sacré-Coeur bazilika érintésével. Visszaérkezés a szállodába
az esti órákban.

 Párizs-Versailles
Délelőtt fakultatív kirándulási lehetőség a romantika világába.
(Ár: 45 EUR/fő) Kirándulásunk során a XVII. század pompás
örökségét, a versailles-i kastélyt tekintjük meg, majd sétát
teszünk a Kis- és Nagy Trianon palotákhoz és Marie-Antoinette
falujához.  Délután a felhőkarcolók világával ismerkedünk a
Défense negyedben, majd a Rodin múzeumba látogatunk.
Este fakultatív hajókirándulás keretében gyönyörködhetünk
a fényárban úszó városban. A nap utolsó programjaként az
Eiffel toronyból élvezhetjük Párizs káprázatos panorámáját.
Szállodánkba az esti órákban érkezünk vissza.

 Párizs-Disneyland-Reims
Reggeli után a Pompidou Központ és a Les Halles forgatagos
negyedébe látogatunk: középkori templom, üvegpalota acél
keretben, "Párizs gyomra" és emberek színes kavalkádja
fogad minket a Föld majd minden részéről, délután szabad-
program; vagy egész napos programként az Eurodisney va-
rázslatos mesevilágába látogathatnak el (*Transzfer minimum:
15 fő esetén! Amennyiben a jelentkező száma nem éri el a
minimális létszámot, abban az esetben a Disneyland programot
választó utasok egyénileg utaznak ki az élményparkhoz.) Az
esti órákban Párizst elhagyva megtekintjük Reims városát, a
híres koronázó katedrálissal, majd utazás a tranzitszállásra.

 Freyming Merlebach-Budapest
Hazautazás, rendszeres pihenőkkel. Budapestre az esti
órákban érkezünk.

VERSAILLES-DISNEYLAND

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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Március 13-18., Június 1-6. 
Október 28-November 2.

TUTI ÁR: 107.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 107.900,-Ft/fő
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- LOIRE MENTI KASTÉLYOK EXTRA

 Budapest-Freyming Merlebach
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Utazás rendszeres pi-
henőkkel a tranzitszállásra. Érkezés az esti órákban.

 Párizs
Reggeli után utazás Párizsba, a fények városába. Autóbuszos vá-
rosnézés keretében kezdünk ismerkedni a Szajna-part mentén
fekvő francia fővárossal. Latin negyed: Sorbonne, Panthéon, Lu-
xemburg kert, Szent Mihály körút. Montparnasse negyed, Invalidusok.
Programunkat fakultatív szajnai hajókirándulás zárja majd. Szálláshely
elfoglalása a késő esti órákban. 

 Párizs
Reggeli a szállodában, majd egy újabb izgalmas nap veszi
kezdetét a világ egyik legszebb városában. A jobb part
számtalan látnivalójával folytatjuk városnézésünket Párizs ne-
vezetességeivel. A Bastille tér, Concorde tér, Opera, Champs-
Elysées és a Diadalív megtekintése után délután gyalogos vá-
rosnézésünk a Cité szigeten, Párizs szívében folytatódik.
Párizs ókori bölcsője a festői Szajna partján, a Notre-Dame
épületével és a gótika egyik csodás remekével, a Szent Ká-
polnával felejthetetlen élményt nyújt. Látogatási lehetőség a
Louvre múzeumában, részletes tárlatvezetéssel. (Ár: 25
EUR/fő*) Mai programunkat egy kellemes esti séta zárja a
kultúra és művészetek központjakét elhíresült Montmartre-
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 megcsodálhatjuk. Visszaérkezés
a szállásra a késő esti órákban.

 Párizs-Versailles-Chartres
Letűnt korok Párizsát mögöttünk hagyva a jövőbe utazunk: cél a
párizsi "Manhattan city", a Défense negyed. A csúcstechnológiás
építkezés felhőkbe nyúló mesterséges megalitjai egészen más
világba kalauzolják a látogatót. Élményekben itt sem lesz hiány.
Európa egyik legnagyobb üzleti negyede, rengeteg felhőkarcolóval

és számos műalkotással várja a látogatókat. Innen még egy bú-
csúpillantást vetünk Párizsra, és ismét indulunk a múltba. Pompa
és sötétség, hahota és elfojtott sikolyok, modorosság és fertő,
és ki tudja még hány felvillanó 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 szomszédságában egy kellemes ebéd aligha visszauta-
sítható. Ebéd után indulunk Chartres városába. A Világörökség
tagjai közé sorolt katedrálisa a franciaországi Mária-kultusz
egyik legfontosabb helyszíne. Több ezer négyzetméternyi üveg-
ablaka, ma is látható labirintusa és számos egyéb részlet, mind
a középkor misztériumát őrzik. Kapuján belépve részleteiben
fogjuk megfejteni a hajdan kor rejtett összefüggéseit. A katedrálisból
kilépve gyönyörű sétát teszünk a XIII. századi város hamisítatlan
emlékei között. Az esti órkában érkezünk a Loire folyó menti
szálláshelyünkre.

 Blois-Chambord-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 ba-
rangolásainkat a régi királyi városban, Blois-ban kezdjük. A
feudális grófok várából királyi székhellyé előlépett város és
kastély vitathatatlanul Párizs riválisaként hagyott nyomokat a
Loire történetében. Ezután Chambord következik. A Loire vidé-
kének legnagyobb kastélya uralkodók és művészek lángoló
képzeletvilágából született. Építésének körülményeit máig
homály fedi.A XVI. században épült pompás reneszánsz kastély
egyik legfőbb nevezetessége a Leonardo da Vinci által tervezett
lépcsősora. Délután Cheverny-be látogatunk. A részben lakott
kastély berendezése, mértani pontossággal megtervezett parkja,
trófea gyűjteménye, lebilincselő látványt nyújt. Utolsó állomásunk
Chaumont erődítményszerű épülete. A középkori jellegét őrző
kastély Medici Katalintól Napóleonig titkos események cinkosaként
kísérte végig a múlt századokat. Kora este visszautazunk a
szállásra.  

 Chenonceaux-Amboise-Tours
Reggeli után Chenonceaux-ba indulunk. A Cher folyóra épült „híd
kastély”-t hosszú századokon keresztül csak hölgyek alakították,
de a legzordabb férfiszíveket is megdobogtatta. Ma minden egyes
része letűnt korok híres dámáiról zeng dalokat. A Világörökséghez
tartozó vízikastély és a park megtekintése után utazás Amboise-
ba. Élete utolsó éveit és ezalatt kísérleteinek egy részét a kastélyban
végezte Leonardo da Vinci. A reneszánsz kastély egyik kápolnája
őrzi földi maradványait. Délután borkóstoló a híres tourain-i
borokból, majd utazás Tours-ba, pannóniai Szent Márton városába. 

 Orléans-Reims
A mai napon Jeanne d'Arc diadalmenetének legfontosabb állo-
másaiból kapunk egy kis útravalót. Délelőtt Orléans-ba utazunk, a
Szűz legfényesebb győzelmének helyszínére. A város Franciaország
kulturális és történelmi városa címet viseli. Városnézésünk során
megtekintjük a katedrálist, és a város főterét, Place du Martroi ,
mely egy ókeresztény temető helyén alakult ki. A tér közepén áll
az orléans-i szűz szobra is.  Délután Reimsben tartunk rövid
pihenőt. A számos királyi koronázásnak helyt adó katedrális meg-
tekintése és autóbuszos városnézés után folytatjuk utunkat szál-
láshelyünk felé. Esti érkezés a szállodába. 

 Freyming-Merlebach-Budapest
Rövid pihenőkkel folyamatosan utazunk haza. Megérkezés 
Budapestre a késő esti órákban. 

Utazás: autóbusszal  Szállás: **szálloda Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 149.900,-Ft/fő
Félpanzió (5 vacsora): 29.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 50.000,-Ft/fő

Szeptember 16-23.

TUTI ÁR: 134.900,-Ft/fő



Utazás: autóbusszal Szállás: **szálloda Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 119.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 29.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 38.000,-Ft/fő 

 Budapest- Strasbourg
Utazás rendszeres pihenőkkel a Strasbourg melletti tranzit-
szállásra. Érkezés a kora esti órákban.

 Elzász: Strasbourg-Colmar 
A mai napon Elzászban barangolunk. Látogatásunk alkalmával
két gyönyörű várost csodálunk meg. Délelőtt Kelet-Francia-
ország legfontosabb 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, és az egész világon páratlannak számító,
csatornákra, fedett hidakra, zsilipekre épült, sok száz éves
„Petite-France” városnegyedet. Délután a festői Colmar ódon
hangulatát ízlelhetjük meg. Kis folyóval szabdalt belvárosa,
színes házikói akár egy gyermekmese kellékei is lehetnének.
A strasbourgi püspökség több évszázados nyomása, a Né-
met-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.

 Burgundia: Dijon-Clos de Vougeot-Beaune 
Ezt a napot Burgundiának szenteljük. Román stílusú apátságok,
hercegi városok, fényes tetejű várak és kastélyok, hangulatos
kis falvak teszik oly jellegzetessé Franciaország gazdag
régióját. Délelőtt Burgundia fővárosát, Dijon-t tekintjük meg.
A XIX. századi mondén város büszkén őrzi érintetlen, középkori
városmagját. Mindezekről autóbuszos és gyalogos program
keretében meg is győződünk. Végighaladva az egyik leghíresebb
és legszebb borúton rövid pihenőt tartunk Clos de Vouget-
nál. Ez a mai formájában reneszánsz palota a XII. sz.-ban a

ciszterci szerzetesek „borüzeme” volt. Ma a 12000 lovagot
számláló Tastevin, burgundi borrend központja. Mindezek
után keressük fel a középkor egyik legfontosabb szerzetesi
központját, a cisztercita rend bölcsőjét: Cîteaux-t. Délután a
burgundi borvidék fővárosaként ismert, elragadó Beaune vá-
roskájába látogatunk. Városnézés, majd utazás a Beaune
melletti szállásra.

 Cormatin-Cluny-Berzé-le-Châtel-Berzé-la-Ville 
Cormatin: a kastély gyönyörűen berendezett termei, valamint a kö-
rülölelő kert barokk pompája a XVII. századi francia és elsősorban
a párizsi nemesség élet élvezetéről tanúskodnak. Pár kilométerre
innen érkezünk Clunybe. A közelmúltban rendbe hozott, de még
számos eredeti részletében is megcsodálható apátság volt a
középkori Európa szellemi fellegvára, a bencés rend reformjának
központja. Hajdani nagyságát hűen tükrözik a román kor legmagasabb
boltívei. Következő állomásunk Berzé-le-Châtel a „Burgundi Car-
cassonne”. A tizenhárom toronnyal szegélyezett vár a középkori
Burgundia egyik legjobb állapotban megmaradt erődítménye.
Utolsó programunk a Szerzetesek kápolnája. A Cluny apátsághoz
tartozó hajdani menedékhely, a burgundi románkori építészet
gyöngyszeme. Falai között őrzi igazi kincsét: egy, a XII. század
elején készült, és csodálatos állapotban fennmaradt, erősen bizánci
hatású freskó sorozatot. Szállás Lyon mellett.

 Lyon-Pérouges-Alpok 
Lyonban szinte minden korszaknak önálló negyede van. Vá-
rosnézés, majd a közeli Pérouges-ba indulunk. A város a kö-
zépkorban alapozta meg hírnevét: szabadság-jogának és a
szorgos takácsoknak köszönhetően gazdagodott az évszázadok
folyamán. Tökéletesen eredeti állapota miatt számos kosztümös
film hátterének választották: pl. A három testőr. Természetesen
megkóstoljuk a galette de Pérouges-t, azaz a híres helyi édes
lepényt. Az Alpok mentén továbbhaladva a Mont Blanc alagúton
át hagyjuk el Franciaországot. Szállás Torino mellett.

 Torino-Budapest
Reggel egy rövid torinoi városnézés keretében felkeressük
Kossuth Lajos házát, majd folyamatos pihenőkkel haladunk
Budapestre, ahova a késő esti órákban érkezünk.

(Felszállási lehetőségek: Tata-Győr-Mosonmagyaróvár
Leszállási lehetőségek: Nagykanizsa-Siófok-Székesfehérvár)

ELZÁSZ – LYON 
ÉS AZ ALPOK VIDÉKE

BRETAGNE
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Augusztus 7-12.

Utazás: autóbusszal Szállás: **szálloda Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 179.900,-Ft/fő 
Félpanzió (6 vacsora): 39.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 59.900,-Ft/fő 

 Budapest-Freyming-Merlebach
Elutazás Budapestről. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel.
Érkezés a tranzitszállásra az esti órákban.

 Párizs
Utazás Párizsba. Autóbuszos városnézés: Bastille tér, Grands-
Boulevards, Pompidou Központ, Concorde tér, Champs-Elysées,
Diadalív, Eiffel torony, Invalidusok, Montparnasse negyed, Latin
negyed, Cité sziget (Notre-Dame). Louvre múzeum megtekintése
fakultatív magyar nyelvű tárlatvezetéssel. (Ár: 25EUR/fő) A
Montmartre és Moulin Rouge érintésével indulunk Párizs
melletti szálláshelyünkre, ahová az esti órákban érkezünk.

 Rouen-Honfleur
Normandia festői tájainak felfedezésére indulunk, a régi, favázas
házak, almáskertek, gótikus székesegyházak és fehér mészkősziklás
fennsíkok egyedülálló összképével. A Szajna völgy leggyönyörűbb
szakaszán haladunk keresztül: fotószünet  La Roche Guyon bar-
langváránál. Számos XIX. sz.-i művészt ihletett meg ez a hely, de
itt volt Rommel tábornok főhadiszállása is a Normandiai partraszállás
idején. Az impresszionista festőóriás, Monet, giverny-i birtokának
érintésével érkezünk Normandia egykori fővárosába, Rouen-ba.
Hatalmas katedrálisa több mint 700 fabetétes házikója és Jeanne
d’Arc vesztőhelye marasztalják a látogatót. Következő úti célunk:
Honfleur. A festők városaként is emlegetett település legszebb
része a Régi dokk, ahol még a mai napig látni egy-egy évszázados
vitorlás hajót. Átlátni innen a Világörökség részévé nyilvánított Le
Havre-ra és a Föld egyik legnagyobb folyami átkelőjére, a
Normandia hídra is. Szállás Honfleur környékén.

 Bayeux-Arromanche-Fougères-M.St.Michel
Reggeli a szállodában, majd útnak indulunk. Bayeux-ben
megtekintjük Mathilda királyné faliszőnyegét. Ez a Franciaor-

szágban található legősibb, közel 1000 éves szőttes mutatja
be Hódító Vilmos 1066-os angliai hadjáratát. Következő
megállónk Arromanche: az 1944 juius 6-án kezdődő Normandiai
invázió legfontosabb partszakasza. Délután érkezünk Fo-
ugères-be, amely egyben első állomásunk lesz Bretagne-
ban. A középkori katonai építészet rendkívül szép vára áll itt.
Normandia és talán egész Franciaország legszebb látványossága
a következő úti célunk. Az Le Mont Saint-Michel tetején ma-
gasodó, függőlegesen felépített bencés apátság a „La
Merveille” azaz: a középkor csodája nevet kapta. Szállás Le
Mont St Michel környékén.

 Cancale-St.Malô-Josselin-Vannes
Bretagne a tenger és a legendák vidéke. A Kelta hagyomá-
nyokban gazdag régió sajátos arculattal rendelkezik: vadre-
gényes, sziklás partok, öblök, apró halászfalvak és erőddel
körülvett városok, ahol a híres Cidre-t  is megkóstolhatjuk. A
továbbiakban osztriga farmok mentén haladunk. Rövid pihenő
Cancale-ban, osztrigakóstolással egybekötve. Következő ál-
lomásunk a korzárok, hajdani hivatalos kalózok, erődített
városa: Saint-Malô. Monumentális vára, városfala, a költő
Chateaubriand sírja s a várost körbevevő szigetvilág rengeteg
emléket őriz. Bretagne szívében fellelhető még a Paimpont
erdő, a hajdani Brocéliande erdeje, mely egyben a szent Grál
állítólagos lelőhelye is. Rövid betekintésre megállunk Josselin
váránál. Szállás Vannes környékén. 

 Belle-Ile-Carnac megalitjai
A mai napon egészen a Quiberon-félsziget csúcsáig megyünk.
Áthajózunk Belle-Ile-re, a meseszép és egyben legnagyobb
breton szigetre. Ellátogatunk a Monet-t is rabul ejtő szikla
falakhoz, Sarah Bernard hajdani házához, átsétálunk egy földnyelven
található világítótoronyhoz majd szabadidő Sauzon halász kikötőben.
Le Palais városából hajózunk vissza a kontinensre. Felkeressük
a carnac-i több ezer éves misztikus megalitokat és a 3500 éves
Szent Mihály sírhalmot. Szállás Nantes környékén.

 Nantes 
Városnézés Nantes-ban, majd utazás a Metz közeli szállásra.

 Metz-Budapest
Hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Július 15-22.

TUTI ÁR: 107.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 161.900,-Ft/fő
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 Budapest-Freyming Merlebach
Utazás Ausztrián és Németországon át a franciaországi tranzitszállásra.
Esti érkezés a szállodába.

 Reims-Párizs-Versailles
Látogatás Champagne tartomány fővárosába, mely hajdanán a királyok
koronázó városa volt. A koronázások és a királyi italok székhelyén
megtekintjük a Notre-Dame katedrálist, mely az ország egyik
legfontosabb gótikus temploma. Az építészeti remekmű  1991 óta az
UNESCO Világörökség része. Továbbutazás a Szajna parti Párizsba, a
fény és pompa városába. Rövid autóbuszos városnézés a francia fő-
városban, majd szabadidő vagy fakultatív kirándulás a Napkirály
hajdani rezidenciájához (Ár: 45 EUR/fő*). Versailles az európai kas-
télyépítészet csúcspontja, az abszolút hatalom szimbóluma, a
Világörökség része. Vacsora, majd szállás elfoglalása az esti órákban.

 Párizs
A mai napon belevetjük magunkat a mindig pezsgő, lüktető párizsi
mindennapokba, autóbuszos és gyalogos városnézés keretében.
Programunk az Invalidusok Dómjában (Napóleon sírja) kezdődik, majd
a Pantheon, a Sorbonne, a Luxemburg kert, a Diadalív és  Párizs leg-
ismertebb és legelőkelőbb sugárútja 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. Vacsora után, a késő esti órákban érkezünk vissza szállásunkra.

 Vézelay-Bourges
Utazás Vézelay 300 méter magas dombtetőre épült városába, ahol
a IX. században alapított Benedek-rendi apátságot tekintjük meg.
A román stílusban épült Szent Magdolna-bazilika 1979 óta a Vilá-
görökség része. Búcsú a középkori hangulatú várostól, majd utazás
Bourgesba. Az ország szívében fekvő városkát, Franciaország leg-
zöldebb városának is emlegetik a központban fekvő különleges
hangulatú „marais” negyednek köszönhetően. A város lenyűgöző
XII. századi temploma, a Saint-Étienne katedrális a Világörökség
részét képezi. Megnézzük még a késő középkor egyik legszebb
franciaországi épületét a Jacques-Coeur palotát is. Szállás és
vacsora Bourges környékén.

 Poitiers-La Rochelle
Reggeli, majd utazás 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 alkalmával megtekintjük a katedrálist, mely az
anjoui gótika remekműve, de nem marad ki az ország legrégebbi
keresztény temploma a Baptistére St-Jean sem, mely a IV. században
épült, de mai formáját a VI.-VII. században nyerte el. Délután a hu-
genották egykori fellegvárát La Rochelle városát ismerhetjük meg.
Az „Atlanti-partvidék gyöngyének” is nevezett város az egyik leg-
nagyobb történelmi múltú, legtöbb műemléket befogadó település
a Loire torkolatától délre. Három kikötőjének köszönhetően az
óceán kapujának is nevezik. Városnézés, séta a kikötőben, majd
rövid szabadidő.  Esti érkezés a La Rochelle környéki szállásunkra.

 Ile de Ré-Marennes-Cognac-Angoulme
Kirándulás Ré szigetére. Egy 3 km hosszú hídon keresztül érjük el
Ile de Ré vagy a Fehér-sziget partját, mely egy 30 km hosszú
szárazföld az óceán hullámai közt. A fehérre meszelt házakból álló
apró falvak és a gyönyörű homokos tengerpartok fantasztikus
látványt nyújtanak. Első megállónk a Világörökséghez tartozó St.
Martin de Ré óvárosa, ahol rövid sétát teszünk a hangulatos macs-
kaköves kis utcákban és a kikötőt is megtekintjük. Fotózás a
“bálnák világítótornyánál” (Phare des Baleines), majd utazás Ma-
rennes-be, ahol alkalmunk nyílik egy osztrigatelep megtekintésére
is. Délután utazás Cognac-ba, ahol sétálunk egyet, illetve ellátogatunk
egy konyakdesztilláló üzembe is, ahol megismerhetjük eme nemes
ital készítésének folyamatát. Vacsora és szállás Angouleme-ben.

 Brantôme-Bourdeilles-Périgueux-Bordeaux
Első programunk a „Dordogne megye velencéjeként” is emlegetett
Brantôme. A kanyargó Dronne folyó partja mentén fekvő település a
közel 2000 km2 kiterjedésű Périgord-Limousin természetvédelmi
övezet egyik kapuja. A festői szépségű városközpont egy aprócska
szigeten helyezkedik el. Troglodita kolostor: Brantôme első bencés
kolostorát egy mészkő falban alakították ki. Maradványait a mai
apátság épületei őrzik. Különösen érdekes a rejtélyes Utolsó ítélet
szikla a belefaragott monumentális domborművekkel. A Benedek
rendi apátság és a Szent Péter templom megtekintése után egy
mesebeli kastély következik. Látogatás Bourdeilles lenyűgöző szépségű
kastélyánál, mely két korszak jegyeit is magán viseli. A kastély
épületének megtekintése után folytatjuk utunkat az egykori Périgord
grófság és püspökség székhelyére, Périgueux-be. A település előkelő
római város volt, majd a középkorban két szomszédos, rivális település
egybeolvadásával született meg. Különösen érdekes a XII. századi
román és bizánci stílusú katedrálisa és a hangulatos középkori
negyede. Városnézésünk után búcsú az Isle folyó mentén fekvő, mű-
emlékekben igen gazdag festői kisvárostól, majd továbbutazás a
kelták által alapított Bordeaux felé. Szálláshely elfoglalása a borairól
világhírű, híres egyetemi város közelében az esti órákban.

 Bordeaux-St. Émilion-Lourdes
Aquitánia fővárosával, Bordeaux-val ismerkedünk. A Garonne folyó
partján kezdjük sétánkat, majd az autómentes belvárost keressük
fel. Bordeaux fontos egyetemi város, világszerte ismert a boráról. 
A Hold kikötője elnevezésű városrésze a Világörökség része. 
St. Emilion, festői középkori műemlékvárosa következik. Rövid
belvárosi séta és a barlangtemplom megtekintése (6.900,-Ft/fő
előre fizetendő) után továbbutazás a Pireneusok felé. Lourdes,
Franciaország legfontosabb spirituális központja, a világ egyik leg-
jelentősebb zarándokhelye. A híres templom együttes megtekintése
után szállásunkra utazunk.

 Carcassonne-Nîmes-Pont du Gard
Vár a 2500 éves történelmi emlékeket őrző Carcassonne erőd-
városa. A festői középkori erődváros két műemléke az UNESCO
Világörökség listájára is felkerült: a történelmi jelentőségű
csatorna a Canal du Midi 1996-ban, mely 240 km hosszú és a
Garonne folyót köti össze a Földközi-tengerrel, illetve a 3 km
hosszú várfalakkal és 52 toronnyal büszkélkedő erődváros 1997-
ben. Európa legnagyobb középkori várának megtekintése után
folytatjuk utunkat „Franciaország Rómájába”. Nîmes köszönhetően
az ókorból megmaradt számos műemléknek Dél-Franciaország
egyik legjelentősebb városa. Belvárosi séta, majd a várostól 27
km-re található Pont du Gard-hoz látogatunk. A Gard megyében
található római kori vízvezeték a Világörökség része. Rövid
megálló, fényképezés a Gard folyó háromszintű, 49 méter magas
hídjánál. A szálláshely elfoglalása Avignon közelében.

 Avignon-Orange-Nizza
Városnézés Avignonban. A Rhône folyó partján épült város történelmi
központja a Világörökség része. Avignon közel 70 évig a pápák
székhelye volt, a város legértékesebb műemlékei is ebből a korból
származnak. A középkori pápai székhely a csodálatos pápai palotával,
a híres avignoni híddal, az erődítményekkel, templomaival és kápolnáival
még ma is mintha a középkorba ragadná magával a látogatót.  A
Pápák Palotájának megtekintése után utazás Orange városába, Châte-
auneuf-du-Pape, az avignon-i pápák hajdani birtokaihoz tartozó, ma
az egyik leghíresebb Côtes du Rhône-i borvidék érintésével. Megtekintjük
a város ókori színházát, melyet Európában a legépebben megmaradt
római kori színháznak tartanak, majd fotószünet a város másik nagy
nevezetességénél, a római időkből származó diadalívnél. Nizzában
autóbusszal végighaladunk a híres Angol sétányon, majd továbbutazás
olaszországi szállásunk felé - vacsora, a szálláshely elfoglalása az esti
órákban. Útban a szállás felé az autópályáról - madártávlatból -
pillantást vetünk még Monaco-ra is.

Ligúr tengerpart-Budapest
Korai reggeli után hazautazás. Késői érkezés Budapestre.

(Felszállási lehetőségek: Tata-Győr-Mosonmagyaróvár, 
Leszállási lehetőségek:  Nagykanizsa-Siófok-Székesfehérvár)

Utazás: autóbusszal Szállás: **szálloda Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 214.900,-Ft/fő 
Félpanzió (9 vacsora): 55.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 69.900,-Ft/fő

Július 24-Augusztus 3.

TUTI ÁR: 192.900,-Ft/fő
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 Budapest-Ligúr tengerpart
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel az olasz riviérán található
szállásunkra. Érkezés az esti órákban.

 San Remo-Eze Village-Vallauris
Látogatás San Remo-ban, melyet a Virágok városának is
neveznek. A dalfesztiválról is világhírű város a Capo Nero és a
Capo Verde közöttiszéles öböl partján terül el. Hangulatos
óvárosát „La Pigna”sikátorok,apró kis terek teszik jellegzetessé.
Folytatjuk utunkat a Francia Riviérára. Látogatás a Côte d’Azur
egyik legbájosabb kisvárosában, ahol egy parfümgyárat is fel-
keresünk. Belvárosi séta a sziklatetőre épült Eze Village
középkori hangulatú kisvárosban. A 429 méter magasan fekvő
Jardin Exotique pálmafákkal, szobrokkal díszített kertjéből
gyönyörű kilátásban lehet részünk. Utazás Vallauris-ba. Ez a
kis település a kerámia hazája, ahol nem csak válogatni lehet
a gyönyörű képzőművészeti alkotások között, de a készítő mű-
helyekbe is betekintést nyerhetünk. Utazás a Cannes városának
közelében található szállásra.

 Nizza-Cap Ferrat
Mai programunkat Nizza városában kezdjük, majd kora délután a
Francia Riviéra egy rejtett kis gyöngyszemét fedezhetjük fel. Saint-
Jean-Cap-Ferrat Földközi-tengerbe nyúló, gyönyörű fekvésű félszigete,
Nizzától kilenc kilométerre fekszik. Megtekintjük a látványos Ephrussi
Villát a hozzá tartozó kilenc pompás kerttel, melyeket szökőkutak,
kis tavak, ritka növények díszítenek, majd a délután fennmaradó ré-
szében megmártózhatunk a kristálytiszta tengerben.

 Cannes-St-Tropez
Délelőtt ismerkedés a Côte d’Azur világhírű üdülővárosával.
Cannes városában, belvárosi sétánk alkalmával láthatjuk a
kikötőt és a szép tengerparti sétányt, de megismerkedünk a
Filmfesztiválok helyszíneivel (Filmpalota, La Croisette sétány)
is, majd felsétálunk a Suquet dombra is, amely a város
középkori bölcsőjét képezi. Városnézésünk után egy festői

hajókirándulásra indulunk a francia riviéra partjai mentén
Saint Tropez-be, melyet gyakran Franciaország ékkövének is
neveznek. Hajókirándulásunk alkalmával gyönyörködhetünk
a festői Côte d’Azur gyönyörű partszakaszaiban, majd kikötünk
az egykori kis halászfaluban, mely ma már a fürdővárosok
királynője. Séta a kikötőben és a hangulatos óvárosban,
majd folytatjuk utunkat. Innen már csak egy pár percnyi
hajóútra található Port Grimaud. 75 hektáron hét kilométernyi
csatorna és egy tucat sziget alkotja ezt a festői kikötőt, ahol
minden egyes háznak saját szárazföldi és vízi bejárata is
van. Nem véletlenül nevezik a provence-i Velencének. Vissza-
utazás St Tropez-ba, majd Cannes-ba a késő délutáni órákban.
(Hajójegy: 60 EUR/fő).

 Antibes-Saint-Paul-Gourdon-Grasse
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív kirándulási le-
hetőség. Napunk első megállója Antibes, a fallal körülvett
tengerparti város. Ezt követően Saint-Paul, a francia riviéra
egyik leghíresebb művész faluja következik. További utunk a
Farkasszoroson át Gourdon-ba vezet. Ez a mini település
Franciaország legszebb falvai közé tartozik. Fotószünet, majd
hazafelé rövid szabad séta Grasse esszenciák illatfelhőjében
úszó zegzugos sikátoraiban. Visszaérkezés a szállásra a
délutáni órákban (Ár: 20 EUR/fő).

 Thoronet-Verdon szurdok
Szabadidő, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás.
Délelőtt a Thoronet-i apátságot tekintjük meg, majd folytatjuk
utunkat Provence leglátványosabb természeti képződményéhez,
az európai Grand Canyon-ba. Alagutakon és viaduktokon
keresztül haladunk a lélegzetelállító Verdon szoros látványos
szurdokvölgyében, mely az Alpes-de-Haute-Provence határán
található. A 700 méter mély és 21 km hosszú kanyont egy pici
folyócska vágta a hatalmas sziklákba évezredekkel ezelőtt.
Visszaérkezés a szállásra az esti órákban. (Ár: 20 EUR/fő).

 Monaco-Monte Carlo-Genova
Reggeli után a Côte d'Azur gyöngyszeme vár ránk. Gyalogos
és autóbuszos városnézés Monacoban, és leghíresebb vá-
rosrészében, Monte Carloban, majd utazás a Genova melletti
szállásunkra, ahová a kora esti órákban érkezünk.

 Milánó-Budapest
Rövid gyalogos séta Milánó belvárosában, majd hazautazás.
Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 159.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 35.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 65.000,-Ft/fő 

 Budapest-Torino 
Korai reggeli után indulás első úti célunk, a kulturális világö-
rökséghez tartozó Lyon felé. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
a Torino közeli szálláshelyre.

 Lyon-Puy de Dome-Périgueux
Mai első úti célunk a kulturális világörökséghez tartozó
Lyon. Rövid séta az óvárosban, a Szt. János katedrális és
a főtér megtekintése. Továbbutazás Puy-de-Dome vulkanikus
vidékére. A terület egyike a Föld „forró pont”-jainak. A
vulkán csúcsán, mintegy 1.500 m magasságban található
a  Temple de Mercure templom, ahonnan lenyűgöző,
360°-os körpanoráma nyílik a környező mintegy 80 alvó
vulkánra. Továbbutazás Perigueux környékén található
szállásunkra. Érkezés az esti órákban.

 Périgueux-Beynac-Domme-La Roque Gaegac-Sarlat
Reggeli után Dordogne-megye székhelye, Périgueux felfede-
zésére indulunk. A város római kori emlékei és középkori ut-
cácskái, épületei mellett a legfontosabb látnivaló a Saint-
Front Katedrális, mely a Compostellába vezető zarándokút
fontos állomása. Továbbutazás Beynac csodás, 12. századi
várkastélyához. A települést Franciaország 100 legszebb
faluja közé sorolják! A kastély megtekintése után Domme
hegytetőn fekvő, erődített középkori városkájába utazunk.
Következő állomásunk La Roque Gaegac, a sziklák lábánál, a
folyó partján fekvő festői kisváros. A napot Sarlat nagy múltú
műemlékvárosának érintetlen középkori központjában tett
sétával zárjuk. Visszautazás a szállásra.

 Souillac-Rocamadour-Cahors-Albi-Toulouse 
Elutazás Souillac-ba, ahol megtekintjük a híres románkori apátságot,
mely pompás szobraival a világörökség része, majd  Rocamadour
sziklafalba települt, ősrégi egyházi központjába látogatunk. A 200
m-es szintkülönbségek a város egyes szintjei között felejthetetlen
látványt nyújtanak. Cahors-ban láthatjuk a francia délvidék legszebb
erődített hídját, a Pont Valantét a Lot folyón. Továbbutazás a híres
festő, Toulouse-Lautrec szülővárosába, Albiba, ahol Európa egyik
legszebb katedrálisát tekintjük meg, valamint a Palais de la Barbie
püspöki palotát és a benne található Toulouse-Lautrec gyűjteményt.
Szállás Toulouse környékén.

 Toulouse-Montpellier-Aix-en-Provence 
Városnézés Toulouse-ban, melynek világszerte elismert,
1229-ben alapított egyeteme az egyik legrégebbi Európában.
Továbbutazás Montpellier-be, mely elsősorban a többszázados
orvostudományi egyeteméről híres. Itt végezte tanulmányait
Nostradamus is. XIV.Lajos diadalíve, Cathedral St Pierre
és az Orvosi Egyetem megtekintése után továbbutazás az
Aix-en-Provence környékén található szállásra.

 Marseille-Briancon-Torino 
Városnézés Marseille-ben, majd rövid szabadidőt követően utazás
Európa második legmagasabban fekvő városába, Brianconba. Lá-
togatásunkat követően folytatjuk utunkat a Torino környéki szállásra. 

 Torino-Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. Késő esti érkezés Budapestre. 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 154.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 29.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 49.000,-Ft/fő 

Június 27-Július 4.

Augusztus 27-Szeptember 2.

TUTI ÁR: 138.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 143.900,-Ft/fő
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ROMANTIKUS 

 Budapest-Ligúria
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel a Ligúr tengerparton található szál-
láshelyig, ahová az esti órákban érkezünk. 

 Monaco-Monte Carlo-Eze-Cap-Ferrat-Nizza
A reggeli órákban elutazunk Monacoba. Megcsodáljuk a hercegi
palotát és az innen nyíló felejthetetlen kilátást a luxusyachtok ki-
kötőjére. Az Oceanográfiai Múzeumban fantasztikus utazást
tehetünk a tengerek és óceánok élő világába. Buszunkkal végig-
haladunk a Forma 1-es pálya egyik szakaszán. Ezután Eze faluba
látogatunk. A helyszín egy középkori tündérmese, ahol a sziklákkal
egybeolvadt, futónövények mögé bújt házikók és a minden
irányba lejtő utcácskák hálószerű szövevénye egyre beljebb
csábítja a távoli utazót. Itt látogatást teszünk Franciaország leg-
nagyobb parfümgyárában. Ezután ellátogatunk 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 garantáltan ámulatba ejti a látogatót. Ezután átfogó
gyalogos és buszos városnézésen veszünk részt Nizza-ban (régi
kikötő, óváros, Promenade des Anglais, orosz negyed). Visszautazás
az olaszországi szálláshelyre.

 Nizza-Antibes-Cannes
Az Azúr part egyik legfestőibb kisvárosába a Nizza és Cannes
között fekvő Antibes városába utazunk. A város népszerűsége
rohamosan megnőtt az elmúlt évtizedek folyamán. A hajdani
Grimaldi birtok kikötője, tengerpartja, és a leghíresebb provanszál
piac töretlen vonzerővel bír. Séta a hangulatos belvárosban,
majd délután kirándulás a Côte d’Azur világhírű üdülővárosába,
Cannes-ba, ahol sétánk folyamán megismerkedünk a Film-
fesztiválok híres helyszíneivel (La Croisette sétány, filmpalota),

 Budapest-Torino
Elutazás a kora reggeli órákban Szlovénián keresztül Olasz-
országba. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a Torino
környékén található szálláshelyre. 

 Grenoble-Aix-Les-Bains-Chanaz-Annecy 
Reggeli után a Rhone Alpok legszebb városainak fel-
fedezésére indulunk. Első megállónk az Alpok szívében
fekvő Grenoble. Az Alpok és a Dauphiné megye fővá-
rosában amerre a szem ellát, hegyeket látni. A 2050
éves emlékekkel is büszkélkedő óváros igazi fantasztikus
kulturális csemege. Továbbutazás a Bourget tó partján
fekvő híres fürdőváros, Aix-Les Bains érintésével
Chanaz kisvárosába, ahol betekintést nyerhetünk a
dióolaj készítés rejtelmeibe is egy XIX.századi malom
épületében. Kóstoló a jellegzetes helyi termékekből,
majd folytatjuk utunkat. Következik a tóparti Annecy
városa. Az Alpok Velencéjeként is emlegetett város
garantáltan lenyűgözi a látogatókat. Séta a keskeny
utcácskák, reneszánsz házak övezte hangulatos óvá-
rosban, majd utazás az Annemasse városában található
szállásra.

 Genf-Chamonix
Városnéző séta Genf városában, majd utazás a gleccserek,
magas hegycsúcsok világába. A Mont Blanc lábánál fekvő
Chamonix-t sokan az „Alpok fővárosának”  tartják, egyesek
szerint a világ legszebb síterepe. A város legnagyobb neveze-
tessége az Aiguille du Midi 3842 méteres csúcsára vivő
felvonó, ahonnan csodálatos körpanoráma nyílik, és innen
indulnak a Mont Blanc-ra vezető túrák is. Visszaérkezés a
szállásra az esti órákban.

de felsétálunk a Suquet dombra is, amely a város középkori
bölcsőjét képezi. Visszautazás a szállásra az esti órákban.

 Annecy-Yvoire-Genf
Mai úticélunk Szavoja, Franciaország legalpesibb régiója.
Látogatás Annecybe. Ez a város az Alpok Rómája, de
egyben az Alpok Velencéje is, melyről a csatornákkal szelt,
óvárosi sétánk folyamán meggyőződhetünk. Délután to-
vábbutazunk a Világörökség részét képező Yvoire városkába.
A középkorban kiemelkedő szerepet töltött be a szavojai
hercegség és a környékbeli ellenséges grófságok közti há-
borúkban. Több százéves álmából úgy ébredt fel, ahogy
elaludt annak idején. Utolsó állomásunk Genf. A Genfi-tó
partján elterülő város éppúgy híres természeti adottságairól,
mint az európai kultúrtörténetben betöltött szerepéről. Mind-
ezek tükrében próbálunk egységes képet kialakítani a Svájc
és Franciaország határán fekvő városról. Szállásunk Genf
mellett lesz.

 Lausanne-Luzern-Innsbruck
Reggel Lausanne-ba utazunk, ahol megtekintjük a város
jelképét, a katedrálist, amely egyben egész Svájc legpompásabb
gótikus építménye. Következő állomásunk Közép-Svájc társadalmi,
gazdasági és kulturális központja, a német ajkú Svájc megha-
tározó városa Luzern. A festői Vierwaldstatt tó északnyugati
végénél fekvő várost a Pilatus és Rigi hegyek ölelik közre,
gyönyörű fekvése a svájci turizmus egyik fellegvárává emelte.
Sétánk folyamán megismerkedünk az óvárossal. A város szim-
bólumainak számító fedett fahidakon túl betekintést nyerhetünk
a gleccserek világába is. Szálláshely elfoglalása az esti órákban
Innsbuck környékén.

 Innsbruck-Budapest
Városnézés Tirol tartomány székhelyén. Az Inn völgyben található
várost a műkincsek városának is szokás nevezni. A hatalmas hegyek
között, az Inn folyó partján fekvő Innsbruckban megtekintjük a város
legfontosabb nevezetességeit (Császári Palota, az Aranytető mely a
város jelképe, Ambras kastély, Császári Palota, Diadalkapu, Város-
torony…), majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

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

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 124.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 19.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 27.500,-Ft/fő 

ÉS PROVENCE LEGJAVA

 Lyon-St Remy de Provence-L.B.de Provence
Első úti célunk a kulturális Világörökséghez tartozó Lyon, mely
a Fourviere és a Croix-Rousse lankáival már kétezer éve őrzi a
Rhône és a Saône összefolyását, és fogadja a látogatókat
Kacskaringós utcácskákat, szűk sikátorokat bejárva ismerhetjük
meg a város legfontosabb nevezetességeit, majd Van Gogh
nyomában folytatjuk utunkat Provence szívébe. St Remy de
Provence városában megtekintjük a jellegzetes provence-i
román stílusban épült Saint Paul de Mausole kolostort, ahol
Van Gogh élt és alkotott és számos híres festménye készült.
Utolsó megállónk Les Baux de Provence elbűvölő kisvárosa,
majd a közelben található szállás elfoglalása az esti órákban.

 Roussillon-Gordes-Aix-en-Provence
Ma a régió egyik legszebb városát fedezzük fel. Irány az
okker vidék. Roussillon kisvárosa a közeli okkerbányáknak
köszönhetően Provence egyik leglátványosabb települése.
Szinte minden épülete mélyvörös vagy okkersárga színben
pompázik, lenyűgözve a látogatókat. Következő megállónk a
dombtetőre épült Gordes, majd utazás Provence egykori fő-
városába, mely ma gyógyfürdőhely, a művészetek, a kutak
és a platánok városa. Belvárosi séta Aix-en-Provence városában,
majd visszautazás a szállásra.

 Cannes-Nizza-Monaco
A francia riviéra leghíresebb városai fedezzük fel mai kirándulásunk
alkalmával. Városnézés Canes-ban, majd továbbutazás Nizza
városába. Gyalogos és buszos városnézésünket követően Monaco
városán átutazva haladunk tovább olaszországi szállásunkra.

 Ligúria-Budapest
Hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 149.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 29.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 45.900,-Ft/fő

Június 20-25., Szeptember 25-30.

Július 5-11.

TUTI ÁR: 111.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 134.900,-Ft/fő



A SZÉPSÉG SZIGETE  

 Budapest-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban. Esti érkezés a Montecatini
Terme városában található szállásra.

 Corte-Propriano
Reggel áthajózás Livornó kikötőjéből Korzikára. (Kompjegy:
30 EUR/fő) Vár "Korzika szíve" a Restonica és Tavignano
összefolyásánál fekvő, hegytetőre épült Corte. Látogatás az
egykori fővárosban. Már a IX. században lakott 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. Szállás elfoglalása Propriano
környékén. 

 Ajaccio-Porto-Filitosa
Szabad program, fürdőzés vagy egész napos fakultatív
kirándulás. A híres francia császár, Napóleon szülővárosába
látogatunk el, sétánk alkalmával megtekintjük a szülőházát,
a katedrálist, ahol megkeresztelték, emlékművét és a
fellegvárat. Innen gyönyörű panoráma úton, Les Calanches
hatalmas gránitsziklái között haladunk tovább Porto felé,
melynek öblét felvették az UNESCO világörökségi listára.
A nap végén Taravo völgye felett elterülő Filitosa régészeti
parkba látogatunk el, ahol a mediterrán térség egyik
legrejtélyesebb megalitikus emléke található. Este vissza-
érkezés a szállásra. (Ár: 25 EUR/fő)  

 Bavella hágó-Castellu-Bonifacio-Sartene
Szabad program, fürdőzés vagy egész napos fakultatív
kirándulás. Reggeli után csodás hegyi panoráma úton
haladunk, majd megcsodáljuk a sziget legszebb hágóját,

a Col de Bavella-t. Utána a torre kultúrát képviselő
legjobb állapotban fennmaradt erődítmény megtekintése,
Castellu d'Arraghju következik. Ezután délnek megyünk,
a tenger feletti mészkősziklákra épült Bonifacio városa
páratlan látványt nyújt (Citadella, genovai kapu), fakultatív
1 órás sétahajózási lehetőség a fehér sziklák mentén a
tengeri barlangok, kis öblök felfedezésére. A nap végén
ellátogatunk Sartene-be - séta a meredek hegyoldalra
épült óváros zegzugos utcáin. Majd utazás vissza a szál-
lásra. (Ár: 20 EUR/fő)

 Scandola-Girolata-Porto-Piana
Szabad program, fürdőzés vagy egész napos fakultatív
hajókirándulás. Porticcio kikötőjéből a nyugati part mentén
hajókázva eljutunk a világörökségi Scandola Nemzeti
Parkba. Fantasztikus vörösszínű sziklaformációi és bar-
langjai, amiket a természet erői formáltak, csak a vízről
tekinthetők meg. Kikötünk Girolata-nál, a kis falu sajá-
tossága, hogy csak gyalogosan vagy hajóval közelíthető
meg, és tagja a világ legszebb öblei exkluzív klubjának.
Szabadidő fürdési, ebédelési lehetőséggel, majd folytatjuk
a hajózást Calanche de Piana szikláit és Capo Rosso
parti barlangjait csodálva. Esti érkezés vissza a szállásra.
(Ár: 60 EUR/fő)

 Propriano
Szabadidő, fürdési lehetőség Propriano szép, homokos
strandjai egyikén vagy az élénk kikötőváros felfedezése egyé-
nileg.  

 Bastia-Montecatini Terme
Reggeli után indulunk a sziget legnagyobb városába, Bastia-
ba. Rövid városnézés Észak-Korzika különleges fekvésű,
hangulatos fővárosában, ahol szinte mindig pezseg az élet:
az Óváros, a Citadella, a Napoleon szobor és a Régi Kikötő
megtekintése. Majd behajózás kora délután Bastia kikötőjébe,
átkompolás Livorno-ba. (Kompjegy: 30 EUR/fő) Szállás Mon-
tecatini Terme városában.  

 Montecatini Terme-Budapest
Reggeli, majd hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre
a késő esti órákban.  

TUTI ÁR: 152.900,-Ft/fő
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 Budapest-Padova-Ligúr tengerpart
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Folyamatos
utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Kora délután
érkezés Veneto tartomány egyik legszebb városába. Látogatás
a szegények védőszentjének, Szent Antalnak a városában.
Séta a Brenta folyó mentén fekvő Padovában, ahol a Prato
della Valle szoborpark, az Il Santo (Szent Antal Bazilika), az
Egyetem épülete és a Piazza delle Erbe e Frutta lesznek leg-
fontosabb látnivalóink. Városnézésünk után folyamatos utazás
rövid pihenőkkel a Ligúr tengerpart közelében található
szállásra. (A mai napon a szállodában nincs vacsora!)

 Monaco-Nizza-Marseille
Reggeli után egy kis betekintést kapunk Provence szépségeiből.
Első megállónk Monaco hercegsége egy kis városállam, a
világ második legkisebb országa, amely Franciaország és a
Földközi-tenger közé ékelődik a francia Riviérán. Rövid
városnézés Monaco városában, ahol a Grimaldi család már
több, mint 700 éve uralkodik. Folytatjuk utazásunkat a Côte d'
Azur fővárosába mely a fények, a színek és az ízek városa is
egyben. Autóbuszos városnézés Nizza-ban: kikötő, vár domb,
Angol sétány, orosz templom, majd továbbutazás. Mai utolsó
programunk Marseilles, Franciaország második legnagyobb
városa és legnagyobb kikötője. Utazásunk során megismerjük
a híres börtönszigeten fekvő If várának történetét is, ahol
Alexandre Dumas regénye szerint Edmond Dantès, a későbbi
Monte Cristo grófja raboskodott. Látogatásunkat a város felett
fekvő neobizánci bazilika , a Notre Dame de la Garde székes-
egyház megtekintésével kezdjük, ahonnan a városra nyíló pa-
norámát is megcsodálhatjuk, majd séta a régi kikötőben és
utazás a Montpellier környéki szállásra.

 Montpellier-Béziers-Lourdes
Városnézés Languedoc-Roussillon régió központjában,  Montpellier
városában. Séta a legfontosabb látnivalók érintésével Place de
la Comédie, óváros, Cathédrale St-Pierre, majd utazás Béziers
városába. Az Orb folyó mentén magasodó dombra épült belváros
a XIII. században az albigens eretnekség jelentős központja és
egyben az ellenük indított keresztes hadjárat egyik legnagyobb
tragédiájának színhelye volt. Városnézés, majd utazás a Lourdes
közeli szállásra. Esti érkezés a szállodába.

 Lourdes
Egész napos városnézés Lourdes-ban: bazilikák, barlang, Lo-
urdes-i vár.  A vár a főképp Spanyolországba vezető kereskedelmi
útvonalak és a helyi lakosság védelmét látta el évszázadokon
át. Egy legenda szerint Nagy Károly a VIII. század végén,
mennyei segítséggel itt aratott győzelmet a mórok felett. A
várban ma a Pireneusok vidékének falusi és pásztor életét be-
mutató néprajzi múzeum tekinthető meg. Délután a Pireneusokra
nyíló legszebb panorámát csodálhatjuk meg a Pic du Jer csú-
csáról. 100 esztendős sikló viszi fel a látogatót a közel 1000
m-es hegycsúcsra, ahonnan 360o-os csodálatos panoráma
nyílik Lourdes-ra, Pau városára és a Pireneusok vonulataira. 

 Lourdes-Milánó
Reggeli a szállodában, majd folyamatos utazás rövid pihenőkkel
a Milánó közeli szállásra.

 Certosa di Pavia-Budapest
Rövid megálló Európa egyik legszebb kolostoránál, majd ha-
zautazás. Érkezés az éjféli órákban Budapestre.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 129.900,-Ft/fő 
Félpanzió (4 vacsora): 19.000,-Ft/fő  
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő

Október 10-15.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 169.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 48.900,-Ft/fő  
Egyágyas felár: 45.500,-Ft/fő

Szeptember 19-26.

TUTI ÁR: 114.900,-Ft/fő
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SÉTÁK

 Budapest-Innsbruck
Elutazás a korai órákban. Délután városnéző séta Tirol fővá-
rosában Innsbruckban. Az Alpok fővárosát, az impozáns Nord-
kette-hegység öleli körül. Óvárosában történelmi jelentőségű
épületek között sétálunk, majd továbbutazás a szállodába.

 St. Gallen-Schaffhausen-Zürich
Reggeli, majd látogatás St. Gallenbe. A barokk katedrális és
a világörökséghez tartozó kolostorkönyvtár megtekintése,
majd folytatjuk utunkat az óragyártás központjába, Schaffha-
usenbe, ahol a híres Rajna-vízesést csodálhatjuk meg. A
kontinens legnagyobb és legerősebb vízesése, nem a ma-
gassága, hanem a 125 méter szélesen dübörgő vízhozama
miatt lenyűgöző.  Késő délután Svájc élénk tóparti metropoli-
szának, a dombok övezte Zürichnek a nevezetességeivel is-
merkedünk, melynek óvárosa hűen megőrizte ősi jellegét.
Este a szállás elfoglalása Luzern közelében.

 Luzern-Bern
Programunkat az ország egyik leghangulatosabb kisváro-
sában, Luzernben kezdjük. Óvárosi sétánk során láthatjuk
a város jelképeit, a középkori Kápolna-hidat, mely Európa
legrégebbi fedett fahídja, és az Oroszlános emlékművet,
mely Mark Twain szerint világ legszomorúbb szobra. Utazás
Svájc fővárosába, Bernbe. Belvárosa a világörökség része.
Szűk, macskaköves utcái, díszes szökőkútjai, pompás
épületei és hatalmas csillagászati toronyórája pont olyan,
mint ötszáz évvel ezelőtt is. Séta az óvárosban, ahol meg-
tekintjük a város legjelentősebb templomát a késő gótikus
Münster épületét is, 100 m magas tornyába 344 lépcsőfokot
leküzdve lehet feljutni, de a fantasztikus kilátás megéri a
fáradtságot.  Visszautazás a szállásra.

 Budapest-Salzburg-Innsbruck
Kora reggeli indulás Budapestről. Utazás a varázslatos, barokk
hangulatú városba, Salzburgba. Az Alpok északi szélén fekvő,
varázslatos barokk város, a vár sziluettjével, a dóm és a
templomok tornyaival már régóta az UNESCO Világörökségének
része. Városnéző séta a hangulatos óvárosban (Mirabell
kastély, Mozart háza, Érseki Palota stb.), majd a késő délutáni
órákban elutazunk Innsbruck környéki szálláshelyünkre.

 St.Gallen-Schaffhausen vízesés-Zürich
Reggeli után folytatjuk az utunkat az Arlberg-hágón keresztül
a hófödte hegycsúcsok, fenséges hegyek, gyönyörű tavak,
kastélyok és reneszánsz katedrálisok országába. Először St.
Gallenbe, Svájc ősrégi kereskedelmi és egyházi központjába
látogatunk. A barokk katedrális és a Világörökséghez tartozó
kolostorkönyvtár megtekintése után folytatjuk utunkat a schaff-
hauseni Rajna-vízeséshez (Európa legbővizűbb vízesése), majd
ismerkedés Svájc élénk tóparti metropoliszának és egyben
legnagyobb városának, Zürichnek a nevezetességeivel. Séta a
bankárváros nevezetességei között: Grossmünster, Fraumünster,
Bahnhofst, Városháza stb. Szállás elfoglalása Luzern környékén
az esti órákban.

 Luzern-Bern-Genf
A mai napunkat az ország egyik leghangulatosabb és
legszebb kisvárosában, Luzernben kezdjük, mely a romantikus
Vierwaldstatti tónál és a Pilatus-hegy lábánál található, hídjai
a korai középkor emlékét őrzik. Séta az óvárosban, ahol
megtekintjük a város jelképeit is, a középkori fedett fahidat
és az Oroszlános emlékművet. Ezután Svájc fővárosába,
Bernbe utazunk, ami 1983 óta az UNESCO Világörökség
részét képezi. A város négy tornya közül az Óratorony a leg-

 Lugano-Vaduz
Reggeli után elutazás a szállodából a Szent Gotthárd alagúton
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 tóparti kisvárosában, majd utazás
a liechtensteini minihercegség fővárosába. Látogatás a Rajna
partján fekvő Vaduzban. A város Liechtensteini hercegség
fővárosa, a nemzeti parlament, a liechtensteini hercegi család
és a római katolikus érsek székhelye is egyben. Este a
szállás elfoglalása Innsbruck közelében. 

 Berchtesgaden-Budapest
Utazás az alpesi sóbányászat egyik legrégibb központjába.
Látogatás a berchtesgadeni sóbányában, ahol élőben mutatják
be a hegyi só bányászatát, majd hazautazás. Hazaérkezés a
késő esti órákban.

* Júliusban a program+1 nappal bővül 6 nap/ 5 éjszaka

 Jungfrau-Trümmelbach gleccservízesések
Fakultatív kirándulás a Berni Alpok leghíresebb gleccser-
vidékére, a Jungfrau világába. (Ár: 20 EUR/fő) Látogatás a
4000 méter magas hegyek között fekvő Lauterbrunneni
völgybe, Európa talán legszebb gleccservölgyébe. Lehetőség
a híres Jungfrau fogaskerekű vasúttal egy kilátópont el-
érésére. Délután a Trümmelbach gleccservízesésekhez
utazunk, majd Altdorfban a Tell Vilmos emlékmű megtekintése.
(Fakultatív kirándulás: Jungfrau+fogaskerekű vasút jelent-
kezéskor fizetendő 23.900,-Ft/fő)

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

Árak (Ft/fő) IV., IX. VII.
Részvételi díj: 99.900,-Ft/fő 114.900,-Ft/fő
Félpanzió: 17.500,-Ft/fő            22.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő            22.000,-Ft/fő

EURÓPA GYÉMÁNTJA ÉS AUSZTRIA

híresebb, mely a XII. században épült. A városban élt rövid
ideig Albert Einstein, aki egykori lakóhelyén az általános re-
lativitáselméletét is kidolgozta. A városnézés alkalmával
megtekintjük a város legfontosabb nevezetességeit: Bä-
rengraben, Harangtorony, Városháza, Münster. Szálláshely
elfoglalása Genf környékén az esti órákban.

 Genf-Annecy
Reggeli után a Genfi-tónál kezdjük programunkat. Alpesi pa-
noráma, faházas falvak, szőlő borította lejtők és a vitorlások
erdeje a tó kék vizén, évszázadok óta híres írók, zeneszerzők,
színészek sorát vonzotta. Városnézés Genfben, melyet a
“Kálvinista Rómának” is neveznek. A Genfi-tó partján elterülő
város éppúgy híres természeti adottságairól, mint az európai
kultúrtörténetben betöltött szerepéről. Mindezek tükrében pró-
bálunk egységes képet kialakítani a Svájc és Franciaország
határán fekvő városról. Következő állomásunk Franciaországban
vár minket: a szintén tóparti Annecy. Itt az alpesi kisváros csa-
tornákkal szelt, mesébe illő óvárosát tekintjük meg. Visszautazás
a szálláshelyre az esti órákban.

 Yvoire-Chillon-Liechtenstein
Látogatás Yvoire festői, középkori hangulatot árasztó vá-
roskájában, ami a Genfi tó déli partjánál található, majd az
ország egyik legérdekesebb történelmi emlékét, Chillon
várát keressük fel. Az ovális alakú, XIII.századi erődítmény
egykor stratégiai ellenőrző szerepet töltött be, aztán a
Savoyai grófok nyári rezidenciája, majd börtön volt. Elbú-
csúzunk Svájctól és továbbutazunk Liechtenstein miniher-
cegségen keresztül. Rövid megálló Vaduzban, a fővárosban.
Az esti órákban érkezünk szálláshelyünkre.

 Kufstein-Hallstatt-Budapest
Hazautunkon első megállónk Kufsteinben lesz. Tirol egyik
legszebb városkájában érdekes látnivaló a vár. Az erődítmény
leghíresebb része a Császár-torony, ahol több magyar között
Rózsa Sándor is raboskodott. A festett polgárházak, cégérek
által ékesített utcákon sétálva ismerkedünk a várossal. To-
vábbutazás Ausztria festői tóparti kisvárosába, Hallstattba,
mely a Világörökség része és sokak szerint az ország legszebb
kisvárosa. Rövid séta a városban, majd hazautazás Linz érin-
tésével. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 119.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 25.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő

Április 14-18., Július 15-20., 
Szeptember 23-27.

Június 3-8., Augusztus 15-20.

TUTI ÁR: 89.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 107.900,-Ft/fő



AZ ALPOK GYÖNGYSZEME  

 Budapest-Bad Ischl-Hallstatt-St.Gilgen
A kora reggeli órákban indulunk az egyik legszebb alpesi
táj, a Felső-Ausztria és Stájerország határán található,
mélyen fekvő tavaival és égbenyúló hegyormaival lenyűgöző
Salzkammergut felfedezésére. Utunk a monarchia „titkos
fővárosába” Bad Ischlbe vezet. A gyönyörű alpesi környezetben
fekvő város Salzburg tartomány határán, Felső-Ausztria
déli részén, 468 méter magasan található. A Császár Villa
megtekintése, mely Ferenc József és Erzsébet nyári rezi-
denciája volt. Bad Ischl legismertebb vendége, Ferenc
József császár, közel 60 nyarat töltött a gyönyörű parkkal
körülvett Biedermeier villában. Folytatjuk utunkat a tóparton
fekvő Hallstatt páratlan szépségű kisvárosába, mely a Vilá-
görökség része. A barokk kisváros neve a kelta hagyományok
szerint „a só helye”. Belvárosi sétánk alkalmával megnézzük
a városka gótikus templomát is, majd továbbutazunk a
hegyek koszorújában fekvő, 11 km hosszú Wolfgang tóhoz.
Rövid séta a Schafberg hegy lábánál fekvő St.Gilgen festői
városában, melyet 2005-ben „Mozart Falu”-nak nyilvánítottak.
Utazás a Salzburg melletti szállásra. Érkezés a szállodába
az esti órákban.

 Berchtesgaden-Hellbruni kastély-Salzburg
Reggeli a szállodában, majd utazás Dél-Bajorországba. Berch-
tesgaden festői kisvárosa gyönyörű környezetben, magas
hegyek ölelésében található. Itt található Hitler híres „Sasfészke”.
A vendégház egy olyan hegycsúcson található, melyet csak a
hegy belsejében közlekedő lifttel lehet elérni. (Rossz időjárás
esetén, illetve október és május között a vendégház nem lá-
togatható, helyette kirándulás a Király-tóhoz. A gyönyörű

 Budapest-Linz-Hallstatt-St. Gilgen
Utazás Ausztria harmadik legnagyobb városába Linzbe,
amely Felső-Ausztria tartomány székhelye. A Duna kettéosztja
Linzet. A város legmagasabb pontja, a Pöstlin hegy az új
városrész fölé magasodik. Linz megtekintéséhez 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 Salzkammerguti-tóvidékhez, Hallstattba. A városka az
azonos nevű tó partján fekszik. A hegy oldalába épült házai,
kanyargós kis utcái, középkori piactere, templomai, sóbányája,
a vaskori kultúra leletei miatt a városkát az UNESCO a vilá-
görökség részévé nyilvánította.  A Salzkammerguti tóvidéken
átutazva rövid fotószünetet tartunk St. Gilgenben, majd
utazás a Salzburg közeli szálláshelyre. 

 Berchtesgaden
Reggeli a szállodában, majd a mai napon Németországba, a
Bajor tartomány déli részében található Berchtesgadenbe ki-
rándulunk. Berchtesgardent a Bajor Alpok legfestőibb hegyei,
a Wattzman és a Jenner, veszik körül. Elsőként a Sasfészket
(Kehlsteinhaus) Hitler hegytetőre épült egykori vendégházát
tekintjük meg. Az épület az Obersalzbergen 1834 méter
magasan található, amelyet speciális helyi autóbusszal és a
ház alatt a hegy belsejében kialakított lifttel közelítünk meg. A
házból és a teraszokról csodálatos panoráma nyílik a Königseere,
a Nemzeti Parkra és az Alpok hegycsúcsaira, valamint a
távoli Salzburgra. (Rossz időjárás esetén, mikor 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 város megtekintése,
majd rövid látogatás a Grassl pálinka üzemben.) Következő

fjordszerű Königssee, azaz a királyok tava, a hegyek által
ölelt smaragdzöld, nyugalmat árasztó víztükör Németország
egyik legimpozánsabb része. Berchtesgaden város megte-
kintése, majd rövid látogatás a Grassl pálinka üzemben.)
Ezután látogatás a Hellbrunni kastélyban. A nagyszerű
építészeti remekmű, a hatalmas parkkal és világszerte
páratlan vízi játékaival ma is a legpompásabb reneszánsz
építmények közé tartozik az Alpok vonulatától északra. Délután
városnézés Mozart városában. 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. (*A márciusi
időpontnál a program módosul)

 Gmunden-Steyr-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás a Traun tóhoz. Első
megállónk a festői Traunsee partján található Gmunden. A
város a jellegzetes zöld-fehér mintájú gmundeni kerámiáról is
ismert, a Monarchia idejében kedvelt nyaralóhely volt. Rövid
séta a tóparton, majd továbbutazás. Programunkat Ausztria
romantikus kisvárosában, az egyik legszebb és legrégebbi
műemlékvárosában, Steyrben folytatjuk. A Steyr és az Enns
folyók összefolyásánál található óváros árkádos, gótikus és re-
neszánsz épületeivel, kacskaringós utcáival, hangulatos tereivel,
templomaival igazi kis gyöngyszem. Európa egyik legszebb
terén a legkülönbözőbb korszakokból származó polgári házak
sorakoznak egymás mellett, de megtekintjük a Plébánia temp-
lomot, a Lamberg kastélyt és a Városháza épületét is. Hazautazás.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

(**Májusi időpontnál a program módosul, részvétel a Bad
Aussee partján rendezett 58. Nárciszünnep látványos programjain! 

Utazás: autóbusszal Szállás: panzió Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő) III., IV., V., X.    VI., IX.
Részvételi díj: 44.900,-Ft/fő           47.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő 

HEGYEK GYÖNGYSZEMEI

állomásunk a madártávlatból már megcsodált Berchtesgarden
városa. Híresek a festett házai, középkori utcái, az egykori
Wittelsbacher kastély, templomai és sóbányája. Ellátogatunk
a híres csaknem 500 éves Berchtesgadeni sóbányába. Helyi
vezetéssel ismerkedhetünk meg az egykori sóbányászat rej-
telmeivel. Védőruhába öltözve, kisvasúttal 650 métert utazunk
a hegy belsejébe, ahol két csúszda, csónakkal járható bányató
és interaktív kiállítás teszi felejthetetlenné a kirándulást.
Berchtesgadeni kirándulásunkat a Grassl encián pálinka és
likőrgyárában tett kirándulással fejezzük be. Szakavatott ve-
zetéssel betekinthetünk a szeszfőzés rejtelmeibe, majd
kóstolási és vásárlási lehetőséget kínálunk a helyi speciális
üzletben. Visszatérés a szálláshelyre az esti órákban.

 Grossglockner
Reggeli után a Tannen hegy, a Hagen hegy és a Radstädter
Tauern csodás csúcsai alatt utazunk. Útban a Grossglockner
felé elhaladunk Werfen középkori vára és síversenyeiről híres
Bischofshofen városa mellett. A Grossglockner 3798 méteres
magasságával Ausztria legmagasabb hegycsúcsa, a Hohe
Tauern Nemzeti Park része. A hegyi panoráma úton, az
Edelweiß csúcs alatt, 2428 méter magasan tartunk pihenőt,
majd megérkezünk a 2369 méter magasan fekvő Ferenc
József kilátóhoz. A hegycsúcsok, vízesések, tengerszemek
látványa rabul ejti az embert. A magashegyi panoráma út hi-
vatalosan Heiligenblutnál ér véget, itt pihenőt tartunk, lehetőség
a híres Szent Vince templom megtekintésére. (Rossz időjárás
esetén, – amikor a Hochalpenstrasse biztonsági okok miatt
le van zárva a Grossglockner túra helyett a Salzkammerguti
tóvidéken - St. Wolfgang, Bad Ishl, Werfeni vár kirándulunk.)
Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.

 Salzburg-Budapest
Városnézés a Salzburgi Ünnepi Játékok és a Wolfgang
Amadeus Mozart miatt méltán híressé vált városban,
amelynek óvárosi részét az UNESCO 1997-ben nyilvánította
a Világörökség részévé. A Mirabell kastély parkján keresztül
vezet utunk a Salzach folyóhoz, amelyen az átívelő hidak
legtöbbje Salzburg szívébe, az óvárosba vezet. Városnézés,
szabadidő, majd hazaindulás Budapestre. Érkezés Budapestre
az 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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 20

Utazás: autóbusszal Szállás: panzió Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 59.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő  

Március 17-19.*, Április 15-17., 
Május 26-28.**, Június 24-26., 

Szeptember 16-18., Október 28-30.

Július 8-11., Augusztus 10-13.

TUTI ÁR: 39.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 53.900,-Ft/fő



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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 21

TIROLLAL FŰSZEREZVE

 Budapest-Traun tó-Innsbruck
A kora reggeli órákban indulunk az egyik legszebb alpesi táj,
a Felső-Ausztria és Stájerország határán található, mélyen
fekvő tavaival és égbenyúló hegyormaival lenyűgöző Salz-
kammergut felfedezésére. Első megállónk a Traun-tó. Séta
Gmunden városában, majd továbbutazás a Mondsee partjához.
Rövid séta a tóparton, majd továbbutazás a szállásra. Az
Innsbruck közeli szállás elfoglalása az esti órákban.

 Innsbruck-Swarovski-Kufstein
Reggeli a szállodában, majd látogatás a hatalmas hegyek között
fekvő tiroli fővárosban, Innsbruckban. Városnézés a műkincsek
városában: Goldenes Dachl, Schwarze Mander, Császári Palota.
Továbbutazás Wattensba. Ez a város ad otthont a Swarovski kris-
tály-kiállításnak. Egy szájából vizet lövellő óriás vigyázza az André
Heller által megálmodott kristályvilág bejáratát, ahol a látogatókat
egy fantasztikusan csillogó kiállítás bűvöli el. Továbbutazás Tirol
második legnagyobb városába, az Inn folyó partján fekvő Kufsteinbe.
“Tirol kapuja” hangulatos óvárossal, festett polgárházakkal fogadja
a látogatókat. Esti érkezés a Salzburg közeli szállásra.

 Berchtesgaden-Salzburg
Mai napon először a Bajor Alpok magas hegyeinek ölelésében
található Kehlsteinhaushoz látogatunk. Hitler egykori híres „Sas-
fészke” az Obersalzbergen található. Világhírűvé a II. világháború
alatt vált. Az étteremben áll az a kandalló, melyet Mussolini
ajándékozott Hitlernek. Látogatásunk alkalmával lenyűgöző ki-
látásban lehet részünk a környező alpesi hegyvilágra. (Rossz
időjárás esetén, mikor 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.

 Budapest-Kufstein-Rattenberg
Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid
pihenőkkel. Első megállónk Kufstein, Tirol kapuja az Inn völgyében.
Kufstein vára Tirol egyik jelképévé vált, bár börtöne a magyar
történelem egyik szomorú helyszíne. A Császár-toronyban ra-
boskodott többek közt Kazinczy Ferenc, és Rózsa Sándor is.
Folytatjuk utunkat az Inn folyó partján fekvő Rattenberg városába,
melyet Tirol legkisebb városaként is emlegetnek. A szépséges
kisváros, különleges középkori hangulatával és üvegművészetével
méltán vívta ki a világhírnevet. Belvárosi sétánkat követően
búcsú a tiroli „üvegvárostól” és utazás a szállásra. Szálláshely
elfoglalása Innsbruck közelében az esti órákban.

 Schwaz ezüstbánya-Krimml-Innsbruck
Reggeli után útra kelünk, hogy felfedezzük a világ egykori
legnagyobb ezüstbányájának titkait! Pár izgalmas és
kalandos óra vár ránk a bányák anyjaként emlegetett
schwazi ezüstbányában. Az egészen a középkorig vissza-
tekintő érdekes időutazás a régi bánya felvonóval való
utazással kezdődik, amellyel lejuthatunk a hegy gyomrába,
az ezüstbányába és elvezet minket a bátor kincskeresők
nyomán a megigéző ezüströgökhöz, ahol bepillanthatunk
az ezüst és egyéb ércek kitermelésének rejtelmeibe. A
föld felszínére visszatérve utunk Ausztria legmagasabb ví-
zeséséhez vezet. A három zuhatagból álló Krimml-vízesés
380 méteres magasságával Európa leghosszabb szabadon
alázuhanó vízesése. Délután Tirol fővárosába, Innsbruckba
látogatunk. A műkincsek városának főbb nevezetességei
a "Goldenes Dachl", a "Schwarze Mander", a császári
palota és az Ambras kastély. A városnézést követően rövid
szabadprogram a belvárosban. Visszaérkezés a szálláshelyre
az esti órákban.

Berchtesgaden város megtekintése, majd rövid látogatás a
Grassl pálinka üzemben.) Délután látogatás a hellbrunni
kastélyban, majd városnézés Mozart városában, az elbűvölő
Salzburgban, melynek óvárosa 1997 óta a Világörökség része.
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

 St. Gilgen-Bad Ischl-Hallstatt
Reggel a Wolfgang tóhoz utazunk. Első megállónk a tó festői kis-
városa, St. Gilgen, melyet 2005-ben „Mozart Falu”-nak nyilvánítottak.
Áthajózás St. Wolfgangba. Rövid városnézés után folytatjuk
utunkat Bad Ischlbe, a híres császári üdülőhelyre. A Monarchia
„titkos fővárosa” gyönyörű alpesi környezetben fekszik Salzburg
tartomány határán. A Császár Villa megtekintése, mely Ferenc
József és Erzsébet nyári rezidenciája volt. Bad Ischl legismertebb
vendége, Ferenc József császár közel 60 nyarat töltött a gyönyörű
parkkal körülvett biedermeier villában. Folytatjuk Salzkammergut
felfedezését Ausztria egyik legfestőibb városkájával. Hallstatt
hegyoldalba felkúszó keskeny kis utcáival, apró házaival a Salz-
kammerguti-tóvidék egyik gyöngyszeme, része az UNESCO Vilá-
görökségének. Belvárosi séta, majd visszautazás a szállásra.

 „Kék Duna keringő”-Budapest
Utazás Linzbe, mellyel megkezdjük „Kék Duna keringő”
útvonal felfedezését. Rövid városnézés után, melyet kisvonaton
ülve teszünk meg, második lépésként Melk következik, ahol
a világ legjelentősebb barokk építményei között számon
tartott bencés rendi Apátságot tekintjük meg. Továbbutazás
a vadregényes folyószakaszon, a Wachau mentén. A wachaui
kultúrtáj, a csodálatos völgyszorossal 2000 óta a Világörökség
része. Rövid séta Kremsben, majd hazautazás. Budapestre a
késő esti órákban érkezünk.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 79.900,-Ft/fő
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő

KALANDOZÁSOK

 Vipiteno-Merano-Bolzano
Fakultatív kirándulás Dél-Tirolba. (Ár: 30 EUR/fő) Utazás
a 190 méter magas Európa hídon és a Brenner hágón
keresztül Dél-Tirolba. Rövid séta Vipiteno, Olaszország
legészakibb kisvárosának középkort idéző óvárosában.
Az alpesi kisváros egykor császárok és királyok lakhelye
volt, ma egy igazi kis gyöngyszem, díszes loggiakkal
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 városközpontban
(Dóm, Puccini színház), majd látogatás a festői Trautt-
mansdorff kastélyban. A város egyedülálló látványosságát
2005-ben Olaszország legszebb kastély parkjának vá-
lasztották. Az egzotikusságával szemet gyönyörködtető,
amfiteátrumra emlékeztető formájú terület egy napsütötte
hegyoldalon helyezkedik el. Mai programunk utolsó
állomása a Dolomitok kapuja, Bolzano. Városnézés, majd
lehetőség a világhírű Dél-Tiroli Régészeti Múzeum meg-
tekintésére, melynek fő szenzációja Ötzi az ősember, akit
jégbe fagyva találtak meg 1991-ben a közeli Ötztali-Al-
pokban, 3200 méteres magasságban. Visszaérkezés a
szállodába az esti órákban. 

 Swarovski-Tratzberg
Reggeli után a Swarovski varázslatos kristályvilága vár
ránk. Egy vizet okádó botanikus óriás vigyázza az André
Heller által megálmodott kristályvilág bejáratát, ahol a lá-
togatókat egy fantasztikusan csillogó kiállítás bűvöli el.
Neves nemzetközi művészek alkotásai ragyognak, a kristályok
csillogó színei és formái összeolvadnak egymással, és
csodálatos kaleidoszkópot alkotnak az illatok és hangok
világával. Következő megállónk a Wattens és Kufstein
között, egy sziklatömbön emelkedő, hatalmas, ugyanakkor
varázslatosan romantikus Tratzberg, Európa legszebb késő-
gótikus várkastélya. A kastélyt elsősorban gazdag és eredeti
belső berendezése teszi oly látványossá, melynek fénypontja
a Habsburg-terem, ahol egyedülálló falfestmény ábrázolja
a Habsburgok családfáját. Látogatásunk után megkezdjük
utazásunkat Magyarországra. Érkezés Budapestre a késő
esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 67.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

Június 1-5., Augusztus 26-30.

Július 22-25.

TUTI ÁR: 69.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 59.900,-Ft/fő



NYOMÁBAN

 Budapest-Bécs-Mayerling
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Utazásunk
alkalmával Erzsébet királyné életútjának fontosabb állomásait
keressük fel.  A mai napon a császári család és a Monarchia
fontos helyszíneire látogatunk el. Utunk először Bécsbe
vezet. Városnézésünk során a Hofburgban megtekintjük
Sissi és Ferenc József lakosztályát is. Ezt követően a híres
vadászkastélyt, a Hermes Villát, „az álmok kastélyát”
keressük fel. Utunkat Mayerling városába folytatjuk. A va-
dászkastélyban történt rejtélyes haláleset előzményeit és a
sokat vitatott éjszaka eseményeit elevenítjük fel, majd
utazás a szállásra. Esti érkezés a szállodába. 

 Bad Ischl-Neuschwanstein 
Reggeli után Bad Ischl városába utazunk, Sissi eljegyzésének
helyszínére. Látogatás a Császár-Villában (Kaiser-Villa),
majd rövid belvárosi sétánk során a Zauner cukrászdában
az igazi „isler”-t is megkóstolhatjuk. Folytatjuk utunkat
Bajorországba. Kívülről megtekintjük az Erzsébet szülővá-
rosához közel található, Starnbergi-tó partján fekvő pos-
senhofeni kastélyt, ahol a császárnő gyermekkorában
nyarait töltötte. Mai napunk csúcspontjaként látogatás a
Neuschwanstein kastélyban, részletes tárlatvezetés. Esti
érkezés a szállásra.

 Innsbruck
Reggeli a szállodában, majd utazás Olaszországba. Útközben
rövid megálló Tirol fővárosában, Innsbruckban, Sissi és
Ferenc József első találkozásának színhelyén. Városnézés,
majd folytatjuk utunkat Merano városába. Látogatás a híres
trauttmannsdorffi kastélyban, ahol Erzsébet királyné is
többször járt. A varázslatos hely, a gyógyhelyeiről is híres
város felett fekszik, 12 hektárnyi területű botanikus kertjét

 Budapest-Wörthi tó-Villach
Elutazás a kora reggeli órákban a Székesfehérvár-Rába-
füzes-Graz-Klagenfurt útvonalon Ausztria legdélibb tarto-
mányába. Délután városnézés Klagenfurt hangulatos bel-
városában. A Wörthi tó mellett elhaladva a délutáni
órákban érkezünk Villachba, az olasz határ közelében ta-
lálható Dráva menti, már mediterrán hangulatot sugalló
városba. Mária Terézia vásárolta meg egykoron a várost,
mivel a közlekedés és a kereskedelem számára is kie-
melkedő jelentőségű volt. A középkori eredetű Szt. Jakob
plébániatemplom, amely Villach főtemploma, uralja a vá-
rosközpontot, ahonnét rövid sétával jutunk el a Városházához.
Innét nem messze lakott a XVI. században a híres orvos,
természettudós Paracelsus. A városnézést követően utazás
a szálláshelyre a Faaki tó térségébe. 

 Gmünd-Millstatt-Bad Kleinkircheim 
Látogatás a Lieser- és Málta-folyók völgyében fekvő Gmünd
hangulatos városában. Lehetőség a Porsche múzeum meg-
tekintésére. Folytatjuk utunkat Millstatt bájos kisvárosába,
rövid séta, majd a délutánt már Bad Kleinkircheim elegáns,
termálfürdőiről híres városában töltjük. Visszautazás a szál-
láshelyre a kora esti órákban, útközben rövid megálló a
landskroni várromnál, ahonnan a környező tájra nyíló csodás
kilátásban gyönyörködhetünk. 

 Olaszország-Tarvisió-Laghi di Fusine
Reggeli után Olaszországba kirándulunk. Útközben megálló
az Ausztria-Szlovénia-Olaszország hármas határán fekvő
népszerű kirándulóhelynél, libegőzési lehetőség a Dreilän-
dereck-hez, ahol fantasztikus panoráma vár ránk. Ezután
Friuli-Venezia-Giulia tartományba utazunk, ahol először is

2005-ben Olaszország legszebbjének választották. Az am-
fiteátrumra emlékeztető formájú terület egy napsütötte
hegyoldalon helyezkedik el, sétánk során Sissi márványból
készült szobrát is láthatjuk. Esti érkezés a Velence környéki
szállásra.

 Miramare kastély-Trieszt-Budapest
Reggeli után a romantikus Miramare kastélyhoz látogatunk,
ahol Sissi is több alkalommal járt. Ezt követően rövid városnézés
Trieszt belvárosában, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

(Felszállás: Tata, Bábolna, Győr, Mosonmagyaróvár
Leszállás: Nagykanizsa, Balatonlelle, Siófok, Székesfehérvár)

CSODÁS Tarvisió városát keressük fel. Szabadidő a híres piacon,
vásárlási lehetőség. A lélegzetelállító Dolomitok csúcsai
között utazva ellátogatunk a festői Laghi di Fusine partjára.
Séta a gleccser tónál, rövid szabadidő. Visszaérkezés a
szálláshelyre az esti órákban.

Bled-Ljubljana-Budapest  
Reggeli, majd hazautazás Szlovénián keresztül. Útközben
rövid megálló a Bledi tónál, séta a festői tóparton. Sza-
badprogram, vagy áthajózás a tavon helyi jellegzetes
hajóval, a pletnával, a tó kis szigetén lévő barokk kegy-
templomhoz. Ezután látogatás a Ljubjanica folyó partján
elterülő szlovén fővárosban. Séta a hangulatos belvárosban,
majd folytatjuk utunkat Magyarországra. Érkezés Budapestre
az 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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 22

Utazás: autóbusszal Szállás: panzió Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 69.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő  

Július 22-25., Szeptember 14-17.

Utazás: autóbusszal Szállás: panzió Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 64.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő  

Április 28-Május 1.

TUTI ÁR: 54.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 59.900,-Ft/fő

ÚJ!

ÚJ!



ÉS A FEKETE-ERDŐ VARÁZSA

 Budapest-Kufstein
Kora reggel indulunk a Bodeni-tó felé. Pihenő Kufstein városában,
melyet Tirol kapujának szokás nevezni. Az Inn folyó felett a
sziklán magasodó várban teszünk látogatást, amelybe siklóval
jutunk fel. A várban helytörténeti kiállítás tekinthető meg és
csodálatos panoráma nyílik az Inn völgyét szegélyező hegyekre.
Folytatjuk utunkat a Németországban található szálláshelyünkre.
Érkezés a késő esti órákban.

 Lindau-Meersburg-Mainau szigete-Konstanz
Mai napunkat a Bodeni-tó németországi partján töltjük el. Az
első megállónk Lindau, amelynek óvárosi része egy 65 hektáros
szigeten fekszik, amelyet a szárazfölddel híd köt össze. Az
óvárosban elsétálunk a piactérhez, a Szent István templomhoz
és a festett reneszánsz városházáig, majd Meersburg kisvárosába
indulunk. A Bodeni-tó egyik legszebb középkori favázas
házakkal, kastéllyal, várral, malommal, alsó- felső óvárosi
résszel rendelkező városán átsétálva jutunk el a kikötőig,
ahonnan áthajózunk Mainaura, a „Virágok szigetére”. A sziget
szíve a kívülről megtekinthető Bernadotte kastély, amit dús
növényzettel szegélyezett sétányok, köztük pálmaház, rózsakert,
pillangóház vesznek körül. A szigetről kisétálva buszra szállunk
és a történelmi Konstanz városát tekintjük meg, majd visszautazás
a szállodába az esti órákban.

 Bregenz-Weingarten-Sigmaringen
Első megállónk a Bodeni-tó partján, Brégenz, Voralberg tartomány
fővárosa. A város felett 1064 méterre magasodó hegyre a
Pfänderbahn panoráma kabinos felvonójával jutunk fel. Innen pazar
kilátás nyílik a városra, a tóra, Svájc hegycsúcsaira és a szemben
lévő Németországra. Utunk Németországba a Baden-Württemberg
tartományban lévő Weingartenbe vezet, ahol a Szent Márton Bazilikát
tekintjük meg, amely a Jakab zarándokútnak egyik fő megállója. Az
Alpoktól északra a legnagyobb barokk templom, amely méretét

tekintve a római Szent Péter Bazilika fele, ezért „Sváb Szent
Péternek” is nevezik a bazilikát. A hagyomány szerint díszítésén
200 művész dolgozott. Továbbutazás a Duna mellett fekvő Sigma-
ringenbe, ahol a sziklán épült Hohenzollern kastélyt tekintjük meg.
A kastélyt az 1200-as évek óta többször átépítették, de hívogatóan
megmaradtak középkori vár részei és a később kastéllyá átépített
épületegyüttesben gyönyörű termek, szalonok, bennük festmények,
porcelánok és berendezési tárgyak várják a látogatókat. Szállás el-
foglalása Triberg környékén az esti órákban.

 Triberg-Fekete erdő-Freiburg
A Fekete-erdő felfedezésére indulunk. Először Németország leg-
nagyobb vízesését tekintjük meg. A Triberg-vízesés a maga 163
méteres szintkülönbségével az ország legismertebb és leglátványosabb
vízesése. Az „Órák parkjában” a világ legnagyobb kakukkos óráját
nézzük meg, majd séta a Titi tó partján. A délutánt a Fekete-erdő
„fővárosában” Freiburgban töltjük. Németország egyik legszebb
óvárosát keressük fel, ahol a gazdag kulturális örökség mellett,
hangulatos kávézók, éttermek várnak bennünket. Az óváros felett
emelkedik Németország egyik legszebb megszentelt épületének,
a lenyűgöző székesegyháznak 116 méter magas tornya. A Müns-
terplatz egyben a legnagyobb belvárosi tér is, rövid szabadidőnket
a városnézést követően itt tölthetjük el. Visszautazás a szállásra.

 Donaueschingen-Hechingen-Tübingen
Rövid megálló a Duna forrásánál, majd a hechingeni Hochenzollern
várkastélyba látogatunk el. A romantikus, gótikus várkastély
855 méter magasan fekszik. A várkastély külső részében kaza-
maták és várkápolna látható, belül csodálatosan berendezett
termek, szobák mellett a fő attrakció a kincstár, a porosz királyi
koronával. A mai nap utolsó látnivalójaként Tübingen következik.
A Neckar folyó két partjára épült  város  jelentős kulturális, ke-
reskedelmi és egyetemi város. Az egyetemét 1477-ben
alapították. Megfordult 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
városnézés után rövid szabadidő. Szállás Stuttgart térségében. 

 Ulm-Budapest
Reggeli után látogatás a Duna mentén fekvő Ulm városában.
Belvárosi sétánk során megtekintjük a Székesegyház épületét
is, majd megkezdjük utunkat Magyarországra. Érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 119.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 25.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő  

Szeptember 12-17.

CSILLAGTÚRA A   

 Budapest-Weingarten
Kora reggeli indulás Budapestről a Bodeni-tó felé. Rövid megálló
a Baden-Württemberg délkeleti részén fekvő Weingarten
városában. A település eredete az V. századra nyúlik vissza.
Hírét azonban elsősorban bencés apátságának köszönheti,
melynek épületei és kupolával fedett temploma már messziről
uralják a környéket. A kisváros legfontosabb nevezetessége a
hatalmas bazilika, mely Németország legnagyobb barokk korban
épült temploma. A bazilika megtekintése után továbbutazás a
Bodeni-tóhoz. Szálláshely elfoglalása az esti órákban. (4 éj)

 Meersburg-Mainau virágok szigete-Konstanz
Délelőtt barangolás Meersburgban, Németország egyik leg-
festőibb kisvárosában, melynek favázas házai a késő középkorba
viszik vissza a látogatókat.  Szűk, kacskaringós utcák,  fage-
rendás házacskák, virágos ablakok nyűgözik le a látogatókat.
Áthajózunk a Virágok szigetére, mely botanikus kert, történelmi
kastélypark és kulturális központ is egyben. Mainau szigetén
gyönyörű mediterrán növényzet, pillangó és pálmaház várja
az idelátogatókat. Mai napunk utolsó megállója Konstanz, a
Bodeni-tó vidékének legnagyobb városa. Városnézésünk után
visszautazás a szállodába.

 Friedrichshafen-Lindau-Bregenz-Feldkirch
Friedrichshafenben látogatás a híres Zeppelin léghajómúzeumban.
Átutazás Bajorországba, Lindau csodálatos fekvésű városába,
mely a Bodeni-tó egy kis szigetét foglalja el. A középkori hangulatú
városkát a szárazfölddel két híd köti össze. Séta az óvárosban,
majd Bregenz városából felvonóval jutunk fel egy gyönyörű
kilátópontra. Délután látogatás a Svájc és Liechtenstein határán
fekvő Feldkirch városában. Az Ill-folyó partján, erdőkkel borított
hegyek lábánál fekszik Feldkirch, melynek óvárosa gyönyörűen
megőrizte középkori jellegét.

 Schaffhausen-Stein am Rhein-Reichenau szigete
Egész napos kirándulásra indulunk  Svájcba.  Utunk először a
schaffhauseni Rajna-vízeséshez (Európa legbővizűbb vízesése)
vezet, majd látogatás Schauffhausen Kantonjának fővárosába.
Itt megtekintjük a Mindenszentek egykori kolostorát, - Schiller
harang - a Monot Erődöt, majd utazás Stein am Rhein festői vá-
rosáig. A hangulatos városközpontban díszkutak, szépen festett,
fagerendás házak, gyönyörű falfestések, színes cégérek, a
gótikus ablakokban és az erkélyeken virágok özöne fogadja az
érkezőket. Továbbutazás Reichenau szigetére. A Világörökséghez
tartozó Szent György apátsági templom megtekintése után
visszautazás a szállásra.

 Bludenz-Budapest
Látogatás a Milka csokoládégyárnál lévő csokoládé- és aján-
dékboltban vásárlási lehetőséggel, majd hazautazás. Érkezés
Budapestre az éjszakai órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 109.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő  

Október 4-8.
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TUTI ÁR: 98.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 95.900,-Ft/fő



 Budapest-Gmunden-Salzburg
A kora reggeli órákban elutazás Budapestről a Salzkammerguti
tóvidék gyöngyszeméhez, a Traun tóhoz, mely a Monarchia
idejében kedvelt nyaralóhely volt. Látogatás az egykori só
metropolisz városába. Gmunden kisvárosa jellegzetes zöld-
fehér mintájú kerámiájáról 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, Salzkammergut legrégebbi patikája, vagy a pompás
polgárházak sora.  Séta a Tavi Kastélyhoz, majd utazás
Salzburgba. Az Alpok északi szélén fekvő, varázslatos barokk
város az UNESCO Világörökség része. Városnézés: Mozarteum,
Mozart szülőháza, a barokk óváros a dómmal, Mirabell park,
majd a szállás elfoglalása az esti órákban Salzburg közelében.

 Berchtesgaden-Chiemsee
Reggeli a szállodában, majd utazás Dél-Bajorországba.
Berchtesgaden festői kisvárosa gyönyörű környezetben,
magas hegyek ölelésében található. Itt található Hitler
híres „Sasfészke”. A vendégház egy olyan hegycsúcson
található, 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 legim-
pozánsabb része. Berchtesgaden csodaszép kisvárosának
megtekintése, majd rövid látogatás a Grassl pálinka
üzemben.) Kirándulás Bajorország legnagyobb tavához
a „Bajor tengerhez”. Érkezés a Chiemsee-hez a kora

KASTÉLYOK

délutáni órákban, ahol elhajózunk az építészet egyik re-
mekművéhez, II. Lajos romantikus kastélyához: a Her-
renchiemsee-hez. A kastély tükörterme a Versailles-i
palota mintájára épült, szépségében túlszárnyalva azt.
Az épület megtekintése során bepillantást nyerhetünk
a kastélyépítészet technikájába, majd a szálláshely el-
foglalása az esti órákban. 

 Hohenschwangau-Linderhof
Utazás a romantika világába, kirándulás Hohenschwangauba,
majd a „mesekastély” következik, Neuschwanstein, melyet a
kastélyok kastélyának (vagy az építészet és álom keverékének)
neveznek. A csupa torony és bástya épületegyüttes egy ma-
gányos szirtfokon áll, egy alpesi tó közelében. A pompásan
berendezett belső termek meglátogatása után utunk Linderhofba
vezet, II. Lajos egyetlen befejezett kastélyához, a versailles-i
Kis-Trianon palota mintájára épített neorokokó linderhofi kas-
télyhoz. Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.

 Innsbruck-Budapest
Reggeli a szállodában, majd látogatás a hatalmas hegyek
között fekvő tiroli fővárosban, Innsbruck-ban. Városnézés a
műkincsek városában: Goldenes Dachl, Császári palota, majd
hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre késő este.
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Utazás: autóbusszal Szállás: ***szálloda/panzió 
Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 64.900,-Ft/fő
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

 Budapest-Drezda
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Délután
érkezünk Németország legkeletibb, több mint 3.500 mű-
emlékkel büszkélkedő városába, Görlitzbe. Sétánk során
nem csak a város középkori báját csodálhatjuk meg, hanem
a gótika, barokk, reneszánsz és a szecesszió szemet gyö-
nyörködtető épületeit is. Esti érkezés a Drezda környéki
szálláshelyre.

 Pillnitz kastély-Drezda 
Reggeli után az Elba partján fekvő Pillnitz kastély mesés
parkjában sétálunk. Ezután gyalogos városnézés Szászország
fővárosában, Drezdában. A várost nem csak kereskedővárosként,
de a német kultúra fellegváraként is emlegetik. Az álomszerűen
szép belváros közepén a szász választófejedelmek és királyok
rezidenciájával megmutatkozik a város páratlan bája, amelyet
minden joggal neveznek az Elba Firenzéjének is. A legfontosabb
nevezetességek megtekintése után szabadidő keretében le-
hetőség nyílik a Zwinger meglátogatására. Visszautazás a
szállásra az esti órákban.

 Moritzburg-Spreewald
Búcsú Drezdától és a Schloßteich szigeten fekvő festői  Mo-
ritzburg kastélyhoz látogatunk. A Drezda szomszédságában
fekvő kisvárosban található Németország egyik legnagyobb
nevezetessége, a szász fejedelmek-majd királyok vadászkastélya
és a hozzá kapcsolódó erdő-tó- és kertrendszer. A látványos
barokk palotaegyüttes megtekintését követően folytatjuk
utunkat Lübbenau festői kisvárosába.  Ladikba szállva felejt-
hetetlen élmény és látvány vár ránk,  egy kis „velencei
hangulat zöldbe öltöztetve”,  Spreewald szűk folyamaival és
csatornáival garantáltan lenyűgözi a látogatókat.  Visszautazás
a szállásra az esti órákban.

A CSODÁLATOS  Bastei-Bad Schandau-Königstein-Pirna
Mai napunkat  az Elba völgyében fekvő természeti szépségek
birodalmában töltjük. Szász-Svájc leggyönyörűbb vidékének, a
híres Bástya-körzetnek (Basteigebiet) a felfedezésére indulunk.
Kurort Rathennél kell átkelnünk az Elba jobb partjára, hogy
közelről megcsodálhassuk a táblás hegyeket és sziklaalakzatokat,
amelyek mintegy 200 méterrel magasodnak a kanyargó folyó
fölé. A környék legimpozánsabb, emberi kéz alkotta műemléke
a Basteibrücke, egy fantasztikus kőhíd, amely hetvenhat méter
hosszan nyúlik el a Mardeltelle völgy fölött. Ehhez az egészen
különleges építményhez mintegy 2000 tonna követ használtak
fel 1851-es felépítésekor, előtte fahíd állt a helyén, amit a har-
mincéves háborúban leromboltak. Bad Schandau érintésével
megérkezünk a Königstein-i várhoz, majd a látogatás után Pirna
városában sétálunk. Visszautazás a szállásra az esti órákban.

 Drezda-Meissen-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás a Drezdától 26 km-re, az
Elba folyó partján fekvő Meissen városába. A várost a világhírű
meisseni porcelán tette híressé, amit több száz évvel ezelőtt itt
készítettek. Látogatás a három legrégebbi európai porcelán
manufaktúra egyikében,  az 1710-ben alapított meissen-i por-
celánmanufaktúrában.  A gyönyőrű porcelánok megtekintése
után hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 79.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

Június 28-Július 2., Október 19-23.

Június 2-5., Július 6-9. 
Augusztus 3-6., Szeptember 7-10.

Október 20-23., Október 28-31.

TUTI ÁR: 57.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 69.900,-Ft/fő

ÚJ!
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PARTI KALANDOZÁSOK

 Budapest-Koblenz
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel a Koblenz környéki szállásra.

 Koblenz-Braubach
Reggeli után látogatás Koblenz városában. A Rajna és a
Mosel torkolatánál, a világhírű Német Saroknál fekszik Né-
metország egyik legszebb és legrégebbi városa. Négy közép-
hegység, szőlőhegyek és erdők alkotják az egyedülálló
színfalakat a város körül, amelynek több mint 2 000 éves tör-
ténelméről csodaszép templomok és kastélyok, az egykori
nemesi udvarok és urasági polgárházak tanúskodnak. Délután
látogatás a Rajna völgy Világörökséghez tartozó szakaszán
fekvő festői kisvárosban. Braubach a Rajna fölé magasodó,
700 éves történetre visszatekintő Marksburg kastély lábánál
fekszik. Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.

 Trier
Utazás a Mosel mentén fekvő Trier városába, mely Németország
egyik legrégebbi kisvárosa és az ókori műemlékek és
műkincsek fontos centrumaként is ismert. A Porta Nigra az
antik világ legjobb állapotban fennmaradt városkapuja, a Mo-
sel-menti város mai jelképe. A Mosel folyó egy szakaszát
hajóval járjuk be. A Mosel 545 km hosszú a Rajna egyik leg-
hosszabb mellék folyója. A Mosel forrása Franciaországban
található és útja során természetes határt képez Luxemburg
és Németország között. A Mosel völgy legszebb része Trier és
Koblenz között terül el, festői városkák, várak, szőlőskertek
szegélyezik. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

 Wiesbaden-Mainz-Mannheim
Látogatás Hessen tartományi fővárosában Wiesbaden-ben,  majd
továbbutazás. Következő megállónk Gutenberg városa. A harmadik

legnagyobb és talán legfontosabb dómváros a Rajna és a Majna
találkozásánál fekvő Mainz. Az egykori dúsgazdag hercegérsek-
választófejedelmek székhelye ma Rheinland-Pfalz tartomány fő-
városa. Gyönyörűen magaslik ki a város központjából a mainzi
dóm, mely több mint 1000 éve a város képét uralja. Németország
egyik legjelentősebb szakrális épületének alapkövét 975-ben
Willigis püspök védnöksége alatt tették le. Városnézés a Rajna
és a Neckar partján fekvő Mannheim városában. Belvárosi
sétánk során a legfontosabb látnivalók között megtekintjük a
város jelképét, a 60 méter magas víztornyot és a kastély épületét
is. Európa legnagyobb, zárt barokk kastélyának megtekintése
után a szállás elfoglalása Mannheim közelében.

 Heidelberg-Speyer-Worms
Heidelbergbe utazunk, melynek óvárosa a Világörökség része.
Ezután városnéző séta Speyer városában. A német romantika
legmonumentálisabb alkotása, a három császárdóm egyike, a
speyeri székesegyház több császár síremlékét is őrzi. Látogatásunk
után utazás a Rajna vidék legrégebbi városába, Worms-ba.
(Szent Péter Dóm, víztorony,  Nibelungenbrücke) Este visszautazás
a szállodába.

 Linz-Budapest
Reggeli a szállodában, majd rövid látogatást teszünk Linz vá-
rosában. Városnézésünk után folytatjuk utunkat Budapestre,
érkezés a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 119.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 25.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő

Szeptember 5-10.

 Budapest-München
Kora reggeli indulással folyamatos utazást követően a
délutáni órákban a Bajor tartomány székhelyére, Münchenbe
érkezünk. München világhíres a gyönyörű belvárosa és az
„Oktoberfest” miatt. Az „Isar parti Athén” a II. világháború
után újjáépített belvárosát tekintjük meg gyalogosan. Itt
látható az Odeon tér, a Rezidencia, a sörnegyed, a városháza
és a Miasszonyunk templom. Szálláshelyünkre az esti
órákban utazunk.

 Augsburg-Ulm
Ma a tartomány harmadik legnagyobb városába, a Lech és
Wertach folyók mellett fekvő Augsburgba utazunk. A várost a
rómaiak alapították, de jelentőségét a középkorban is megőrizte.
Itt jött létre az 1555-ös vallás béke. Ez a város adott otthont
Európa egyik tekintélyes befolyással rendelkező családjának,
a Fuggereknek. Megtekintjük a város híres épületeit, melyek
a Dóm, a Perlach torony, a városháza az aranyteremmel, a
Fugger palota (kívülről). Kora délután elhagyjuk a Bajor
tartományt és Baden-Württenberg egyik leghíresebb városába,
Ulmba látogatunk. A Duna partján fekvő városban született
Albert Einstein. Sétánk során meglátogatjuk a híres Ulmi szé-
kesegyházat, (mely a világ legnagyobb 161,53 méter magas
templomtornyával rendelkezik), a XVI. századi festett homlokzattal
díszített városházát, a halász negyed középkori házacskáit.
Ezt követően rövid szabadidő a városban, majd visszautazás
a szállásra.

 Landshut-Nürnberg
Az Isar folyót követve Alsó-Bajorország központjába, Landshutba
vezet utunk. A város fő nevezetessége a négyévente sorra
kerülő „Landshuti esküvő”, amelyet egykoron Gazdag György

herceg és a lengyel király lányának, Hedvígnek 1475-ben
megtartott esküvőjére emlékezve rendeznek meg. A város
gótikus belvárosának számos műemléke közül a legjelentősebb
a Szent Márton templom és a Trausnitz várkastély. Landshutot
elhagyva a tartomány második legnagyobb városába, Nürn-
bergbe érkezünk. A Karácsonyi vásáráról, Albrech 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, a Szép kutat. Szállás
Nürnberg közelében.

 Bayreuth-Bamberg-Rothenburg ob der Tauber
Bayreuthba látogatunk, Wagner városába. A város Wagner által
épített operaházában 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. Tovább utazunk Bambergbe, ahol
rövid sétát teszünk a Világörökségbe tartozó történelmi óvárosban.
Látni fogjuk a Rignitz folyó mesterséges szigetére épült régi vá-
rosházát, a Dómot, a Püspöki rezidenciát. A mai nap programját
a tartomány leglátogatottabb városkájában, Rothenburg ob der
Tauberban fejezzük be. A városka középkori részét városfal
övezi, amely körbe veszi a szűk utcácskákat és a fagerenda
vázas házakat. Este visszautazás a szállásra. 

 Regensburg-Budapest
Haza utunk során rövid látogatást teszünk Regensburgban,
amelynek nagy része a Világörökséghez tartozik. A Szent Péter
katedrális, a Duna felett átvezető „Kőhíd”, az egykori választó-
fejedelmi székhely és városháza az óváros legjelentősebb
látnivalói. A séta befejezése után folytatjuk utunkat Budapestre.
Érkezés a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 99.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 16.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő

Május 17-21., Október 11-15.

TUTI ÁR: 107.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 79.900,-Ft/fő

ÚJ!



 Budapest-Drezda
A kora reggeli órákban indulunk Budapestről. Utazás az „Elba
Firenzéjeként” is emlegetett Drezdába. Városnézés az európai
művészetek és kultúra egyik legnagyobb központjában,
gyalogos és buszos városnézés során fedezzük fel: Miasszonyunk
temploma (Frauenkirche), majd a barokk egyik legnagyobb
mesterműve után a világhírű Zwinger következik. Az esti
órákban szálláshelyünkre utazunk.

 Kelet-Berlin
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk utunkat Németország
legnagyobb városa, Berlin felé, mely 1991-ben kapta vissza
fővárosi rangját. Egész napos városnézés a kultúra egyik leg-
jelentősebb metropoliszában, Berlinben. A mai napon a keleti
városrész megtekintésével kezdjük programunkat. Először az
NDK jelképének számító TV tornyot látogatjuk meg. Miután a
panorámateraszról megtekintettük a városra nyíló fantasztikus
kilátást, az Alexander Platzon folytatjuk berlini túránkat. A
Marien Kirche, a Vörösvárosháza, a Nikolai negyed után a
Dóm, a Múzeumsziget és az Opera következik, majd rövid
szabadidő. Mai programunk a város egyik legszebb terének
a Gendarmenmarkt-nak és a „Checkpoint Charlie”-nak
(egykori határátkelőhely) a megtekintésével zárul. 

 Nyugat-Berlin
Reggeli után folytatjuk városnézésünket. Megtekintjük a város
jelképnek számító híres Brandenburgi kaput is, majd mai prog-
ramunkat Berlin nyugati városrészének felfedezésére szenteljük.
A Potsdamer Platz, a Győzedelmi Oszlop megtekintése után vá-
rosnézésünk Tiergarten-ben folytatódik. A Holokauszt-emlékmű,
a kormányzati negyed és a Reichstag (parlament) épületének
külső megtekintése után a Charlottenburg kastélyt keressük fel.

A barokk palota külső megtekintése után programunk a híres
Kurfürstendamm sugárúttal fejeződik be, melyet „Berlin Champs-
Elysées-jének" tartanak. Szabadidő, vásárlási lehetőség.

 Berlin-Usedom
Egész napos szabad program, vásárlási lehetőség Berlinben,
vagy a „grüne Insel am Meer”-re a zöld szigetként emlegetett
USEDOM-ra, Németország legnaposabb és második legnagyobb
szigetére látogatunk. (Ár: 20EUR/fő) A Balti-tengerben vagy
más néven Keleti-tengerben fekszik. A sziget keleti része már
Lengyelországhoz tartozik. A sziget két összeköttetéssel
rendelkezik a szárazfölddel. Jó levegője és kilométereken
elnyúló homokos fövenye miatt a békeidőkben Berlin „strand-
ja”-ként emlegették. A sziget német részének fő látnivalója
Usedom városkája az Anklam kapuval és a XV. századi háromhajós
Mária templommal. Az egykori halászfalu Ahlbeck csodás há-
zacskái, nyaralói és az 1898-ban fából épített, a móló végén
álló fehér tornyú épület, (amely napjainkban étteremként
működik) garantáltan lenyűgözik a látogatókat. Utunk átvezet
Heringsdorfba, ahol számos villa található, ezekben egykoron
híres emberek, köztük Gorkij is vendégeskedtek. Heringsdorfban
található Európa leghosszabb, 508 méter hosszú tengeri mólója.
Berlini szálláshelyünkre a késő esti órákban térünk vissza.

 Berlin-Budapest
Reggelink után elbúcsúzunk a várostól, folyamatos haza uta-
zásunkat rövid pihenőkkel megszakítva Budapestre az esti
órákban érkezünk.

*(Ennél az időpontnál a program módosul, 
részletek a weboldalon.)

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 82.900,-Ft/fő
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő 

 Budapest-Drezda
A kora reggeli órákban indulunk Budapestről. Rendszeres pi-
henőkkel utazunk Drezdáig, amit joggal neveznek az Elba Fi-
renzéjének. Az európai művészetek és kultúra egyik legnagyobb
központját gyalogos és buszos városnézés során fedezzük
fel: Miasszonyunk temploma, majd a barokk egyik legnagyobb
mesterműve után a világhírű Zwinger következik. Esti érkezés
a Drezda közeli szállodába.

 Spreewald-Potsdam-Berlin
Folytatjuk utunkat a főváros, Berlin felé. Útközben látogatás a
szorbok lakta lenyűgöző Spreewald vidékén, mely a maga
nemében egyedülálló, Európa legszebb természetvédelmi te-
rületeihez tartozik. Spreewald fényét a vízi kirándulások, a
folyón való páros kajakozás és az akár 30 fős óriás ladikokkal
való csoportos kirándulások adják. A kora délutáni órákban
rövid látogatást teszünk Potsdam városában. Az összesen
500 hektár területet elfoglaló parkokkal és mintegy 150 kü-
lönböző építészeti alkotással rendelkező város kulturális
kincsei, a Sanssouci kastéllyal együtt a Világörökség részét
képezik. Látogatásunk után utazás a berlini szálláshelyre,
ahová az esti órákban érkezünk.

 Berlin-Európa legizgalmasabb fővárosa
Első lépésként az Alexanderplatz-on a város legmagasabb
épületét, a híres Tv tornyot megtekintve kezdjük mai túránkat,
majd következik a Vörös Városháza, a Nikolai negyed és a
Marien templom. Következő állomásunk a Scheunen negyed
Európa legszebb Zsinagógájával, majd városnéző sétánkat a
„Pompák Boulevardján“ folytatjuk. A késő délutáni órákban a
Gendarmenmarkt és a Potsdamer Platz megtekintése után
szabadidő Berlin mindig pezsgő belvárosában.

 Berlin-Kultúra és szórakozás
Reggeli a szállodában, majd gyalogos és autóbuszos városnézés
során folytatjuk ismerekedésünket az egyesített Németország
fővárosával. Először  Friedrichshainban az Eastside Gallery-t
keressük fel, ami a világ legnagyobb Open-Air-Galériája. Ezt
követően rövid látogatás Kreuzberg-ben, a Zsidó Múzeumba.
A Mitte negyedbe, Berlin pezsgő központjába érkezve, meg-
tekintjük a Checkpoint Charlie-t, a leghíresebb határátkelőt,
majd a városnézés folytatása Tiergarten-ben. (Bellevue
Kastély, Reichstag, Regierungsviertel stb.) Mai napunkat
Charlottenburgban zárjuk a Harangtorony és a Kastély meg-
tekintésével. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

 Berlin-Budapest
Reggeli a szállodában, majd búcsú Berlintől. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel Magyarországra. Érkezés Budapestre
a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 79.900,-Ft/fő
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő 
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Április 27-Május 1., Augusztus 2-6.

Június 21-25., Október 28-November 1.*

TUTI ÁR: 69.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 69.900,-Ft/fő

ÚJ!



 Budapest-Pozsony-Prága
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Első
megállónk a koronázó város, Pozsony. A Duna fölött ma-
gasodó négy tornyú 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 épületek fogadnak. Végigjárjuk a magyar
királyok koronázási útvonalát érintve azokat az épületeket
és helyszíneket, melyek szorosan kapcsolódnak a magyar
történelemhez. Kora délután érkezés a Moldva partján
fekvő Prága városába, amit joggal neveznek a városok
királynőjének. Városnézésünket a történelmi városköz-
pontban kezdjük. Az Óváros téren gyönyörű gótikus, re-
neszánsz és barokk épületeket láthatunk, és itt található
az Óvárosi városháza is a világhírű Orlojjal. Sétánk alkal-
mával a város további nevezetességeit is megtekintjük.
Érkezés a szállodába a késő esti órákban.

SÉTÁK

 Prága
Reggeli után folytatjuk prágai városnézésünket a Vár-
negyedben, a sziklamagaslatra épített várban, a Hrad-
zsinban. A világ egyik legnagyobb 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 legfon-
tosabb látnivalóink, majd elvegyülhetünk a Károly híd
vagy a Vencel tér forgatagában. Délután rövid szabadidő,
majd mai napunk végén egy hangulatos étteremben
pihenhetünk meg, ahol az igazi cseh sört és az ízletes
knédlit is megkóstolhatjuk. Szállodánkba az esti órákban
térünk vissza.

 Prága-Tábor-Telč-Budapest
Reggeli után búcsút intünk Prágának és a husziták
egykori fellegvárába, Tábor-ba utazunk. Séta a hangulatos
belváros macskaköves utcáin, ahol csodálatos gótikus,
reneszánsz és barokk épületeket láthatunk. Megtekintjük
a gótikus Városházát és a gyönyörű főteret, majd
Csehország egyik legszebb történelmi városába utazunk.
Telč központjában a híres lábasházak megtekintése, séta
a hosszan elnyúló, trapéz alakú főtéren, ahol a gótikus
Szent Jakab plébániatemplomot is láthatjuk, illetve meg-
tekintjük Csehország legszebb reneszánsz kastélyát is.
Városnézésünk után a délutáni órákban indulunk Ma-
gyarország felé. Folyamatos utazással érkezünk Budapestre
a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 38.900,-Ft/fő
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő

Április 29-Május 1. 
Június 23-25., Október 28-30.

TUTI ÁR: 34.900,-Ft/fő
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 Budapest-Pozsony
Elutazás rövid pihenőkkel Pozsonyba. Szlovákia fővárosa a
Duna egyik gyöngyszeme. A pozsonyi vár impozáns látványt
nyújt, ahogy a folyó felé magasodik. Látogatás a várnál, majd
séta a bájos óvárosban, ahol a szűk utcácskákon színes, 18.
századi házak sorakoznak. Az óváros szélén találjuk Pozsony
leghíresebb gótikus épületét, a Szent Márton-dómot, melyet
Koronázó templom néven is ismerhetünk. Érintjük a város
főterét is, melynek meghatározó épülete a régi városháza.
Délután érkezünk meg Európa egyik legszebb fővárosába,
Prágába. Városnézésünket az „Arany város” történelmi vá-
rosközpontjában kezdjük, sétálunk az Óvárosi téren, ahol
gyönyörű gótikus, reneszánsz és barokk épületeket láthatunk
és itt található az Óvárosi városháza is a világhírű Orlojjal.
Szállásunkra az esti órákban érkezünk.

 Prága
Reggeli után folytatjuk a Száz tornyú Aranyváros felfedezését.
Mai programunk első állomása a Várnegyed. A három udvarból
álló Hradzsin Európa legnagyobb várkomplexuma, 7.28 hektár
területen fekszik. A Strahovi Kolostor, a Loretói Szűz Mária-
templom, és a fenséges gótikus katedrális, a Szent Vitus Szé-
kesegyház szegélyezik sétánk útvonalát. Az Arany utcácska a
várnegyed legkisebb utcája. A színes pici házakban a legenda
szerint alkimisták éltek, de a 22-es számú házban egy ideig
Franz Kafka is lakott. Délután szabadidő. Hagyjuk, hogy magával
ragadjon Prága hangulata! Sétálhatunk a szobrokkal szegélyezett
Károly-hídon, ahonnan a vár csodás látványt nyújt. Az óváros
zegzugos utcácskáin barangolva ódon épületek tekintenek ránk.
Betérhetünk egy hangulatos kávézóba, vagy egy jellegzetes
cseh étterembe, ahol megkóstolhatjuk az ízletes knédlit, és a
méltán híres cseh sört. Visszatérés a szállodába.

 Bécs-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Bécsbe. Autóbuszos és
gyalogos városnézés az osztrák fővárosban. Programunkat a
Parlament épületénél kezdjük, majd gyalogos sétánk során a
város legfontosabb nevezetességeivel ismerkedünk: Városháza,
Szent István Dóm, az egykori császári palota, a Hofburg, Kärtner
Strasse, Kapucinus kripta. Rövid szabadidő, majd hazautazás a
késő délutáni órákban. Érkezés Budapestre késő este.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 37.900,-Ft/fő
Félpanzió: 9.000,- Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,- Ft/fő  

Március 24-26., Július 29-31. 
December 8-10.

 Budapest-Milotice-Punkva barlang
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Első megállónk
Dél-Kelet Morvaország gyöngyszeme, Milotice barokk kastélya.
Egy kis időre élvezhetjük a barokk korszak minden gazdagságát,
többek között a morva vidék legrégebbről fennmaradt pál-
maházát a 4,5 hektáros gyönyörű parkban. Folytatjuk utunkat
a Morva karsztvidék „szívébe”. Sétálunk és csónakázunk a
barlangban, letekintünk a „Mostoha” szakadék 138 méteres
lélegzetelállító mélységébe lenyűgözve a természet nyújtotta
szépségtől. Esti órákban foglaljuk el brünni szálláshelyünket.

 Kromeríz-Olomouc-Brno
Reggeli a szállodában, majd mai napunkat az UNESCO Vi-
lágörökség helyszíneinek szenteljük. Az olomouci püspökök
gazdag nyári palotájában a monarchia idejében fontos tör-
ténelmi események zajlottak. A palota kertjeit is megnézzük,
elsősorban a „Virágos kertet” a rondellával. A közel ezer
éves Olomoucban, a hajdani morva fővárosban koronázták
meg Corvin Mátyást cseh királlyá. A műemlékekben nagyon

gazdag belváros UNESCO védelme alatt álló kiemelt dísze
a barokk Szentháromság szobor.Mai napunk zárásaként
még sétálunk a jelenlegi morva főváros, Brno csodálatos
történelmi belvárosában.

 Mikulov-Lednice-Budapest
Mai napunkat Mikulov csodaszép kisvárosának megtekintésével
kezdjük. Dél-Morvaország festői kisvárosa, a Pavlov hegység
déli lejtőjén Nikolsburgként ismert a magyar történelemben. A
helyreállított kastély múzeumát is megtekintjük a műemlékileg
védett belvárossal együtt. Utunk utolsó állomása a Liechtenstein
hercegek nyári palotájával, pálmaházával büszkélkedő „Európa
kertjének” nevezett park a Dyje folyócska partján, melyet az
UNESCO Lednice-Valtice kultúrtáj néven vett fel a Világörökség
listájára. Hazautazás, érkezés Budapestre az esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 37.900,-Ft/fő
Félpanzió: 9.000,- Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,- Ft/fő  

Június 16-18., Október 6-8.

TUTI ÁR: 33.900,-Ft/fő

GYÖNGYSZEMEI

TUTI ÁR: 33.900,-Ft/fő

ÚJ!



ÉS PILZEN

 Budapest-Prága
Elutazás a kora reggeli órákban. Délután érkezés Prága vá-
rosába, amit joggal neveznek a "száztornyú városnak",
"arany városnak", vagy egyszerűen csak a városok király-
nőjének. Városnézésünket a sziklamagaslatra épített várban,
a Hradzsinban kezdjük, majd a Károly híd forgatagán
átsétálva az Óváros tér nevezetes Orlojáig a belvárosban
fejezzük be. A város történelmi központját az UNESCO
1992-ben a Világörökség részének nyilvánította. Szálláshely
elfoglalása a késő esti órákban.

 Pilzen-Prága
Délelőtt szabadprogram, vagy fakultatív kirándulás Pilzenbe,
mely amellett, hogy a "sör-fővárosa", egyben Nyugat-
Csehország közigazgatási, 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 vezet, ahol a kóstolóval egybekötött látogatás al-
kalmával a gyár múzeumát is felkeressük. Ezután séta az
óvárosban: Városháza víztorony, nagy zsinagóga, St. Bertalan

 Budapest-Telč-Prága
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Telc-be, az UNESCO által is
védett városkába. A szépségesen elnyúló főtérnek nyugati
végén álló várból kitekintve az egymás mellett sorakozó árkádos
házak látványában gyönyörködhetünk. A telci kastély Csehország
egyik legszebb és leglátogatottabb kastélya. Városnézés, séta a
városka főterén a híres, változatos színekben pompázó árkádos
lábasházak alatt, majd továbbutazás. Délután érkezés Prágába,
belvárosi séta. Szálláshely elfoglalása az esti órákban.

 Prága
Mai programunkat a Prágai Várban kezdjük. Itt található a gótikus
Szent Vitus székesegyház, a Szent György szobor, a Régi Királyi palota
és a Szent György bazilika. Végigsétálunk Prága egyik legfestőibb
utcáján, az Arany utcácskán, majd a Várat elhagyjuk, rövid szabadidő.
Délután Prága Zsidónegyedén keresztül átsétálunk az Óvárosba, ahol
megnézzük a híres Orlojt, valamint az Óváros teret.

 Budapest-Český Krumlov-České Budějovice
Elutazás a középkori várak, fényűző kastélyok és festői kisvárosok
birodalmába. Úti célunk a Moldva kanyargó völgyében, Dél-
Csehország történelmi és kulturális gyöngyszeme Český Krumlov,
mely a Világörökség része. Ez a középkorból ránk maradt
gyöngyszem hangulatos óvárosával, girbe-görbe utcáival, egye-
dülálló polgári házaival és impozáns várával garantáltan lenyűgöz
minden látogatót. Programunkból nem maradhat ki a Cseh
köztársaság második legnagyobb várkastély komplexuma sem.
Városnézésünk után utazás Dél-Csehország fővárosába, a
Moldva és a Malše összefolyásánál fekvő České Budějovice vá-
rosába. Szálláshely elfoglalása, vacsora, majd esti séta a
hangulatos városközpontban.

 Hluboká-Holašovice-Třeboň
Reggeli a szállodában, majd utazás Dél-Csehország egyik
legpompásabb kastélyához. A város a Moldva partján fekszik,
mintegy 10 km-re északra České Budějovicétől. Gyönyörű,

templom, főtér. Visszautazás Prágába, városnézés folytatása.
Félpanzió esetén ízletes vacsora egy tipikus prágai sörözőben.
Visszaérkezés a szálláshelyre az esti órákban.

 Prága-Budapest
Reggeli után ellátogatunk a Vencel térre, majd rövid szabadidő a
belvárosban.   Kora délután búcsút intünk Prágának és indulunk
Magyarország felé. Folyamatos utazással érkezünk Budapestre
a késő esti órákban.

 Karlovy Vary-Prága 
Reggeli után fakultatív kirándulás a Tepla folyó pártján épült
Karlovy Vary-ba, az egykori híres fürdővárosba. Városnézés,
majd visszautazás Prágába. (Ár: 20 EUR/fő). Városnézésünket
Prágában a nyüzsgő Károly-híd és környékének felfedezésével
folytatjuk.  Sétánk során útba ejtjük a Moldva egy kis szigetét, a
Kampát, majd átsétálunk a nyüzsgő Károly-hídon, amely
egyedülálló barokk szobordíszítéséről vált híressé. Félpanzió
esetén vacsora egy hangulatos prágai sörözőben, a Vár közelében. 

 Kutna Hora-Budapest
Utazás a Világörökség részeként nyilvántartott Kutna
Hora-ba, mely a középkorban Prága mellett  Csehország
legnagyobb városa és a királyság ezüstbányászatának
központja volt és egy ideig pénzverdeként is működött.
Városnézés, - Csontkápolna, Szent Borbála Katedrális,
Olasz udvar (egykori pénzverde és királyi palota) - majd
hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.

TELČ-KUTNA HORA

romantikus Tudor-stílusú várkastélyáról híres: ez ma Csehország
egyik leglátogatottabb műemléke. A Hluboká kastély egy
gyönyörű angolpark közepén fekszik, egykori tulajdonosai a
Schwarzenbergek - az angol uralkodó rezidenciájának, a
Windsori kastélynak a mintájára alakították át. Kastélyláto-
gatásunk után  irány a „skanzen falu”. A parasztbarokk
stílusú épületegyütteséről híres falucska, Holašovice 1998
óta az UNESCO Világörökség része. Mai utolsó megállónk a
tavak városa, Třeboň. Séta a hangulatos városközpontban
(Főtér, Városháza, Várkastély), majd a Világ nevet viselő
halastó (Rybník Svět) partja mentén Csehország egyik
legrégebbi sörfőzdéjét is felkeressük. Visszaérkezés a szál-
láshelyre az esti órákban. 

 Telč-Lednice-Budapest
Korai reggelink után utazás a dél-morvaországi Telč-be.
Csehország egyik legszebb, történetileg legegységesebb,
és legjobban megőrzött városa 1992 óta szerepel az
UNESCO Világörökségi listáján. Séta a főtéren, melyet re-
neszánsz és barokk stílusú, változatos színekben pompázó
házak ölelnek körül. A híres árkádos lábasházak megtekintése
után  a Dyje folyó partján található, varázslatos természeti
környezetben fekvő romantikus Lednice kastély felfedezésére
indulunk. A dúsgazdag Liechtenstein hercegek egykori
pazar palotájában tett látogatásunk garantáltan méltó be-
fejezése lesz programunknak. Hazautazás. Érkezés az esti
órákban Budapestre.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 36.900,-Ft/fő
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő  

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 37.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő

VARÁZSLATOS 

Február 24-26., November 17-19.

Április  13-16., Június 2-5., Július 6-9. 
Augusztus 24-27., Október 20-23.

Július 14-16., Szeptember 22-24.

TUTI ÁR: 32.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 44.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 33.900,-Ft/fő



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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ÉS PRÁGA

 Budapest-Brno-Český Šternberk-Prága
Elutazás a kora reggeli órákban. Első megállónk Csehország
második legnagyobb városa, a híres egyetemi város Brno.
Belvárosi sétánk alkalmával a  történelmi városközpontban a
város leghátborzongatóbb nevezetességét, a Kapucinus kriptát
is láthatjuk a Szent Kereszt templomban, melyet a Káposzta
Piachoz közel találunk. Természetesen nem maradhat ki az
Óvárosháza és a Szt. Péter és Pál Székesegyház (Petrov) sem,
melyet a püspöki rezidencia vesz körül. Miután a brünni sárkány
legendájával is megismerkedtünk, folytatjuk utunkat Nyugat
Bohémia festői kisvárosába. Český Šternberk 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 Sternberg család
tulajdonában áll. Látogatásunk után utazás a prágai szállodába.

 Prága
A mai napon a „városok királynőjének” is gyakran emlegetett
cseh főváros nevezetességeivel ismerkedünk meg. A kilenc
dombra épült várost „Észak-Rómájának” is szokták emlegetni.
Gyalogos és buszos városnézés a Moldva partján fekvő Prá-
gában, ahol a történelmi városközpont három része az Óváros
(Staré Mĕsto), a Kisoldal (Malá Strana) és az Újváros (Nové
Mĕsto) 1992-óta az UNESCO Világörökség része. Egész
napos városnézésünket a Várnegyedben a sziklamagaslatra
épített várban, a Hradzsinban kezdjük. A világ egyik legnagyobb
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. Délután folytatjuk városnézésünket, a Zsidó
negyed, az Óváros: Tyn templom, híres Orloj, Lőportorony,

 Budapest-Česky Krumlov-České Budĕjovice
Elutazás a Moldva partján fekvő Cesky Krumlovba. Séta a
hangulatos belvárosban, melynek történelmi városközpontja
a reneszánsz kastéllyal és a várral együtt felkerült az
UNESCO Világörökségek listájára. Az itt látható vár a prágai
Hradzsin után Csehország legnagyobb várkomplexuma.
Folytatjuk utunkat České Budĕjovice-be, a Budweiser
hazájába. Dél-Csehország egyik legszebb városában meg-
tekintjük az egykori királyi székváros  legfontosabb neveze-
tességeit: Főtér, Városháza, Fekete torony és az óváros
gyönyörű gótikus, reneszánsz és barokk épületei. Szálláshely
elfoglalása az esti órákban.

 Holašovice-Hluboka-České Budĕjovice
Utazás Holašovice-be.  A 140 fős kicsiny falucska parasztbarokk
stílusú épületei ma is magántulajdonban lévő lakóházak,
1998 óta az UNESCO Világörökséghez tartoznak. Kirándulás
a festői környezetben fekvő Hluboka mesebeli kastélyához.
Csehország legszebb és leglátogatottabb kastélya a főúri
vár-és kastélyépítészet egyik kiemelkedő példája. A kastély
hajdani tulajdonosai, a Schwarzenbergek a vadászkastélyt
1840-71 között a Windsori kastélynak a mintájára alakíttatták
át, így született meg a ma látható csodálatos neogótikus
épületegyüttes. Visszautazás České Budĕjovice-be, ahol
megkóstolhatjuk az innen származó leghíresebb sört, a Bud-
weisert is. Közben gyönyörködhetünk a főtér árkádos,
középkori eredetű házaiban.

 Telč-Kutna Hora
Utazás Telč-be. A festői városka Csehország igazi kis gyöngy-
szeme. A főtér nyugati végén álló várból kitekintve az egymás
mellett sorakozó árkádos házak látványában gyönyörködhetünk.

Reprezentációs ház, és az Újváros: Vencel tér, Árok utca fel-
fedezésével, majd rövid szabadidő eltöltése után megpihen-
hetünk a Strahovi kolostor közelében egy hangulatos
étteremben és az igazi cseh sört és a knédlit is megkóstolhatjuk.
Szállodánkba az esti órákban térünk vissza.

 Karlstejn-Prága
Délelőtt szabadprogram Prágában, vagy fakultatív kirándulás
Karlštejn-be, ahol Csehország legjelentősebb várát és egyúttal
a cseh királyság egyik jelképét ismerhetjük meg. (Ár: 20
EUR/fő) A 320 méter magas sziklán épült várat 1348-ban
alapította IV. Károly, az eredeti állapotukban megőrzött tor-
nyocskák, magas falak és bástyák összképe remek látványt
nyújt. A várnagyi palota, kistorony és a Szűz Mária templom
megtekintése. Délután folytatjuk ismerkedésünket Prágával,
elvegyülhetünk a Károly-híd forgatagában.Visszaérkezés a
szálláshelyre az esti órákban.

 Konopiste-Lednice-Budapest
Elbúcsúzunk az „arany várostól” és elutazunk az ország egyik
leglátogatottabb nevezetességéhez, Konopiste festői kastélyához,
ahol Ferenc Ferdinánd főherceg töltötte szabadidejét és hódolt
vadászszenvedélyének. A francia kastélyokra emlékeztető épület,
körtornyával igazán impozáns látványt nyújt a látogatóknak.
Ezután a romantikus Lednice kastély következik, a Lichtenstein
hercegek egykori pazar palotája. A cseh-osztrák határ közelében
található kastély, eredetileg XIII. századi gótikus vár volt, amelyet
az 1500-as években romantikus kastéllyá építettek át. A kastély
a Dyje folyó partján található, varázslatos természeti környezetben.
A Lednice-Valtice kultúrtáj az UNESCO Világörökséghez tartozik.
Budapestre a késő esti órákban érkezünk.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

CSEHORSZÁGBAN

A várostól a reneszánsz és barokk stílusú, 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 alkotásával szintén a Világörökséghez
tartozik. Városnézésünk alkalmával Kutna Hora bizarr látvá-
nyosságát, a Csontkápolnát is megtekintjük. A kápolnában
a huszita háborúk és a pestis áldozatainak csontjából
kialakított tárgyakat, berendezéseket, csillárokat és címereket
láthatunk. Utazás a prágai szállodába.

 Prága
Egész napos városnézés a cseh fővárosban. A történelmi városközpont
három része az Óváros (Staré Mesto), a Kisoldal (Malá Strana) és
az Újváros (Nové Mesto) az UNESCO Világörökség része. Gyalogos
és buszos városnézésünk után sétálhatunk az ősi utcákon, majd
vacsora lehetőség egy hangulatos, igazi prágai sörözőben.

 Hrádec Kralové-Olomouc
Továbbutazunk az Elba parti Hrádec Králové városába. Kö-
niggrätz hagyományosan a cseh királynők városa is, város-
központja Európában méltán a legszebbek közé tartozik.
Megtekintjük a főtér legfontosabb nevezetességeit a Szentlélek
székesegyház, a Fehér harangtorony, a Városháza, a püspöki
palota és a Nagyboldogasszony templom épületével, majd
folytatjuk utunkat a Morva menti Olomouc felé. Kalandozás
a történelmi épületekben gazdag városközpontban, ahol
megtekintjük az UNESCO Világörökség listáján szereplő cso-
daszép barokk Szentháromság-szobrot is. Szállás elfoglalása
az esti órákban.

 Kroměříž-Lednice-Budapest
Kroměříž városába utazunk, ahol megtekintjük az olomouci
püspökök nyári rezidenciájául szolgáló palotát, mely a Vilá-
görökség része. Tavak, patakok, kis épületek teszik teljessé a
csodálatos park látképét, amelyet a XIX. században építettek
ki teljesen. Következő állomásunk a romantikus Lednice
kastély, a Lichtenstein hercegek egykori pazar palotája. A
kastély a Dyje folyó partján található, varázslatos természeti
környezetben. A Lednice-Valtice kultúrtáj az UNESCO Világö-
rökséghez tartozik. A késő délutáni órákban hazautazás.
Érkezés Budapestre az esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 77.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 17.500,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

Május 18-21., Szeptember 7-10.

Augusztus 15-20.

TUTI ÁR: 44.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 69.900,-Ft/fő
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SZÉKELYFÖLD–DÉL-ERDÉLY

 Budapest-Nagyvárad-Kolozsvár
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel Erdélybe. Rövid városnézés a Sebes-Körös
partján fekvő Nagyváradon (Püspöki Székesegyház, Szent László
herma). Továbbutazás a Királyhágón keresztül Erdély fővárosába,
Kolozsvárra. Szállás elfoglalása a szállodában, majd vacsoránk
elfogyasztása után esti városnézés, séta a főtéren.  

 Kolozsvár-Marosvásárhely-Szováta-Gyilkos-tó 
Ízletes reggelink elfogyasztása után folytatjuk kolozsvári
sétánkat. Gyalogos városnézés: Farkas utcai templom,
Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető, majd to-
vábbutazás Marosvásárhelyre. Látogatás a vidék legszebb
alkotásának tartott Kultúrpalotában. Itt található a híres Tü-
körterem, amelynek ablakait székely balladák jeleneteit áb-
rázoló üvegfestmények díszítik. A város legjelentősebb
kulturális öröksége a Teleki Téka következik. Továbbutazás
Szovátára, a híres gyógyfürdőhelyre, a sós vizű Medve-
tóhoz, majd kirándulást teszünk a legendás történetű Gyil-
kos-tónál és a Békási szoros festői tájain. Bucsin-tetőn át
Szárhegyre indulunk. Szállás elfoglalása. 

 Csíkszereda-Csíksomlyó
Reggeli utazás Csíksomlyóra, a csíksomlyói búcsúba (Csíksomlyói
kegytemplom), ahol idegenvezetőnk útmutatásával, segítségével
egész napos szabadprogram a búcsú forgatagában, fakultatív
részvétel a Somlyóhegyen lévő szabadtéri misén. A késő
délutáni órákban indulunk tovább Sepsiszentgyörgyre, rövid
városnézés, majd továbbutazás a szállásra. 

 Prázsmár-Törcsvár-Brassó
Utazás Prázsmárra, ahol megtekintjük a különleges építésű szász
erődtemplomot. Ezt követően a mesebeli Törcsvár-i Drakula Kastély
meglátogatása következik, majd Erdély legszebb fekvésű városát,
Brassót ismerhetjük meg (Fő tér). Szállás Szecsele városában.

 Szeben-Gyulafehérvár-Déva
Utazás a fogarasi hegyek lábánál, festői környezetben található
Szeben városába, Szászföldre, ahonnan helyenként rálátás
nyílik a Fogarasi-havasokra.  Városnézés, séta a városban.
Majd Gyulafehérvárra indulunk, itt található Erdély legmonu-
mentálisabb gótikus építménye, a Püspöki Székesegyház.
Városlátogatás Déván, szállás Csernakeresztúron.

 Vajdahunyad-Máriaradna-Arad-Budapest
Reggeli után utazás Vajdahunyadra, ahol megtekintjük a
Hunyadiak egykori Várkastélyát. Hazautazás, útközben látogatás
a Máriaradnai kegytemplomnál, majd továbbutazás Aradra.
(Szabadság-szobor) Érkezés Budapestre az esti órákban.

(Felszállás: Cegléd-Szolnok-Püspökladány-Berettyóújfalu 
Leszállás: Szeged-Kecskemét)

Utazás: autóbusszal Szállás: program szerint
Ellátás: félpanzió

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 79.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

Június 1-6.

TUTI ÁR: 69.900,-Ft/fő

DÉL-ERDÉLY

 Nagyvárad-Kalotaszeg
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel Erdélybe. Rövid városnézés Sebes-Körös partján
fekvő Nagyváradon (Püspöki Székesegyház, Szent László herma)
majd továbbutazás Kalotaszegre. Útközben Csucsán megnézzük
a Boncza kastélyt, ahol Ady Endre élt. Bánffyhunyadon meglá-
togatjuk az Árpádkori fakazettás református templomot. Érkezés
a kalotaszegi szállásunkra.   

 Kolozsvár-Marosvásárhely-Szováta 
Ízletes reggelink elfogyasztása után utazunk Kolozsvárra.
Gyalogos városnézés: Farkas utcai templom, Mátyás
király szülőháza, Házsongárdi temető, majd továbbutazás
Marosvásárhelyre. Látogatás a vidék legszebb alkotásának
tartott Kultúrpalotában. Itt található a híres Tükörterem,
amelynek ablakait székely balladák jeleneteit ábrázoló
üvegfestmények díszítik. A város legjelentősebb kulturális
öröksége a Teleki Téka következik. Továbbutazás Szovátára,
a híres gyógyfürdőhelyre, a sós vizű Medve-tóhoz, majd
a Bucsin-tetőn át Szárhegyre. Szállás elfoglalása. 

 Gyilkos-tó-Csíksomlyó-Sepsiszentgyörgy
Reggeli után kirándulást teszünk a legendás történetű Gyilkos-
tónál és a Békási szoros festői tájain, majd utazás Csíksomlyóra
(Csíksomlyói kegytemplom).  A Csomád hegységen átutazva
érkezünk Sepsiszentgyörgyre, Háromszék fővárosába, ahol
rövid városnézést teszünk. Majd továbbutazás a szállásra,
Szecsele városába. Érkezés az esti órákban.

 Prázsmár-Törcsvár-Brassó
Utazás Prázsmárra, ahol megtekintjük a különleges építésű
szász erődtemplomot. Ezt követően a mesebeli Törcsvár-i
Drakula Kastély meglátogatása következik, majd Erdély legszebb
fekvésű városát, Brassót ismerhetik meg (Fő tér, Fekete
templom). Szállás Szecsele városában.

 Szeben-Gyulafehérvár-Déva
Utazás a fogarasi hegyek lábánál, festői környezetben található
Szeben városába, Szászföldre, ahonnan helyenként rálátás
nyílik a Fogarasi-havasokra.  Városnézés, séta a városban.
Majd Gyulafehérvárra indulunk, itt található Erdély legmonu-
mentálisabb gótikus építménye, a Püspöki Székesegyház.
Városlátogatás Déván, utunkat Csernakeresztúrra folytatjuk,
ahol elfoglaljuk szállásunkat.

 Vajdahunyad-Máriaradna-Arad-Budapest
Reggeli után utazás Vajdahunyadra, ahol megtekintjük a
Hunyadiak egykori Várkastélyát. Hazautazás, útközben látogatás
a Máriaradnai kegytemplomnál, majd továbbutazás Aradra.
(Szabadság-szobor). Érkezés Budapestre az esti órákban.

(Felszállás: Cegléd-Szolnok-Püspökladány-Berettyóújfalu 
Leszállás: Szeged-Kecskemét)

Utazás: autóbusszal Szállás: magyar családoknál
Ellátás: félpanzió

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 76.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

Augusztus 10-15.

TUTI ÁR: 69.900,-Ft/fő
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BARANGOLÁSOK

 Budapest-Nagykároly-Misztótfalu
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Első megállónk
Nyírbátor, ahol rövid városnézés keretében felkeressük a
nevezetes református templomot. Továbbutazás Nagykárolyra,
a település kiemelkedő látnivalója a romantikus stílusban épült,
lovagvárak hangulatát felidéző Károlyi-kastély. Misztótfaluban
pedig felkeressük a híres nyomdász Kiss Miklós emlékmúzeumát.
Szállás Koltón magyar családoknál, vacsora.   

 Desze-Máramarossziget-Szaplonca 
Utazás a Gutin-hágón keresztül a Mára völgyébe. Desze
az élő népi szokások, hagyományok faluja. Megtekintjük
a Világörökségi címmel jutalmazott fatemplomot, valamint
a díszesen faragott máramarosi kapuk sokaságát.
Folytatva utunkat Máramarosi skanzenbe látogatunk,
ahol a környék népi építészetével ismerkedhetünk tár-
latvezető segítségével. Máramarosszigetre érve meglá-
togatjuk Európa egyik legérdekesebb börtönét is, majd
délután a Tisza folyót követve érkezünk Szaploncára. A
„vidám temető”, ma már a Világörökség része, a fejfákon
a népi hagyományok, a jellegzetes máramarosi kék
színalappal kifaragott és kifestett, néhol humoros versi-
kékkel díszített sírokat láthatunk. Este visszaérkezünk
Koltóra, a szállásunkra, vacsora.

 Vasér völgy-Felsővisó-Borsa-hágó
Korai indulás a Vasér völgyébe. Felsővisó településen
elérjük a keskeny nyomközű kisvasút állomását. A romantikus
vicinálissal a máramarosi rengetegen keresztül a Vasér
patak völgyét követve kapaszkodunk fel a nosztalgia
gőzössel (Vonatjegy:8.000,-Ft/fő-Jelentkezéskor fizetendő).
Délután buszunkkal folytatjuk utazásunkat a hajdani Erdély
és Moldva határát jelentő Borsa-hágóig. A csodálatos pa-
noráma (szép idő esetén) elénk tárja két oldalt a Radnai-

és a Máramarosi-havasok bérceit. Majd visszatérünk a
Radnai-havasok aljában található Borsabányára. szállás
elfoglalása a panzióban. vacsora.

 Radnai hegyek-Iza völgy
Reggeli után a székes felvonóval a Radnai-hegyekbe kirándulunk,
ahol a Lovak-vízeséséhez túrázunk. Délután az Iza folyó völgyében
található, a Világörökség részét képező fatemplomok világába ki-
rándulunk, melyet a Jód-i 650 éves fatemplom és a Barcánfalvi
kolostor koronáz majd meg. Esti érkezés Koltóra. Vacsora.

 Koltó-Nagybánya-Szatmárnémeti-Budapest
Látogatás a Petőfi-Teleki Múzeumban, majd utazás Nagybá-
nyára. Városnézés, majd megtekintjük a nevezetes Ásvány-
múzeumot. Innen Szatmárnémetibe utazunk, ahol a városnézés
során megismerkedünk a város kulturális és építészeti em-
lékeivel. Hazautazás, érkezés a késő esti órákban. 

Utazás: autóbusszal Szállás: program szerint
Ellátás: félpanzió

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 64.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő

Június 21-25.

TUTI ÁR: 57.900,-Ft/fő

ÉSZAK-ERDÉLY

 Budapest-Nagyvárad-Bánffyhunyad
Elutazás a reggeli órákban Budapestről, majd rövid pihenőkkel
érkezünk Nagyváradra, városnézés. A Királyhágón keresztül ér-
kezünk Bánffyhunyadra, ahol meglátogatjuk a református temp-
lomot, majd utunkat Kolozsvár felé folytatjuk, a késő délutáni
órákban megtekintjük a várost. Szállás elfoglalása.   

 Kolozsvár-Bonchida-Beszterce-Borgói hágó
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk Kolozsvár felfedezését,
megtekintjük a Mátyás templomot, a Fő teret, a Házsongárdi
temetőt.  Válaszúton rövid látogatást teszünk Wass Albert
szülőkastélyában. Boncidán meglátogatjuk a Bánffyak
kastélyát, a hajdan volt „Erdély Versailles-át”. Továbbutazunk
Besztercén keresztül a borgói hágóra, ahol a Drakula
kastélyból gyönyörű a kilátás a Kelemen havasok csúcsaira.
Érkezés az esti órákban bukovinai szállásunkra, Gura
Humorului városába.

 Moldovica-Szucsevica-Putna-Vororet kolostor 
A mai napon az UNESCO Világörökséghez tartozó, a világon
egyedülálló bukovinai kolostorokat keressük fel.  Először a
Moldovica kolostort tekintjük meg, a lenyűgöző belső és külső
falfestményekkel. Következő állomásunk a Szucsevica kolostor,
majd a Putna kolostor. A kolostoregyüttes megtekintésével
folytatjuk programunkat. A kolostoregyüttes 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. 

 Borsa-Máramaros-sziget-Szaplonca-Nagybánya
Reggeli után a Meszes és a Borsai hágón átkelve Máramaros-
szigetre, a Tisza bal partján fekvő aprócska faluba, a Mara patak

völgyébe érkezünk. Rövid városnézés után ellátogatunk a
szaploncai „vidám temetőhöz”. A helyi vidám temető közel
nyolcszáz jellegzetes szaploncai kékben pompázó fejfája vidám
rigmusokkal, a naiv költészet nyelvén búcsúztatja az elhunytat,
egyedülálló formáját mutatva a temetkezési kultúrának. Utunkat
tovább folytatjuk, és a Gutin hegységen keresztül elérjük Nagy-
bányát. Ellátogatunk a Nagybányai Ásványtani Múzeumba, ahol
több ritka ásvánnyal is találkozhatunk, jelenleg 16 000 ásvány
található. Városnézés után elfoglaljuk szállásunkat, vacsoránk
elfogyasztása után pedig megismerkedhetünk a máramarosi
táncokkal, egy vidám program keretén belül.

 Koltó-Szatmárnémeti-Érdmindszent-Budapest 
Ízletes reggelink elfogyasztása után először Koltóra látogatunk,
ahol megtekintjük a híres Teleki kastélyt, itt található a Petőfi
Sándor-Szendrey Júlia páros-szobor is. Ezután Misztótfalu
irányába folytatjuk az utunkat, ellátogatunk a leghíresebb
nyomdász, Misztótfalusi Kis Miklós Emlékmúzeumába, majd
Szatmárnémetiben megtekintjük a főteret. A Nagymajtényi
síkon keresztül érkezünk Nagykárolyba, megismerkedünk a
város nevezetességével, a Károlyi-kastéllyal. Következő állo-
másunk Érdmindszent, Ady Endre szülőhazája. Megtekintjük
a híres költőnkről elnevezett Emlékmúzeumot és a szülőházát.
Határátlépés Vállajnál. Utunkat a máriapócsi Nemzeti Kegy-
templom meglátogatásával zárjuk. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban. 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 66.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő

Szeptember 13-17.

TUTI ÁR: 59.900,-Ft/fő

ÚJ!
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MESEKASTÉLYA Egy tartalmas és élményekben gazdag utazás vár ránk
Szlovákia festői tájain. Elutazás a kora reggeli órákban a Bu-
dapest-Vác-Sahy útvonalon keresztül Besztercebánya hangulatos
városába. 

A felvidék gyöngyszeme, Szlovákia szívében, a Hron-folyó
völgyében fekszik. A nagyjából 90.000 lakost számláló város
az ország 6. legnagyobb és egyik legszebb települése.
Történelmi központjában a középkor éppúgy kézzel fogható,
mint a II. világháború emléke. Érkezésünket követően belvárosi
sétára indulunk. Gyalogosan felsétálunk az éttermekkel, üz-
letekkel teli főutcán Besztercebánya büszkeségéhez a központi
Námestie SNP térre. A tarka színezetű kövezettel burkolt
főtér déli házsorának legszebb épülete a ma múzeumként
szolgáló Thurzó-ház (Thurzov dom).  Óvárosi sétánk alkalmával
természetesen megtekintjük a várnegyedet is. Hajdan néhány
ódon épület alkotta Banská Bystrica várát, mely Közép-
Szlovákia legnagyobb városának egyik fő látványossága.
Feladata a királyi kincstár és a réz- valamint ezüstbányászatból
származó jövedelmek őrzése volt. A Štefan Moyzes tér
domináns építészeti látványossága a fennmaradt barbakán

és a hozzá tartozó őrtorony. A téren található Szűz Mária
mennybevétele plébániatemplomot 1255-ben kezdték építeni.
A gótikus templom legfőbb nevezetessége a Szent Borbála
szárnyas oltár, amelyet a híres Lőcsei Pál Mester készített. A
várerőd északi részéhez étették hozzá 1492-ben a várnegyed
másik templomát – a Szent kereszt templomot. 

Városnézésünk után folytatjuk utazásunkat Szlovákia mesebeli
szépségű várkastélyához. Közép-Európa egyik leglátogatottabb
és legszebb várkastélya, a "mesés" Bajmóci várkastély
(Bojnický zámok) egy mészkő domb tetején áll. Bajmóc festői
kisvárosának legfontosabb nevezetessége a számos film
forgatási helyszínéül is szolgáló vár, melynek utolsó tulajdonosa
a Pálfi család volt. A Loire folyó mellett álló kastélyok
mintájára átépített vár garantáltan minden látogató szívét
megdobogtatja. Részletes tárlatvezetéssel megtekintjük a
vár gazdag díszítésű belső termeit, köztük a híres Arany
termet is, melynek mennyezetét borókafából faragták ki és
183 különböző arckifejezésű angyalfejecske díszíti. A
Fellegvárból gyönyörködhetünk a vidékre nyíló fantasztikus
kilátásban is, majd megtekintjük a Kriptát és a Franciaparkon
átsétálva a várudvar szintje alatt 26 méterrel található csepp-
kőbarlangot is. Látogatásunk után vásárolhatunk egy-egy
emléktárgyat vagy finom édességet, majd megkezdjük ha-
zautazásunkat. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 6.900,-Ft/fő

Március 15., Május 20., Október 21.

 1. nap: Budapest-Farkasd-Déményfalvi
völgy-Csorba-tó-Poprád

Indulás a kora reggeli órákban Magyarországról. Első meg-
állónk egy mesebeli falu a liptói hegyek között, a Világörökség
részét is képező Farkasd, mely a Felvidék leglátványosabb
hagyományos építkezésű faluja.  A máig is lakott település,
egy eleven skanzen, látogatói számára az élő tradíciókat
eleveníti fel. Elszigeteltségében ez a kis falu megőrizte
egyedülálló harmóniáját. A bűbájos, zsindelytetős házikók
mellett Farkasd látnivalói közé tartozik Szűz Mária katolikus
templom,  közvetlenül előtte pedig egy kis harangláb ma-
gasodik. Folytatjuk utunkat az Alacsony-Tátra egyik legszebb
vidékére, a Déményfalvi völgybe, ahol látogatást teszünk a
Déményfalvi-jégbarlangba. A jégbarlang a világ legjelentősebb
jégbarlangjai közé tartozik, 2000-től a világ természeti
örökségének jegyzékén szerepel. A barlang cseppkődíszít-

ményeivel együtt rendkívül érdekes látványosságot kínál,
bizarr és hatalmas földalatti térformái, ritka barlangi
állatvilága és gazdag története. Látogatási útvonalának
hossza 650 méter, a szintkülönbség pedig 48 méter. Az
útvonal első részeiben cseppkőképződmények láthatók,
míg a második szakaszban jégképződményekkel találkozunk.
Majd továbbutazás a Magas-Tátrába és egy kellemes sétát
teszünk a Csorba-tó körül. Az esti órákban érkezünk
Poprádra, a szállásunkra. Vacsora után szabad program a
városban.

 Bajmóc-Kistapolcsány-Budapest 
Reggeli után Bajmócra indulunk, és megtekintjük a Pálffy
család legfőbb birtokközpontjainak egyikét, a bajmóci várat.
A vár a Nyitra folyó jobb partján, medréből kiálló sziklaszirtre
épült, hatalmas és csodálatos építmény, Szlovákia egyik
legrégibb és legkiemelkedőbb emléke. A várban a különböző
termek, a Fellegvár és a Cseppkőbarlang megtekintésével
betekintést nyerhetünk a család történelmébe. Programunkat
a Kistapolcsányi kastély megtekintésével folytatjuk. A kastély
a múltban a Habsburgok nyári rezidenciája volt, az első vi-
lágháború után elnöki nyaralóként szolgált. Megtekinthetjük
a rendkívül gazdag könyvtárat, és a csodálatos bútor-, ke-
rámia- és porcelán-gyűjteményt.  Majd hazautazás, érkezés
Budapestre az esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 24.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 5.000,-Ft/fő

Május 20-21., Szeptember 2-3.

TUTI ÁR: 20.900,-Ft/fő

HÉTVÉGE
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VILÁGÖRÖKSÉGEK   

 Budapest-Selmecbánya-Zólyom-Besztercebánya
Elutazás Európa hajdani legnagyobb ezüst kitermelő helyére,
Selmecbányára. Városnézésünk alkalmával megtekintjük a
Szentháromság szoborcsoportot, a régi és az új vár épületét
és a gótikus Szent Katalin templomot is. Látogatás Zólyom
várában, ahol a város nemes szülöttének, Balassi Bálintnak
az emléktábláját is láthatjuk. Délután Körmöcbányán meg-
ismerkedhetünk a csengő ezüst és arany pénz verésének
történetével, a Vörös toronnyal, majd utazásunkat Beszter-
cebánya felé folytatjuk. Belvárosi séta az Óvárosban,
melynek büszkesége a tarka kövezetű főtér. Legszebb
épülete a ma múzeumként szolgáló Thurzó-ház. Utazás a
Poprád környéki szállásra. 

 Lőcse-Magas Tátra-Ótátrafüred
Reggeli után a Szepesség gyöngyszemének Lőcsének felfe-
dezésére indulunk. Városnézés: Szt. Jakab templom, Harangtorony,
Városháza, Szégyenketrec. Utazás a Lőcsétől 15 km-re fekvő
Szepesváraljára. A város környékét a felette délkeletre emelkedő

 Budapest-Lendva-Maribor-Ljubljana 
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Utazás Lendva
városába. A Lendvai vár és a legfontosabb nevezetességek
megtekintése után folytatjuk utunkat Szlovénia második leg-
nagyobb városába, Maribor-ba. Séta a Dráva menti város han-
gulatos belvárosában a legfontosabb látnivalók megtekintésével:
Városháza, Keresztelő Szent János katedrális és a XV. századi
kastély. Továbbutazás majd városnézés  a Ljubljanica folyó
partján fekvő szlovén fővárosban. Történelmi belváros, pezsgő
életű egyetemi negyed, évszázados emlékek, parkok és
folyópart. Városnézésünk során megtekintjük az óváros fölé
magasodó várat, a barokk belvárost, a Ljubljanica partjára
épült katedrálist, illetve a Tromostovje Hármas hidat.  Esti
érkezés a szállásra.

 Postojna-Predjama-Piran
Mai uticélunk Szlovénia leghíresebb barlangrendszere lesz. Ki-
rándulás a Postojnai cseppkőbarlanghoz. A sokszínű és formájú
cseppköveket részben barlangvasúton, részben gyalogosan

 Budapest-Ptuj-Celje-Ljubljana 
Elutazás Szlovénia egyik legrégebbi városába. Ptuj, a város fölé
magasodó várával, belvárosának műemlékvédelem alatt álló
gyönyörű épületeivel, és a környező zöldellő hegyekkel csodás
látványt nyújt. Városnézés:  a Szent György székesegyház, a Vá-
rostorony, mely eredetileg őrtorony volt, illetve az Orpheusz meg-
tekintése. Következő állomásunk Celje. Az itt található várból
lenyűgöző panoráma tárul elénk. Este érkezés Ljubljanába, ahol
rövid városnéző séta zárja a napot.

 Predjama-Skocjan-barlang-Piran
Kirándulás Predjama festői várához. A várat egy 125 m magas
sziklafalra építettek és egy sor titokzatos barlangrendszerrel állt
földalatti összeköttetésben. Továbbutazás Szlovénia egyik legis-
mertebb természeti látványosságához, a Skocjan-barlanghoz. A
"földalatti Grand Canyon" az UNESCO világörökség része 1986
óta. Délután a szlovén tengerpart egyik kis gyöngyszemébe
Piran városába utazunk, szabadidő.

614 m magas gránittetőn épült Szepesi vár uralja, mely a Vi-
lágörökség része. A tekintélyes romok több, mint 3 hektár te-
rületen fekszenek, ezzel a Szepesi vár a középkori Magyarország
legnagyobb vára volt, kiterjedésével pedig Közép-Európa leg-
nagyobb vára. A vár romjaiban is impozáns látványt nyújt.
Délután kirándulás a Tátrába: Csorba-tó, Ótátrafüred, mely
város a századforduló hangulatát idézi. Visszautazás a szállásra
a kora esti órákban.

 Késmárk-Bártfa-Eperjes
Mai első programunk Késmárk, melynek híres evangélikus
temploma a Világörökség részét képezi. Rövid városnézésünk
alatt megtekintjük a várat, mely Thököly család tulajdona
volt, és a híres fatemplomot. Továbbutazás a legszebb
szlovák városba, az UNESCO kulturális Világörökségeihez
tartozó, ódon Bártfa gótikus műemlékekben gazdag kisvá-
rosába. A késô délutáni órákban Eperjes felé vesszük
utunkat. Ismerkedés a "Tarca parti Athén" nevezetességeivel,
majd a szálláshely elfoglalása Kassa környékén.

 Kassa-Krasznahorka-Betlér-Budapest
Reggeli után városnézés Márai Sándor szülővárosában,
Kassán. Az ország második legnagyobb városában a leghí-
resebb látnivalók közül megtekintjük a Dómot, a Szt. Mihály
kápolnát, Rákóczi fejedelem sírját és Márai Sándor házát
(kívülről). Továbbutazás Krasznahorka érintésével a Betléri
kastélyhoz, hazautazás, érkezés az esti órákban.

*(Két napos program, részletek a weboldalon.)

tekinthetjük meg. Továbbutazás a mindössze néhány kilométerre
fekvő magas sziklára épített Predjama festői várához. Szlovénia
egyik legérdekesebb és leghíresebb látnivalója, a kicsinyke
Predjama falu határában található Predjamai barlangvár. A
ma látható reneszánsz stílusú épület több száz év áll büszkén
a sziklatetőn, az egykor erőd épülete szinte bevehetetlen volt.
A várat egy 125 méter magas sziklafalra építettek és egy sor
titokzatos barlangrendszerrel állt földalatti összeköttetésben.
Délután a szlovén tengerpart egyik kis gyöngyszemébe Piran
városába utazunk. Szabadidő a festői városközpontban majd
visszautazás a szállásra az esti órákban.

 Skofja Loka-Bled-Ptuj-Budapest                            
Reggeli a szállodában, majd utazás Skofja Lokába, mely Szlovénia
műemlékekben leggazdagabb kisvárosa. Séta a középkori hangu-
latú óvárosban, majd továbbutazás Bled felé. Látogatás tó felett
épült csaknem 100 m-es függőleges sziklafal tetején található kö-
zépkori várban, majd séta a festői tóparton. Szabadprogram, vagy
áthajózás a tavon helyi jellegzetes hajóval, a pletnával, a tó kis szi-
getén lévő barokk kegytemplomhoz. Utazás Szlovénia egyik legré-
gebbi városába. Ptuj a város fölé magasodó X. században épült
várával, belvárosának műemlékvédelem alatt álló gyönyörű épüle-
teivel, az apró terekkel, kacskaringós utcákkal és a környező zöldellő
hegyekkel csodás látványt nyújt az idelátogatóknak. Belvárosi sé-
tánk alkalmával megtekintjük a város főterén, a Szent György-szé-
kesegyházat és az itt magasodó Várostornyot, mely eredetileg
őrtorony volt illetve az Orpheusz követ. Hazautazás, érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő 
Félpanziós felár: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 47.900 Ft/fő
Félpanzió: 7.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

Május 20-21.*, Augusztus 3-6., Szeptember 2-3.*

Április 29-Május 1., Október 28-30.

 Bohinj-Vogel-hegy-Vintgar-szurdok-Bled
Ma a Triglavi Nemzeti Park térségét keressük fel. A Bohinji-tó
partján, a középkori Száva-híd mellett található Keresztelő
Szt. János templomot látogatjuk meg, mely Szlovénia egyik
legszebb szentélye. Majd a környék híres kilátópontja, a Vo-
gel-hegy következik, melyet kabinos felvonóval közelítünk
meg. A lélegzetelállító panoráma után a vadregényes Vintgar-
szurdokban teszünk egy gyalogos kirándulást. A fából épített
járdáknak és hidaknak köszönhetően  kényelmesen járhatjuk
be a szurdokot. Továbbutazás Bled felé. Látogatás a középkori
várban, majd séta a festői tóparton. Szabadprogram, vagy át-
hajózás a tavon jellegzetes helyi hajóval, a pletnával, a tó kis
szigetén lévő barokk kegytemplomhoz. Bledtől nem messze
található az ország legjobb állapotában fennmaradt középkori
városa, Radovljica. Séta a hangulatos kis településen, majd
visszautazás a szállásunkra.

 Ljubljana-Skofja Loka-Maribor-Budapest
Városnézés Ljubljanában: az óváros fölé magasodó vár,
barokk belváros, katedrális, és a Tromostovje Hármas híd.
Szlovénia műemlékekben leggazdagabb kisvárosában, Skofja
Lokábában teszünk egy sétát, majd a Száva mentén fekvő
Kranj városkáját keressük fel. Utunk a Dráva-völgyén keresztül
vezet Mariborba. Séta a hangulatos belvárosban a legfontosabb
látnivalók megtekintésével: Városháza, Keresztelő Szent
János katedrális és a XV. századi kastély. Hazautazás,
érkezés Budapestre késő este.

BARANGOLÁSOK

Június 2-5., Július 27-30.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 69.900 Ft/fő
Félpanzió: 10.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő

TUTI ÁR: 44.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 42.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 62.900,-Ft/fő



HÉTVÉGE

 Budapest-Árva vára-Zakopane-Krakkó
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Utazás a Vác-Ba-
lassagyarmat-Sahy útvonalon. Látogatás az Árva folyó fölé
emelkedő sziklaszirtre épült Árva várában, mely már a középkorban
fontos szerepet játszott Magyarország északi határa és a Len-
gyelország felé vezető kereskedelmi út védelmében. A vár az
Árva folyó melletti, egy a tájba 112 méterre magasodó meredek
sziklaszirten található. Látogatásunk után folytatjuk utunkat
Lengyelországba. Kora délután megálló a Tátra fővárosában, a
legmagasabban fekvő lengyel városban, Zakopane-ban. A több
mint 2000 méter magas hegycsúcsok között meghúzódó han-
gulatos település, a központjában található gorál faházakkal
olyan, mint egy ékszerdoboz. Este a szállás elfoglalása Krakkóban.   

 Krakkó-Wieliczka 
Reggeli után megkezdjük a lengyel ki rá lyok ősi székváro -
sának felfedezését. Legelőször a Wawelhez látogatunk,
mely a XVII. századig a királyok koronázási és temetkezési
színhelye volt. A boltíves, tornácos belső udvar és az
egyedülálló flandriai gobelinkollekció a palota legfőbb jel-
legzetessége. Krakkó óvárosának gyönyörű utcáin sétálva
ismerkedünk a világörökség által védett egykori koronázó
várossal, melynek főtere létrejöttekor Európa legnagyobb
terének számított, s ma is a város lüktető szíve, ahol
kávéházak és boltok sorakoznak, közepén pedig Lengyelország
legrégebbi kereskedőháza, a Posztócsarnok és a városháza
található. Délután szabadprogram vagy fakultatív kirándulás
az UNESCO Világörökségének listáján szereplő Wieliczka-i
sóbányába. A világ egyik legősibb sóbányájában, 135
méterrel a föld alatt csodáljuk meg ennek a titokzatos

 Budapest-Krakkó
Elutazás Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel.
Délután városnézés Krakkóban. A mai napig úgy tartják, hogy
Krakkó a legfontosabb szellemi és intellektuális központja az
országnak, valamint a nemzeti öntudat helyszíne.  Séta az Óvá-
rosban és Európa egyik legnagyobb középkori Főtéren. A Mária
templom megtekintése a felbecsülhetetlen értékű 5 szárnyú
gótikus faragott oltárral. A rideg külsejű gótikus templom belseje
igen gazdagon díszített, a gótikus szobrászat legremekebb
műveit vonultatja fel. A Főtér közepén áll Lengyelország
legrégebbi kereskedőháza, a Posztóház, melyben krakkói em-
léktárgyakat és népművészeti cikkeket lehet vásárolni. A Főtérről
induló vagy az őt körülvevő kis utcákon szinte minden
megtalálható, ami a város egyedi és megismételhetetlen
hangulatát adja. Elsősorban az építészet értékes műemlékeit
találjuk itt - szentélyeket, kolostorokat, kastélyokat, polgárházakat,
egyetemi épületeket. A Főtértől nem messze található az 1364-
ben alapított Jagelló Tudományegyetem 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.

 Krakkó-Wieliczkai sóbánya 
A sóbánya szerepel az UNESCO Világörökségek listáján, és a
világ egyik legrégibb, a XIII. század óta megszakítás nélkül
működő bányaüzeme. A Sóbánya kora több mint 800 év, a
folyosók hossza több, mint 300 km. A földalatti turista útvonal
sófolyosókon, sótermeken, egyedi sószobrok mellett vezet
végig. A legvonzóbb Szt. Kinga kápolnája egységes sótömbből
faragva, sócsillárokkal, sókristályokkal és szürke sószobrokkal
(Ár: 7.500,-Ft/fő). Délután a krakkói városnézés folytatása. A
város fölé magasodó Waweli várhegy Lengyelország szíve. A
műkincsekben gazdag reneszánsz Királyi Vár és a Waweli

földalatti városnak a sóba álmodott szobrait, faragott termeit,
a víz és levegő formálta változatos sókristály alakzatait. A
bánya mú zeumban a régi bánya működésébe tekinthetünk
be és felkeressük a híres Kinga-kápolnát is, melyet „földalatti
templomnak” is hívnak. Itt őrzik szent Kinga ereklyéit. Ez a
sóbánya egyik legnagyobb attrakciója, mivel ez a terem a
világ legnagyobb földalatti temploma, szinte minden díszítő
elemét sóból faragták. (Ár: 7.500,-Ft/fő)

 Debno-Dunajec vára-Budapest
Reggeli a szállodában, majd indulás első megállónk, Debno
felé. A XIV.században alapított falu szögek nélkül készített
gyönyörű fatemploma vörösfenyőből épült. A középkori Szent
Mihály Arkangyal-templom az UNESCO Világörökség listáján
is szerepel. Erődszerű fal veszi körül, a bejárattal szemben
szabadtéri oltár áll. Ezután az 1310 körül épült egykori
határvárban, a dunajec partján épült Nedeci várat tekintjük
meg, mely egészen 1945-ig magyar nemesi családok birtoka
volt. Folytatjuk utunkat Magyarországra. Érkezés Budapestre
az esti órákban. án megismerkedünk a város kulturális és
építészeti emlékeivel. Hazautazás, érkezés a késő esti órákban. 

Katedrális, a lengyel királyok koronázásának és temetkezésének
székhelye, mellettük szintén számos kiváló művész és államférfi
temetkezési helye - a legfontosabb nemzeti panteont alkotják.
A Wawel a lengyel államiság számára különleges hely - a
dicső múlt és a régi Lengyel Köztársaság nagyságának szim-
bóluma. A műemléki városközpontot a Wawellel együtt
felvették az UNESCO Kulturális Világörökségi Listájára. A
legenda szerint a város alapítója Krak fejedelem, a waweli
sárkány legyőzője - a sárkány szobra a Wawel vár lábánál áll.

 Auschwitz
Reggeli után fakultatív kirándulás milliók mártíromságának
színhelyére, az egykori koncentrációs táborba, Auschwitzba
(Ár: 5.500,-Ft/fő, jelentkezéskor fizetendő! Helyek korlátozott
számban, a helyszínen jelentkezésre már nincs lehetőség!).
Auschwitz temető, múzeum, az emlékezet emlékműve, melyet
1947-ben hoztak létre a koncentrációs tábor helyén. A régi
táborból barakkok maradtak meg és az "Arbeit macht frei"
feliratú kapu. A barakkok egy részében az Auschwitz-Birkenau
Nemzeti Múzeum gyűjteménye látható, mely a népirtás megrázó
bizonyítékait mutatja be: többek között az áldozatoktól elvett
személyes tárgyakat, fényképeket, dokumentumokat. A múzeum
megtekintése után szabad program Krakkóban. Félpanzió
esetén vacsora Krakkó belvárosában, egy hangulatos étte-
remben.

 Zakopane-Budapest
Reggeli után utazás Zakopane-ba, Lengyelország legmagasabban
fekvő városába, mely több mint 2000 méter magas csúcsok
között húzódik meg és az egyik legnagyobb turista- és üdülőhely
Lengyelországban.  Levegője gyógyítóan tiszta. Séta és vásárlási
lehetőség a város hangulatos főutcáján, ahol sok jellegzetesen
zakopanei, fafaragásos gorál ház látható. Szabadidőben lehetőség
nyílik felvonóval felmenni a Gubalowka-csúcsára, ahonnan lé-
legzetelállító panoráma tárul elénk. Hazautazás a délutáni
órákban. Érkezés Magyarországra a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 36.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.900,-Ft/fő
Félpanziós felár: 8.000,-Ft/fő

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő
Félpanziós felár: 12.000,-Ft/fő

Május 19-21., Június 30-Július 2. 
Július 28-30., Szeptember 22-24.

Március 15-18., Április 28-Május 1., Június 2-5.
Augusztus 17-20., Október 21-24.

TUTI ÁR: 32.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 44.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 35
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 Budapest-Kassa-Eperjes-Duklai hágó-Zamosc  
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban, folyamatos utazás
rövid pihenőkkel, érkezés Eperjesre. A várost a Tarca-parti
Athénnak is nevezték, mivel sok híres egyéniség tanult itt. Város-
nézés, majd a Duklai-hágó érintésével érkezünk meg Zamośćra,
mely világviszonylatban egyedülálló, közel áll a „tökéletes város”
fogalmához. Reneszánsz gyöngyszemnek, vagy Észak Padovájának
is nevezik. Esti sétánk alkalmával megcsodálhatjuk a városházát
karcsú tornyával, a főteret körülölelő házakat árkádos folyosóikkal,
és az örmény kereskedők gazdagon díszített házait. Szálláshely
elfoglalása.

 Zamosc-Lublin-Minszk
Reggeli után Lengyelország keleti kapuját Lublint keressük fel.
Városnéző sétánk során többek között megtekintjük a várat, és a
Szentháromság-templomot, amely ötvözi a katolikus és az orosz-
bizánci stílust, és a város építészeti szimbólumát, a Krakkói
Kaput. Folytatjuk utunkat Fehéroroszországba, a híres erődvárosnál
Bresztnél lépjük át a határt. Szállás elfoglalása Minszkben.

 Minszk-Vilnius
Délelőtt a Belarusz (Fehérorosz) Köztársaság főváros, Minszk
látnivalóival ismerkedünk (ortodox és katolikus katedrális, városháza).
Továbbutazás a Vilnia és a Neris folyók találkozásánál fekvő litván
fővárosba, Vilniusba. Gyalogos városnézés az Óvárosban. Vilnius
részben ma is fallal övezett történelmi belvárosa a Világörökség
része. Katolikus és ortodox érseki székhely, és itt található Kelet-
Európa egyik legrégebbi egyeteme, amelyet 1579-ben Báthory
István alapított. Felfedezzük ezt a csodálatos, hangulatos várost,
majd az esti órákban a szálláshely elfoglalása.

 Vilnius-Trakai-Riga
Reggelit követően a gyönyörű fekvésű Litván főváros egyik legfontosabb
nevezetességét a Péter-Pál katedrálist tekintjük meg, majd 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.

A romantikus kastély ma múzeumként működik, épületét egy kis
hídon közelíthetjük meg. Trakai festői települése, Litvánia hajdani
fővárosa színes házairól is ismert, ma az ország egyik legfontosabb
látványossága, Litvánia gyöngyszeme. Érkezés a Balti tenger partján
fekvő Rigába, Lettország fővárosába a késő délutáni órákban.
Városnézés a lett fővárosban a legfontosabb látnivalók megtekintésével.
Belvárosi séta a nyüzsgő főváros  macskaköves utcáin, ahol megcso-
dálhatjuk a gyönyörű szecessziós épületeket, egykori kereskedőházakat
is. A történelmi városközpontban 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 legfontosabb
látnivalóink. Esti érkezés a szállodába.

 Riga-Rundale-Keresztek hegye-Palanga-Klaipeda
Bauskába utazunk, ahol megtekintjük Lettország barokk gyöngyszemét,
a Rundale Kastélyt, melyet Rastrelli a szentpétervári Téli Palota ter-
vezője, építője tervezett. Séta a kastély kertben. Következő megállónk
a Siauliai városától 12 km-re található Keresztek hegye, ez a litván
katolicizmus különleges emlékhelye, mely egyedülálló az egész
világon. A 10 méter magas domb egy kora középkori földvár ma-
radványa, ma 15.000 nagyobb és mintegy 40.000 kisebb kereszt
áll itt, a lécekből összetákoltaktól a művészi mestermunkákig. A
Keresztek hegye (Litván Golgota) évszázadok óta a litvánok egyik
legerősebb nemzeti szimbóluma. Az ország nyugati részén található
Palanga kedvelt nyaralóhely, csodálatos homokos tengerparttal
rendelkezik. Napunkat a litván tengerpart legnagyobb városában,
Klaipedában zárjuk.

 Klaipeda-Kur földnyelv-Nida-Kaunas
Városnézés Klaipedaban, az egykori Memel-vidék litván kikö-
tőjében, melyet valaha németek laktak. Történelmi óvárosa
ma is viseli a majd 700 éves germán hatást. A házak láttán

úgy érezzük, mintha Németországban járnánk. Komppal átkelünk
a Kur-földnyelvre. Az átalagosan 1 km széles félsziget, a
Baltikum egyik legjelentősebb természeti látnivalója, az UNESCO
Világörökség része. Itt található Európa legnagyobb mozgó
homokdűnéje. Végezetül séta Nida hangulatos halászfalujában,
ahol Thomas Mann töltötte nyarait. Rövid városnézés Litvánia
második legnagyobb városában, a két világháború közötti
időszak litván fővárosában, Kaunasban. 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 „Fehér Hattyú” elnevezéssel is ismertté vált Városháza
épülete, a Katedrális és a Vytautas templom lesznek legfontosabb
látnivalóink. Este szállás elfoglalása.

 Augustów-Mazuri tóvidék-Gierlóz-Varsó
Három tó közvetlen szomszédságában terül el Augustów, egy
kellemes vízparti üdülőváros. Alkalmas kiindulópont a Mazuri
tóvidék felfedezésére, mely Lengyelország egyik leglátványosabb
vidéke. Több ezer, egymáshoz kisebb folyókkal, csatornákkal
kapcsolódó tó (köztük az ország két legnagyobb tava), és Kö-
zép-Európa legkiterjedtebb erdősége festői tájat alkot. A Gierloz
melletti erdőben tökéletesen elrejtve fekszik Hitler egykori fő-
hadiszállása, az ún. Farkasverem, amit 1941-1944 között
használt. Este érkezünk Varsó környéki szállásunkra.

 Varsó-Budapest
Reggeli után séta a bevárosban, a részben újjáépült óváros, a vilá-
görökség része. Városnézésünk után továbbutazás Magyarországra,
érkezés az esti órákban. 

(Felszállási lehetőségek: Hatvan-Gyöngyös-Eger-Miskolc
Leszállási lehetőségek: Rétság-Vác)

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 149.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 29.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 48.900,-Ft/fő  
Vízum: 6.500,-Ft/fő

Június 23-30.

TUTI ÁR: 134.900,-Ft/fő

ÚJ!
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 Budapest-Lengyelország
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás a
Felvidéken át, rövid pihenőkkel a Varsó környékén található szállásra.
Esti érkezés a szállodába.

 Varsó-Trakai-Vilnius
Reggeli után  folytatjuk utunkat  Vilniusba a Mazuri-tóvidéken
keresztül, mely Lengyelország legnagyobb tórendszere.
Útközben rövid megálló, felkeressük a három tó által
közrefogott, keskeny földnyelven fekvő Trakai hangulatos vá-
roskáját. Trakai festői települése, Litvánia hajdani fővárosa
színes házairól is ismert, ma az ország egyik legfontosabb
látványossága, Litvánia gyöngyszeme. A vízre épült várossal
szemben, a Galvé tó egyik szigetén büszkén magasodó, XIV.
századi gótikus vár lenyűgöző látványt nyújt. A romantikus
kastély ma múzeumként működik, épületét egy kis hídon kö-
zelíthetjük meg.  ovábbutazás a Vilnia és a Neris folyók talál-
kozásánál fekvő litván fővárosba, Vilniusba. Gyalogos városnézés
az Óvárosban. Vilnius részben ma is fallal övezett történelmi
belvárosa a Világörökség része. Katolikus és ortodox érseki
székhely, és itt található Kelet-Európa egyik legrégebbi egye-
teme, amelyet 1579-ben Báthory István alapított. Felfedezzük
ezt a csodálatos, hangulatos várost, majd az esti órákban a
szálláshely elfoglalása.

 Vilnius-Keresztek hegye-Bauska-Riga
Először a Litván főváros egyik legfontosabb nevezetességét a Pé-
ter-Pál katedrálist tekintjük meg, majd folytatjuk utunkat Rigá-ba,
Lettország fővárosába. Útközben megálló a Kersztek hegyénél, a
litván katolicizmus különleges emlékhelyénél, mely egyedülálló az
egész világon. Következő programunk Litvánia barokk gyöngyszeme,
a Rundale Kastély, melyet Rastelli a szentpétervári Téli Palota
tervezője, építője tervezett. Séta a Baltikum Versailles-ának is
gyakran emlegetett kastély kertjében, majd utazás a Baltikum
legnagyobb városába. Érkezés a Balti tenger partján fekvő Rigába,
Lettország fővárosába a késő délutáni órákban. Belvárosi séta a
nyüzsgő főváros macskaköves utcáin, ahol megcsodálhatjuk a

gyönyörű szecessziós épületeket, egykori kereskedőházakat is. A
történelmi városközpontban 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 legfon-
tosabb látnivalóink. Esti érkezés a szállodába.

 Riga-Tallin
Reggeli után búcsú a rigai öböl partján fekvő fővárostól és folytatjuk
utunkat Észtország irányába. Érkezés Tallinba a déli órákban. Vá-
rosnézés Észtország fővárosában, melynek történelmi belvárosa
1997 óta az UNESCO Világörökség része. Tallin a Finn-öböl festő
partszakaszán található gyönyörű város, melynek történelme
egészen a vaskorig nyúlik vissza, épségben megmaradt középkori
belvárosa hangulatos utcácskáival egész Európában különleges
látnivaló. Városnézésünk során megtekintjük a várat, vártornyot,
Pravoszlav székesegyházat, Dómot, a gótikus városházát, a középkori
patika múzeumot stb.

 Tallin-Szentpétervár
Reggeli után indulás Szentpétervár irányába. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel. A határátlépéstől függően késő délutáni érkezés
Szenpétervárra. Rövid autóbuszos városnézés, majd a szálláshely
elfoglalása az esti órákban.

 Szentpétervár
Autóbuszos és gyalogos városnézés a Néva parti metropoliszban,
Oroszország második fővárosában. 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 elne-
vezést. Városnézésünk során a Nyevszkij, sugárút, Szt. Izsák
Székesegyház, 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
részletes tárlatvezetéssel (Ár: 12.900,-Ft/fő*-jelentkezéskor
fizetendő!). Az Ermitázs Oroszország legnagyobb és leghíresebb
múzeuma, ma a Világörökség része. Késő délután szabad-
program vagy fakultatív sétahajózási lehetőség a Néva folyón
(Ár: 5.500,- Ft/fő).

 Pavlovszk-Puskin
Szabadprogram Szentpéterváron, vagy fakultatív kirándulási
lehetőség. Utazás Pavlovszkba, mely II. Katalin és I. Pál
kedvelt vadászterülete volt. A palota épületegyüttesét és
parkját Szentpétervár és környéke más műemlékeivel

együtt 1990-ben felvették az UNESCO Világörökség listájára.
Délután Puskinba, a Cári faluba (Carszkoje Szelo) látogatunk.
A várost 1937-ben az orosz drámaíró tragikus halálának
100. évfordulója alkalmából nevezték át Puskin városra.
Puskin park- és palotaegyüttese, valamint történelmi köz-
pontja a Világörökség része, az orosz barokk egyik csúcs-
teljesítménye. A palota 200 éven keresztül a cárok nyaralója
volt, Katalin cárnő óta pedig a cárok kedvelt nyári rezi-
denciája, ahol szinte minden építészeti stílus felfedezhető.
XVIII.  századi Jekatyerin palota szépsége elbűvölő, az
orosz barokk gyöngyszeme. Három szintes épülete oszlopok,
kupolák, és hófehér díszlépcsők kavalkádja. Nagyterme
1000 m2 alapterületével Európa legnagyobb és legele-
gánsabb gazdagon díszített báltermei közé tartozik. A
palota másik leghíresebb és legszebb terme a legendás
Borostyán terem, melynek falait drágakövek díszítik. Vissza-
utazás Szentpétervárra a késő délután órákban 
(A fakultatív kirándulás ára: 19.900,-Ft/fő*- részletes tár-
latvezetéssel belépővel!- Jelentkezéskor fizetendő!). Este
fakultatív program: hamisítatlan hangulatú zenés folklór
est tánccal, népviseletbe öltözött művészek előadásában
(Ár: 11.900,-Ft/fő).

 Petrodvorec-Riga
Búcsú a cárok városától, a Szentpétervár környéki látnivalók közül
az egyik leghíresebb és leglátogatottabb palota lesz az úti célunk,
mely a Világörökség része. Az „orosz Versailles” pompás épület-
együttesének megtekintése kívülről, séta a parkban, majd továbbutazás
a Riga melletti szállásra.

 Kaunas-Varsó
Délelőtt folyamán rövid városnézés Litvánia második legnagyobb
városában, a két világháború közötti időszak litván fővárosában,
Kaunasban. A XII. században alapított Kaunas az ország két
legnagyobb folyójának a Nemunasnak és a Nerisnek az összefolyásánál
található. Látogatás a hangulatos történelmi városközpontban, ahol
a Városháza tér, a „Fehér Hattyú” elnevezéssel is ismertté vált Vá-
rosháza épülete, a Katedrális és a Vytautas templom lesznek leg-
fontosabb látnivalóink. Búcsút intünk a csodálatos Baltikumnak és
elindulunk hazafelé. Utazás Varsóba. Séta a hangulatos belvárosban.
Arészben újjáépült óváros, a világörökség  része. Szállás elfoglalása
az esti órákban.

 Varsó-Krakkó-Budapest
Reggeli után folytatjuk utunkat, megszakítva Krakkóban, ahol az
óváros gyönyörű utcáin sétálva ismerkedünk a Világörökség
által védett egykori koronázó várossal. Rövid  városnézésünk
után továbbutazás Magyarországra, érkezés az esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 199.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 46.800,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 63.000,-Ft/fő  
Vízum: kb. 24.000,-Ft/fő 

Július 31-Augusztus 9.

TUTI ÁR: 174.900,-Ft/fő
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 Budapest-Drezda-Berlin
Elutazás a kora reggeli órákban, majd elindulunk Berlin felé.
Útközben rövid városnézés az "Elba Firenzéjeként" is gyakran em-
legetett Drezda elbűvölő városában. A szász főváros, az európai
művészetek és kultúra egyik legnagyobb központja. Gyalogos és
buszos városnézés a legfontosabb látnivalókkal. (Színház tér,
Hofkirche, Miasszonyunk temploma stb.)  A város jelképének a
Zwinger-nek a megtekintése után folytatjuk utunkat a szállásra. A
szállás elfoglalása Berlin közelében a késő esti órákban.

 Sassnitz-Trelleborg-Malmö 
Folytatjuk utunkat. Sassnitz-nál átlépés Svédországba.
Késő délután érkezés Malmöbe, Svédország harmadik leg-
népesebb városába. Rövid városnézés (Skandinávia legna-
gyobb főtere a Stortoget X. Károly király szobrával; 1546-
os Városháza; Malmöhus erőd, ami ma már múzeumként
üzemel, és Svédország legmagasabb épülete a Turning
Torso), majd a szállás elfoglalása Malmö-ben.

 Vattern tó-Stockholm
Utazás Svédország fővárosa felé. Útközben megállunk a Vattern-
tónál, Svédország 2 legnagyobb tava. Habár Svédországban rengeteg
tó található, mégsem egymás másolatai, hanem mindegyik egy
páratlan természeti szépség. Ez a térség a horgászok és a szabadtéri
sportok kedvelőinek  paradicsoma.  Majd folytatjuk utunkat a festői
Scania táján, ami korábban Dániához tartozott, majd a 18. században
végleg Svédország fennhatósága alá került. Azonban a két ország
nyelvéből kialakult egy sajátos helyi dialektus, amit a mai napig be-
szélnek. Hatalmas erdők, csillogó folyók és a jellegzetes faházak
között vezet utunk a szállásra, Stockholm elővárosába.

 Stockholm
Reggeli után megkezdjük egész napos városnézésünket a svéd fővárosban,
amit észak Velencéjének is hívnak, mivel a város 14 szigetre épült.
Sétánk során felfedezzük többek között Gamla Stan régi városnegyedét
a több száz éves házakkal; a 18. században, olasz barokk stílusban
épült királyi palotát, ami nem kevesebb, mint 5 múzeumnak ad otthont

és aminek az udvarán zajlik az őrségváltás; a városházát, ami Nobel
díjkiosztó bankettnek is otthont adott; Djurgarden szigetét, ami a
nyugalom oázisa és a város számos neves múzeumának ad otthont, így
a híres Vasa múzeumnak is, ahol a régi királyi hajót állították ki.
Napközben lehetőség nyílik fakultatív sétahajókázásra a kiterjedt csa-
tornahálózaton. A stockholmi szigetvilág több mint, 30.000 szigetből áll,
amik a Balti-tengeren terülnek el. Este visszatérés a szállásra. 

 Svéd tóvidék-Örebro-Karlstad
Reggeli után elindulunk Norvégia felé. Útközben gyönyörű tájakon
vezet utunk. Első megállónk Svédország harmadik legnagyobb
tava, Malaren, aminek partján az egyik királyi rezidencia Gripsholm
kastélya található. A 16. században, Gustav Vasa építtette. Folytatjuk
utunkat a Hjalmaren tó partján elterülő Örebro városa felé, ami 13.
sz-i kastélyáról híres. Hosszú történelme során börtön is volt,
királyi rezidencia is, valamint a parlament is székelt itt pár
alkalommal. Rövid séta után Karlstad felé vesszük az irányt, ami
Svédország legnagyobb tavának, Vanernnek az északi részén
fekszik. Rövid séta után, folytatjuk utunkat és átlépünk Norvégiába.
Esti érkezés az Oslo környéki szállásra.

 Oslo
Reggeli után megkezdjük egésznapos városnézésünket Oslo-
ba, Norvégia fővárosába. Az Oslo fjord partján és a hegyek
lábánál elhelyezkedő város gazdag kulturális és szabadidős
tevékenységeket nyújt. Sétánk során megtekintjük a jéghegyre
emlékeztető operaházat; a városházát, ami a város egyik
impozáns jelképe; a királyi palotát (kívülről); a Parlamentet;
Akershus középkori várkastélyát, ami Norvégia szimbolumává
vált, a történelemben betöltött több mint 700 éves szerepe
által; a Kon-Tiki múzeumot, ahol többek között a három leg-
nagyobb és leghíresebb vikinghajó, az Oseberg, a Gokstad és
a Tune is helyett kapott; és a híres Vigeland szoborparkot.
Este visszatérés a szállásra.

 Hallingdal völgye–Sogne fjord
Reggeli után elindulunk a káprázatos Sogne-fjord-hoz,
ami Norvégia leghosszabb és legmélyebb fjordja. A gyö-
nyörű Hallingdal völgyén, panoráma úton keresztül vezet

az utunk. Flam városából egy fakultatív 2,5 órás sétaha-
józáson vehetnek részt, ami az UNESCO listás Naeroyfjordon
visz (Ár: 9.500,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő). A páratlan
látvány ámulatba ejti az utazót. Gudvangen városában
kötünk ki, majd onnan folytatjuk utunkat Bergen-be. Esti
érkezés a Bergen környéki szállásra. 

 Bergen–Hardanger fjord 
A délelőtt folyamán felfedezzük a hegyek és vizek szorításában
fekvő káprázatos fekvésű, régi Hanza kereskedővárost, Ber-
gen-t: az UNESCO listás régi kikötő Bryggen faházas kereske-
dőnegyeddel; halpiac; Rosenkratz-torony, Dóm. A délután fo-
lyamán utunk a Hardanger-hídon át vezet a Hardanger fjordhoz,
ami gyümölcsöseiről és számos vízeséséről ismert. Az egyik
leghíresebb vízesést, Vöringfossent csodálhatjuk meg. A Har-
dangervidda Nemzeti Park mentén haladva jutunk el Geilo
környéki szállásunkra. 

 Hardanger fjord–Hallingdal völgye
Reggeli után, a nemzeti turistaútnak minősített, lenyűgöző tájon
haladó 7. számú főúton folytatjuk utunkat Hallingdal-völgyében fo-
tószünetekkel. Rövid megálló a XIII. sz. árbóctemplomáról ismert
Torpo-nál. Délután kihajózás Oslo kikötőjéből Koppenhágába. A
hajóról fantasztikus kilátás nyílik a svéd partokra és a Kronborg
kastélyra. Éjszaka a kompon. (Ár: 12.900,-Ft/fő).  

 Koppenhága-Roskilde
Reggel kikötünk a dán fővárosban és megkezdjük városnéző
túránkat. A királyi városban, ami a világ legrégebbi monarchiája,
többek között az alábbi nevezetességeket nézzük meg: Amalienborg
rokokó dán királyi palota; városháza; Storget bevásárló utca,
Christiania hippinegyed; dán parlament; a kis hableány szobra a
kikötővel, ami Dánia jelképe; a 17. sz-i körtorony, ami Európa
legrégebbi csillagvizsgálója, Nyhavn csatorna. Délután meglátogatjuk
Roskilde-t ami több mint ezer évvel ezelőtt viking kereskedelmi
csomópont volt. A kikötőben található Viking hajó múzeumban 11.
sz-i hajómaradványok vannak kiállítva. Katedrálisa a dán királyok
és királynők temetkezési helye, és francia gótikus építészete miatt
felkerült az UNESCO világörökségi listára. Este szállás elfoglalása,
a Koppenhága környéki hotelben.

Koppenhága-Rostock
A komp indulásától függően reggeli után rövid szabadidő Koppen-
hágában. Délután átkompolás Rostock-ba, szállás elfoglalása Berlin
környékén az esti órákban.

Berlin-Budapest
Utazás Magyarországra, rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

Utazás: autóbusszal Szállás: :***/****szálloda + 1 éj hajón
Ellátás: reggeli+1 vacsora a kompon

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 299.900,-Ft/fő 
Kikötői illeték: 9.900,-Ft/fő 
Félpanzió (10 vacsora): 72.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 109.900,-Ft/fő 

Július 12-23.
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TUTI ÁR: 269.900,-Ft/fő
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Segítségnyújtási szolgáltatásokkal bővített 
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás 
külföldre utazóknak

ATLASZ UTASBIZTOSÍTÁSOK
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NAPOS TÁJAIN

 Budapest-Trakoscan-Isztria
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Útközben meg-
tekintjük a szlovén határ közelében található romantikus tra-
coscani várkastélyt, mely pontosan olyan, mint egy mesebeli
vár: magas falak, kastélytorony, felvonóhíd, s mindezek
lábánál egy tó is található. Folytatjuk utunkat a festői Isztriára,
ahol gyönyörű strandok, velencei stílusú épületek, templomok,
templomtornyok varázsolják el a látogatókat. Érkezés az Iszt-
riai-félsziget egyik hangulatos üdülővárosába a kora esti
órákban. Szálláshely elfoglalása.

 Rovinj-Porec-Limski fjord
Szabad program vagy fakultatív kirándulási lehetőség Isztria
legszebb városaiba (Ár: 20 EUR/fő). Első megállónk az Iszt-
riai-félsziget kis „ékszerdoboza”, Rovinj. Kacskaringós,
szűk, macskaköves kis utcák keresztezik egymást a
félszigetre épült óvárosban, mely a legszebbek közé tartozik
Horvátországban. Városnézésünkből nem maradhat ki a
város jelképének is számító, dombtetőn magasodó Szent
Eufémia székesegyház sem, ahonnan a harangtoronyból
gyönyörű kilátás nyílik az óvárosra, az öbölre és a Szent
Katalin-szigetre. Továbbutazás Porec városába, melynek
igazi kincse a kora bizánci kor egyik legjelentősebb
műemléke, a VI. századból származó Euphrasis bazilika és
a körülötte álló épületegyüttes, mely az UNESCO Világörökség
része. Útközben rövid megálló hegyekkel szegélyezett
keskeny tengeröbölnél, a híres Limski fjordnál. Fényképezés,
majd visszautazás a szálláshelyre.

 Brijuni-szigetek-Pula
Fakultatív program lehetőség: Hajókirándulás az egyik legér-
dekesebb és legismertebb isztriai-szigetcsoporthoz. A Briju-
ni-szigetcsoportot 14 sziget alkotja. A Nagy Brijuni szigetet, a

 Budapest-Plitvicei tavak
A kora reggeli órákban elutazás Budapestről. Horvátország 7
nemzeti parkja közül a legjelentősebb a Plitvicei tavak vidéke.
Látogatás a mészkőlerakódással képződött vízesésekkel
összekötött Plitvicei-tavakhoz. A tórendszer Európa  egyik
legszebb  természeti  látványossága.  Egy  völgyben  terül  el
erdős hegyekkel  körülölelve. A nemzeti park 1979-től az
UNESCO Világörökségi listáján is megtalálható, kristálytiszta
vizű tavak, erdők és kis források  ejtik rabul a látogatókat. To-
vábbutazás a Trogir környéki szálláshelyre.

 Trogir-Split
Fakultatív kirándulási lehetőség Trogirba, melynek óvárosa a Vi-
lágörökség része. A római kori város egy kis szigetre épült az
öbölben, rengeteg ókori és középkori emlékkel, hangulatos me-
diterrán óvárosával, templomaival, fehér, márványköves sétáló
utcáival és tereivel, valamint egyéb csodálatos látnivalóival
méltán nevezhetjük Horvátország „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 állomásunk Dalmácia fővárosa
Split, mely legjelentősebb látnivalója az egykori Diocletianus
római császár hatalmas méretű palotája. Séta a hangulatos,
szűk kis utcákban, majd szabadidő a kávézókkal, éttermekkel
tarkított gyönyörű pálmafás tengerparti sétányon (Ár: 20 EUR/fő).

 Dubrovnik
A mai napon reggeli után Dubrovnikba teszünk fakultatív kirán-
dulást. A Horvátország legdélebbi csücskében található dalmát
város talán Horvátország leggyönyörűbb városa, és a világ
egyik legszebb üdülőhelye, óvárosa 1994 óta a Világörökség
része. Gyönyörű házacskái, és kristálytiszta, mélykék tengere

mellette elterülő szigeteket, a partszakaszt, és közvetlen kör-
nyékét 1983-ban nyilvánították nemzeti parkká.  Egy kis ha-
lászfaluból, Fazana kikötőjéből indulunk a nemzeti park és
Tito magán rezidenciájának megtekintésére. Délután az
Isztriai félsziget déli csücskének és Pula szépségeinek felfe-
dezése következik. A nyolc dombra épült város a félszigetbe
mélyen benyúló öböl partján fekszik. A város leglátványosabb
nevezetességei: Amfiteátrum, Sergius diadalíve, Velencei
erőd és az Augustus templom (Ár: 20 EUR/fő).

 Krk sziget-Opatija
Fakultatív kirándulási lehetőség a festői Krk-szigetre. Séta
Krk város középkori városrészének ódon hangulatú, sikátoros
utcácskáiban, majd rövid szabadidő. Délután ismerkedés
Opatija városával, mely az Osztrák-Magyar Monarchia idején
az egyik legjelentősebb fürdőváros, valamint  híres művészek,
uralkodók kedvelt pihenőhelye volt. Visszautazás a szállodába,
szabadidő, fürdési lehetőség (Ár: 20 EUR/fő).

 Zágráb-Budapest
Reggeli után indulás hazafelé, útközben városnézés Horvátország
fővárosában Zágrábban. A város a Medvednica-hegység lábánál
fekszik, és az ország leghosszabb folyója, a Száva szeli át. Lá-
togatásunk alkalmával a magyar vonatkozású történelmi em-
lékhelyeket is felkeressük, nem maradhat ki a város jelképe a
Sveti Stjepana katedrális, más néven Szent István-székesegyház
sem. Érkezés Budapestre az esti órákban.

(* Figyelem: 4 napos program, 4. nap programja kimarad!)

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

Árak (Ft/fő) VIII. IV.
Részvételi díj: 74.900,-Ft/fő 59.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 13.000,-Ft/fő 16.000,-Ft/fő 

garantáltan rabul ejti az ide érkezőket. A térség műemlékekben
egyik leggazdagabb városát az „Adria gyöngyének” is nevezik.
Városnézés (Óváros, Székesegyház, Ferences kolostor, Patika
múzeum, Pile kapu), majd kipróbálható a város egyedülálló
programja,  a  „bástyajárás”, melynek során gyönyörű panoráma
nyílik az óvárosra, az erődrendszerre, s a környező szigetekre
(Ár: 30 EUR/fő).

 Sibenik-Krka vízesés
Szabad program vagy fakultatív kirándulási lehetőség. Utazás
a Krka folyó és az Adriai-tenger találkozásánál fekvő Sibenik-
be, melynek látványossága az óváros, a Szent Jakab Szé-
kesegyház, valamint a város fölé emelkedő Szt. Anna erőd.
Következő állomásunk Dalmácia egyik kihagyhatatlan látnivalója,
a közelben lévő Krka Nemzeti Park. A park fő vonzereje a
látványos  Skradinski  buk  vízesésrendszere,  mely több  ki-
sebb-nagyobb  vízesésből  áll. A Skradinski buk 400 méter
hosszú és 100 méter széles területet foglal magában, 17 zu-
hatag található itt. A vízesés legmagasabb és legalacsonyabb
pontja között 48 méter szintkülönbség van. Ez Európa egyik
legszebb mészkő vízesése. A természeti csoda megtekintése
után visszautazás a szállodába (Ár: 25 EUR/fő).

 Zadar-Trakoscan-Budapest
Hazautazás, útközben rövid megálló Zadarban, Dalmácia legészakibb
városában, az egykori fővárosban. Városnézés az olasz hangulatú
óvárosban, majd továbbutazás. A határátlépés előtt még rövid lá-
togatást teszünk a romantikus szépségű  tracoscani várkastélyban,
majd utazás Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 74.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 18.000,-Ft/fő 

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 40

Április 28-Május 1.*, 
Augusztus 30-Szeptember 3.

Június 1-5., Szeptember 6-10.

TUTI ÁR: 53.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 66.900,-Ft/fő



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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 41

CSODÁI

 Budapest-Split-Medjugorje
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel a Nagykanizsa-Letenye útvonalon
Horvátország egyik legfestőibb városába. Split talán a leg-
pezsgőbb és legmediterránabb hangulattal büszkélkedő
dalmát város, melyről rövid városnézésünk alkalmával sze-
mélyesen is meggyőződhetünk. Séta az óvárosban, ahol
megtekintjük a Diocletianus palota épületegyüttesét is
majd folytatjuk utunkat Bosznia-Hercegovinába. Szálláshely
elfoglalása az esti órákban Medjugorje városában. Vacsora
után esti séta a városközpontban.

 Kravica vízesés-Blagaj-Mostar-Szarajevó
Reggeli után közös séta Medjugorje városában, ahol a
templomot és a verejtékező Krisztus szobrot is megtekintjük.
Utazás az ország leglátványosabb vízeséséhez, a festői Kravica
vízeséshez. Séta és fényképezési lehetőség a 26 méter

magas, körülbelül 120 méter széles látványos természeti je-
lenségnél. Ezután folytatjuk utunkat Blagaj városába, mely
rövid ideig Hercegovina független uralkodóinak székhelye
volt. Megtekintjük a festői környezetben található Buna kü-
lönlegesen bővizű forrása fölé épített pihenőházat, kolostort,
melyet a legenda szerint 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. 

 Szarajevó-Visoko-Budapest
Rövid városnézés Szarajevóban, ahol természetesen Ferenc
Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös merényletének szín-
helyére is ellátogatunk. Városnézésünk alkalmával a szűk,
sikátoros utcácskákon járva az iszlám világ semmihez
sem hasonlító utcaképe fogadja a látogatót. Az óvárosban
megtekintjük a Gazi Huszref bég-dzsámit, majd a vízipipás
bazárvilág a Bascsarsija negyede következik. Utazás Viso-
ko-ba, az egyik legrégebbi bosnyák városba, amely a
nemrégiben felfedezett bosnyák piramisokról vált világhírűvé.
A misztikus piramisok világában tett látogatásunk után
megkezdjük utunkat Magyarországra. Budapestre az éjszakai
órákban érkezünk. 

(Felszállási lehetőségek: Székesfehérvár-Siófok
Balatonlelle-Nagykanizsa. 

Leszállási lehetőségek: Szekszárd, Paks, Dunaújváros)

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 6.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 8.000,-Ft/fő 

Április 22-24., Június 30-Július 2., 
Október 21-23. 

 Budapest-Szarajevó
Elutazás a kora reggeli órákban. Délután városnézés Szarajevóban.
Bosznia-Hercegovina fővárosa rendkívül színes etnikummal és
emiatt változatos kultúrával rendelkezik, így látogatásunk
alkalmával a különböző vallási nézeteket valló városlakók szo-
kásaival is megismerkedhetünk. Városnézésünk alkalmával ter-
mészetesen Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös me-
rényletének színhelyére is ellátogatunk. Az óvárosban megtekintjük
a balkán legjelentősebb és legimpozánsabb mecsetét, a Gazi
Huszref 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.

 Mostar-Blagaj-Pocitelj-Medjugorje
Utazás Mostar festői városába. A Neretva felett átívelő híres
Öreg-híd, a bazár és a Koski Mehmed pasa dzsámi megtekintése
után rövid szabadidő. Folytatjuk utunkat Blagaj városába, mely
rövid ideig Hercegovina független uralkodóinak székhelye volt.
Megtekintjük a festői környezetben található Buna különlegesen
bővizű forrása fölé épített pihenőházat, kolostort, melyet a
legenda szerint a táncoló dervisek alapítottak. A tekkihez kap-
csolódó türbében (muzulmán sírhely) a legenda szerint Szari-
Szatluk és Acsik-pasa földi maradványai találhatók. Következő
megállónk Pocitelj városában lesz. A kis településen mintha
megállt volna az idő. Szálláshely elfoglalása az esti órákban
Medjugorje városában. Vacsora után esti séta a városközpontban. 

 Medjugorje-Dubrovnik
Városnézés Medjugorjeban, séta Mária megjelenésének helyéhez,
majd szabadidő vagy fakultatív zarándok program a Jelenések hegyére.
Dél körül továbbutazás Dalmácia egyik legszebb városába. Dubrovnik,
az Adria gyöngye, a világ egyik legszebb üdülőhelye, óvárosa 1994 óta
a Világörökség része. Hatalmas falakkal körülvett festői óvárosa,
gyönyörű házacskái és kristálytiszta, mélykék tengere garantáltan rabul
ejti az ide érkezőket. Városnéző séta a sokak szerint a világ legszebb
utcájaként is emlegetett Stradun érintésével, és a legfontosabb látnivalók
(Városfal, Pile kapu, Katedrális, Onofrio kút, Szent Balázs templom)
megtekintésével. Késő délután folytatjuk az utunkat Montenegróba.
Esti érkezés a szállásra. 

 Perast-Kotor-Budva
Ezen a napon megismerkedünk Boka Kotorskával, azaz a Ko-
tori-öböllel, bejárva minden szegletét és szigetét. Tivat
városában hajóra szállunk és először a Szirti Madonna szigetet
keressük fel, amely egy hajóroncsokra épült mesterséges
sziget, majd Perast festői kisvárosába látogatunk. (Hajójegy:
25 EUR/fő) Városnézésünk után rövid szabadidő majd folytatjuk
utunkat hajónkkal. Montenegró legérdekesebb műemlékekkel

AZ EZERARCÚ    
büszkélkedő városa a Kotor-i öböl legbelső csücskében fekvő,
várfalakkal körülvett Kotor vár ránk. A hegyek védelmét
élvező fallakkal körülvett ősi tengerparti és kulturális központ
évszázadokon keresztül fontos kereskedelmi csomópont volt.
Séta a hangulatos óvárosban, mely kis tereivel, kanyargós
utcácskáival 1979 óta a Világörökség része, a Kotori-öböllel
együtt. Városnézésünk után ellátogatunk Montenegró ten-
gerpartjának fővárosába. Budva, az Adria egyik legrégebbi
települése, falakkal körülvett hangulatos óvárosával vár ben-
nünket. Belvárosi séta, majd visszautazunk a szállásra. 

 Lovćen-Njegusi-Cetinje-Sveti Stefan
Reggel kirándulásra indulunk a környék történelmi és kulturális
örökségének felkutatására Petar Petrović Njegos nyomában. A
Lovćen hegyről gyönyörködhetünk a lélegzetelállító kilátásban a
Kotor-i öbölre, majd Njegusiban megtekintjük II. Petar Petrovic
Njegos szülőházát. Látogatásunk után ízletes helyi specialitásokat
(sonka, sajt, mézbor) kóstolhatunk a néhai uralkodó szülőfalujában
Njegusiban, majd folytatjuk utunkat a régi fővárosba. Látogatás
Cetinje városában, ahol Nikola király rezidenciája, és a Szent Péter
kolostor lesznek a legfontosabb látnivalók. A késő délutáni órákban
rövid fotószünetet tartunk, és megcsodáljuk Sveti Stefant, majd
visszautazás a szálláshelyre.

 Ostrog-Tara kanyon
Ma Montenegró egyik legfontosabb 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
csontjaihoz legendás gyógyulások, csodák történetei kap-
csolódnak.  Továbbutazás a Durmitor nemzeti parkon Zabljakon
keresztül. Útközben megálló a festői Tara folyó völgyében,
mely a világon a második legmélyebb kanyon. Fotószünet a
Djurdjevica Tara  lenyűgöző hídjánál, majd továbbutazás a
Cacak közeli szálláshelyre.

 Belgrád-Budapest
Belgrád különleges hangulatú városa vár ránk, mely lüktet, pezseg,
elvarázsol, akár a várban sétálunk, akár utcáit, parkjait járjuk. A
híres Kalemegdán a Száva torkolatánál vár bennünket magyar em-
lékeivel együtt. Rövid városnézés után megkezdjük utazásunkat
Magyarországra. Késő esti érkezés Budapestre.

(Felszállási lehetőségek: Dunaújváros, Paks, Szekszárd
Leszállási lehetőségek: Szeged, Kecskemét)

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 124.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő 

Június 20-26.

TUTI ÁR: 111.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 44.900,-Ft/fő



 Budapest-Kumanovo
Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid
pihenőkkel Szerbián keresztül a tranzitszállásra. Esti érkezés
a panzióba, vacsora.

 Szkopje-Ohrid-Pogradec
Reggeli a szálláson, majd utazás Skopjebe, Makedonia
fővárosába. A Vardar folyó panorámája meghatározza
Skopje – az 1963-as nagy földrengés utáni - mai képét.
Átsétálunk az 1300-ban épült kőhídon. Szkopjéban több
mecset és épület található a török hódoltság idejéből.
Szkopjét elhagyva az Ohridi-tóhoz indulunk, mely a
természet ajándéka a kicsiny makedón népnek és az ide-
látogató turistáknak. Ohrid a tó legnagyobb települése.
Egyházi székhely volt évszázadokon át. A XVII. században
Ohridot „Szláv-Jeruzsálemnek„ emlegették. A város jelképe
a X. századi fellegvár, melynek 3 km hosszú várfalát 18
bástya és 4 várkapu tagolja. Az óváros sokablakos, fehérre
meszelt házai a XVIII. századtól állnak ezen a helyen. Itt
van az Ohridi Néprajzi Múzeum. Az esti órákban érkezünk
Albánia határ menti városába, Pogradecbe. Szállás elfog-
lalása az Ohridi-tó partján fekvő városban.

 Pogradec-Gjiokastra-Butrinti-Saranda
Reggeli után fotószünet Pogradec városában, majd következő
megállónk Gjiokastra. Szűk, kanyargós, macskaköves
utcákkal átszőtt óvárosa 2005 óta szerepel az UNESCO vi-
lágörökségi listáján, mint „a szépen megőrzött oszmánkori
városok egy ritka példája”. Ismerkedés a város legfontosabb
nevezetességeivel. Továbbutazás Butrintibe, ahol Albánia
egyik legjelentősebb történelmi épületegyüttesét tekinthetjük

meg, mely 1992 óta szintén része a Világörökségnek. A
római kori romvárosban kétezer év emlékei láthatóak: a
Kr. e. IV. századi Aszklépiosz-szentély, az ókeresztény ke-
resztelőkápolna, a római korból fennmaradt mozaikpadlós
fürdő fűtőteremmel. Szálláshely elfoglalása Sarandaban
az esti órákban.

 Saranda-Berat-Durrës
Folytatjuk utunkat az Albánia déli részén fekvő Berat városába,
mely 2008 óta a Világörökség része. A festői kisváros fő lát-
nivalója a város fölé magasodó sziklára épült várnegyed, a
Kala. Továbbutazás Durrës felé, mely az ország legjelentősebb
kikötővárosa. Felkeressük a II. században emelt római kori
amfiteátrumot, és a nézőtere alatti díszes, mozaikokkal
díszített kápolnát. Elhagyva az adriai kikötővárost indulunk
Tirana-ba. Szálláshely elfoglalása.

 Tirana-Skhodra-Budva-Tivat
Városnézésünket a Tirana központi terén álló Skander bég
lovasszobránál kezdjük. Megtekintjük a Et’hem Bey mecsetet,
a hozzá tartozó sahat-kulat (óratorony), a teret szegélyező
opera épületét, a Nemzeti Könyvtár épületét, valamint a
nemzeti Történelmi Múzeum épületét. Tiranai sétánk után
a délelőtti órákban Skhodra város felé indulunk. A Vár
megtekintése után Budvába utazunk. Séta Budva óvárosában,
majd este a szállás elfoglalása Tivatban.

 Dubrovnik-Szarajevó
Utazás Dubrovnikba, mely az Adriai-tenger királynője,
óvárosa a világörökség része. Városnézés, majd Bosznia–
Hercegovina fővárosa, Szarajevó felé indulunk. Utazás a
festői Neretva folyó mentén, esti érkezés a szállodába. 

 Szarajevó-Budapest
Városnézés Szarajevóban. 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 Budapest felé. 

(Felszállási lehetőségek: Kecskemét, Szeged
Leszállási lehetőségek: Szekszárd, Paks, Dunaújváros) 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 124.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 19.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő    

 Budapest-Jajce-Medjugorje
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel Jajce hegyek között elterülő festői
kisvárosába, mely a képek tanulsága szerint már a múlt szá-
zadban megragadta Csontváry Kosztka Tivadar képzeletét.
Városnézés, majd továbbutazás a Mostar-Medjugorje útvonalon
a Neretva völgyében. Szállás elfoglalása Medjugorjében,
vacsora után esti séta a városban.

 Kravica-Pocitelj-Radimlja-Blagaj-Mostar
Reggel megtekintjük a Kravica vízesést, majd a hegyoldalba
épült festői kisváros, Pocitelj következik. Következő látnivalónk
Radimlja középkori temetője, ahol a környék legcsodálatosabb
és legmisztikusabb műemlékeit tekinthetjük meg. Ezután
folytatjuk utunkat Blagaj városába, mely rövid ideig Hercegovina
független uralkodóinak székhelye volt. Megtekintjük a festői
környezetben található Buna különlegesen bővizű forrása
fölé épített pihenőházat, kolostort, melyet a legenda szerint a
táncoló dervisek alapítottak. Utolsó megállónk Bosznia leg-
keletiesebb városába, Mostar. Hercegovina fővárosa a Hajrudin
által tervezett öreg hídjáról vált világhírűvé, mely a Világörökség
része. Este a szállás elfoglalása Szarajevóban, vacsora a
szálloda éttermében.

 Szarajevó-Visoko
Városnézés Szarajevóban. A török építészet megannyi
műemléke szép kontrasztban áll a Monarchia által hátrahagyott
középületekkel, és az országot uraló vallási sokszínűségnek
teret adó templomokkal mely garantáltan lenyűgözi a láto-
gatókat. Az óvárosban megtekintjük a Gazi Huszref bég-
dzsámit, majd a vízipipás bazárvilág a Bascsarsija negyede

következik. Az óváros kanyargó utcáiban és az ottani bazá-
rokban számos érdekes dísztárgy és kulináris élvezet közt
válogathatnak a látogatók. Délután a városnézés folytatása
egyénileg Szarajevóban, vásárlási lehetőség a bazárban
vagy kirándulás a bosnyák piramisok érdekes és sokat
vitatott vidékére. Visokoba, az egyik legrégebbi bosnyák
városba látogatunk, amely a nemrégiben felfedezett pirami-
sokról vált világhírűvé. A Nap piramis alatt futó kacskaringós
alagútrendszer látogatható részének megtekintése, ahol le-
fotózhatjuk az itt felfedezett rovásírások maradványait is,
majd visszautazás Szarajevóba.

 Szarajevó-Travnik-Budapest
Hazautazás. Útközben városnézés az Európa isztambuljaként
is emlegetett Travnikban, ahol legfontosabb látnivalónk az
ország egyik legszebb dzsámija, a Tarka Dzsámi, melynek
földszintjén valamikor vásárcsarnok működött. Érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.

* Zarándoklat Medjugorjébe, részletek a weboldalon.

KINCSEI

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 59.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

Június 2-5., Augusztus 17-20., 
Szeptember 28-Október 1., Október 2-5.*

Szeptember 11-17.

TUTI ÁR: 53.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 109.900,-Ft/fő
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 Budapest-Szendrő-Nis
Hosszú és tartalmas utunk elején Szendrő ma is erős
várának falait csodáljuk meg, ahol Hunyadi Jánost is rövid
ideig fogva tartották. A középkorban felváltva hol a keresz-
tények, hol a törökök uralták. Tovább utazva a szerb
ortodoxok vesztett csatájának furcsa emlékművét nézzük
meg Nis városának környékén, a döbbenetes Ćele-kulát.
Érkezés a szállásra Niš környékén..

 Szófia-Plovdiv
Szófia Európa egyik legrégebbi városa, ma azonban a tör-
ténelem viharainak következtében modern városképpel
mutatkozik be. Jellegzetes templomainak, szép parkjainak
és emlékműveinek megtekintése 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 köszönheti jellegzetes bolgár-reneszánsz stílusát.
Estére visszatérünk szófiai szállásunkra.

 Rila-Szkopje
Reggel az ortodox keresztények legszentebb bolgár kolostorát
látogatjuk meg, Rilát, a nemzeti 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 magas hegyek közt festői
tájon folytatjuk utunkat Macedónia felé.  Az ország fővárosa
kellemes meglepetéseket tartogat számunkra: az festékszagú
ókortól a törökös középkoron keresztül Kalkuttai Szent Teréz
múzeumáig. A városnéző séta, mint időutazás után elfoglaljuk
szállásunkat.

 Szkopje-Ohrid-Tirana
A főváros lenyűgöző épületei után a gyönyörű macedón
tájon utazva közelítjük meg az ország műemlékekben leg-
gazdagabb városát, ahol már ezer éve egyetem működött.
A vártól a kolostorokon keresztül ellátunk a tóig, ahová
legszebb a csáriján keresztül érkezni. A város legféltettebb
kincse az ohridi igazgyöngy mellett Szent Szófia szentélye.

Ahhoz, hogy a legkisebb ohridi templomot kívül-belül meg-
csodáljuk, csónakba szállunk és a világ harmadik legrégebbi
tavának hullámain ringatózunk. A csodálatos élmények
tovább folytatódnak, hiszen estére a titokzatos albán fővá-
rosban szállunk meg.

 Kruja-Tirana
A mai napon Kruja várával és bazárjával ismerkedünk
meg. A vár két múzeumnak is otthont ad: a legendás bég,
avagy Kasztrióta György életét bemutató tárlatot tekintjük
meg, majd a Néprajzi múzeum kiállításának segítségével
ismerjük meg az albán nép tehetős rétegének az elmúlt
századokban használt eszközeit. Bőséges szabadidő a
tarka, zajos keleti hangulatú krujai bazárban, ahol burekot
kóstolni szinte kötelező. Délután Tirana központját járjuk
be, melyet Szkander bég lovas szobra határoz meg a török
időkre emlékeztető Ethem Bey dzsámival. A hosszan elnyúló
déli sugárúton helyezkednek el a város fontos és reprezentatív
épületei. Enver Hodzsa villájának fotózása után a kellemes
Ifjúsági Parkban üdülünk fel. Visszatérünk szállásunkra.

 Durres-Moraca-Zlatibor
Reggel a tengerpart mutatja meg színeit számunkra, és
természetesen a város is, amely az ókortól napjainkig
tartó építkezés helyszíne. Albánia legjelentősebb kikötővárosa
és kereskedelmi központja. A luxus pihenést biztosító ten-
gerparti hoteljeiről vált híressé méltán, az Adria-parti
nyüzsgő nagyváros. Albánia keleties világát elhagyva a
fekete és sötétzöld hegyek koszorúja a cél. A Morača
festői szépségű kanyonjában haladunk a smaragdzöld
folyó partján, míg a legendás kolostort el nem érjük. Az
1252-ben alapított kolostor híres freskóiról, amelyek fel-
becsülhetetlen értékűek a keleti kereszténység számára
és sikerült megóvni őket az örökös török betörésektől. Az
éjszakát Szerbia legszebb és turisztikailag legértékesebb
részen, azaz Zlatiborban töltjük festői szép tájon.

 Topola-Szabadka-Budapest
Šumadija lankás hegyein érjük el a Karađorđević szerb
királyi dinasztia kb. kétszáz éves konakját. A törökkel
küzdő vérzivataros XIX. századnak és a vele összefonódó
Karađorđevićeknek állít emléket a múzeum. A gyönyörű
parkban épült fel a kiterjedt család mauzóleuma is. A
szerb királyi pincészet több, mint egy évszázada ma is
működik és mi is ellenőrizhetjük borai minőségét! A
vajdasági tájat elérve érezzük, olyan vidéken járunk, ahol
még mindig a nándorfehérvári hősök által kivívott déli ha-
rangszóhoz igazodnak az Alföldön élő népek.  Hazaérkezés
a késő éjszakai órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 139.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 26.600,-Ft/fő    

 Budapest-Trogir
Csontváry Kosztka Tivadar nyomába indulni nagy kalandnak
ígérkezik. Bejárni a napsütötte tájat, ahol ő százegynéhány
éve festett, eközben élvezni a látványt és rápillantani a fest-
ményeire különös élményt kínál. Trogir-Trau, ahol több képe
is született, semmit sem változott, megállt az idő a Kozjak
hegység lábánál, vagy mégsem? Városnézésünk során minden
részletre kitérően fedezzük fel ezt az ódon dalmát várost,
más magyar vonatkozásaival együtt. Este szállás elfoglalása
Trogir közelében.

 Krka vízesés-Mostar
Ezen a napon 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 vízfolyásokat, csobogókat, zu-
hatagokat, 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 Hercegovinába,
ahol Mostar keleti hangulata fogad bennünket. Újabb
festmény-helyszínek  (köztük a Neretva folyó felett
átívelő Öreg híd)  felkeresése, megcsodálása, majd a
bazár zegzugainak felderítése következik. Továbbutazás
a szállásra, Medjugorje városában.

 Jajce-Budapest
A csodák országának másik fontos, festői városa következik:
Jajce. Itt minden együtt van: a hegy,csúcsán a vár és város,
folyók találkozása, vízesés. Amivel az ember a természet
kincséhez kezével hozzájárul. Ezt örökítette meg itt Csontváry,
akinek a nevét a helybeliek is jól ismerik. Hazafelé indulva
egy újabb megörökítésre váró csodaszép tájkép: a Pliva-
parti Mlinicék. Ezt már fénykép formájában mi készítjük,
mint emléket magunknak a festői szép utunkról. Érkezés a
késő éjszakai órákban.

(Felszállási lehetőségek: 
Székesfehérvár-Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa.

Leszállási lehetőségek: Szekszárd, Paks, Dunaújváros)

CSONTVÁRY NYOMÁBAN A 
Utazás: autóbusszal Szállás: panzió  Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 44.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 6.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 8.000,-Ft/fő

Május 12-14., Október 6-8.

Július 24-30.

TUTI ÁR: 39.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 118.900,-Ft/fő

A FÉLHOLD ÁRNYÉKÁBAN

ÚJ!

ÚJ!



 Budapest-Mostar-Medjugorje
Kora reggeli indulással Horvátországon átutazva lépünk be
Bosznia-Hercegovinába. Ez az ország a csodák országa,
minden tekintetben. Itt jelenik meg már több, mint 35 éve
a Szűzanya. Arra tanít bennünket, gyermekeit, hogyan
éljünk boldogabban ezen a földön. Ebbe az ún. medjugorjei
iskolába iratkozhatunk be mi is az elkövetkező napokban.
Rövid kikapcsolódásként Mostar színes bazárjával ismer-
kedhetünk, amely számtalan dzsámijával, hamamjával,
templomával és törökös kőházikójával , keleties világával
elfeledteti velünk gondjainkat. Folytatjuk utunkat  a Szeretet
városába. Medjugorje mely elnevezését földrajzi elhelyez-
kedéséről kapta ( „Hegyközti“) Čitluk körzetében, többnyire
horvátok által lakott területén található. Az 1981-es jelenések
óta a međugorjéi események ma már milliókat vonzanak a
városba, melynek különleges hangulata vitathatatlan. Szállás
elfoglalása Međugorjéban az esti órákban.

 Medjugorje
Reggeli után megkezdjük ismerkedésünket Dél-Európa leg-
ismertebb és leglátogatottabb Mária kegyhelyével. Rövid
séta a városközpontban, majd az időjárástól függően felkeressük
a Jelenések hegyét, ahol először megjelent Mária a gyer-
mekeknek. Itt elcsendesedve rózsafűzért imádkozva köszöntjük
égi édesanyánkat, aki itt a Béke Királynőjeként mutatkozott
be. Belső békénket keresve ellátogatunk az itt élő közösségek
valamelyikéhez, hogy az érintettektől tapasztaljuk meg Isten
segítő szeretetét. Este részvétel a templomi liturgián.

 Medjugorje
Az időjárástól függően ezen a napon a Kálvária-hegyre
megyünk keresztutat járva és imádkozva. A Križevac tetején
álló kereszt Jézus halálának és feltámadásának 1900. év-
fordulójára épült, amelybe a Jézus keresztjének egy darabkáját
is beépítették. Szabadidő, vásárlási lehetőség, majd esti
liturgia a templomban.

 Medjugorje-Konjic-Budapest
Hazafelé indulunk a Neretva smaragdzöld színe mutatja
számunkra az utat, festői tájon, a Dinara hegyvonulati közt.
Konjicban megállunk egy kis pihenésre, törökös kávét
kóstolni, egy falat ratlukkal magunkat meglepni. A hegyekben
hamisítatlan boszniai táj: felhőben úszó hegycsúcsok, majd
Szarajevótól a Bosna folyó lesz a kísérőnk. Késő esti órákban
érkezünk haza.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 44

Utazás: autóbusszal Szállás: panzió Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 48.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő 

Október 2-5.

Kedvenc desztinációink között előkelő helyett foglal el Bosznia-Hercegovina szív alakú
országa, ahol fantasztikus látnivalók várják a látogatókat! Európa egyik legkülönlegesebb és
kulturálisan legszínesebb régiója Hercegovina, mely magán viseli a legkülönfélébb vallási
kultúrák jegyeit, melyek együttes jelenléte hozzájárult az építészet, szobrászat és a zene fej-
lődéséhez is. A keleti és nyugati kultúrák találkozása, festői városok, ízletes gasztronómia
és a „Csodák városa” , Medjugorje, amit mindenkinek látni kell. Utasaink igényeihez igazodva
2017-ben először egy zarándoklatot is meghirdetünk az érdeklődőknek, akik Szántó Mária
idegenvezetőnk kíséretében egy fantasztikus testet-lelket erősítő utazáson részt vegyenek.

TUTI ÁR: 42.900,-Ft/fő

ÚJ!



KULTÚRA ÉS PIHENÉS  

 Budapest-Nis
Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pi-
henőkkel a szerb szállásig. 

 Thermopülai szoros-Kamena Vourla
Reggeli után továbbutazás Görögországba, útközben
rövid megálló Tempé-völgyben, ahol egykor egy híres
templom volt. Kamena Vourla felé tartva pihenő a Ther-
mopülai-szorosnál, mely a Leonidász király által vezetett
spártaiak és Xerxész perzsa hadserege közt lezajlott
nagy történelmi csata híres színhelye volt, majd utazás
a szállásra.

 Delphoi
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetőség
Delphoiba. Az ókorban a települést a világ közepének
tartották és az Apollón tiszteletére emelt szentély-együttes
a legnépszerűbb jóshely volt. Itt találhatjuk az Omphaloszt
– „a világ köldökét” és itt az Apollón-templom szívében
(égett az „isteni fény”:az az örökmécses, amelynek lángját
Prométheusz az Olümposzról lopta az embereknek. Delphoi
több mint ezer éven át volt a hellén világ vallási központja,
és jelentős hatást gyakorolt a politikai és társadalmi életre
is. ( Ár: 20 EUR/fő )

 Hajókirándulás Szkiathosz szigetére
Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség az északi
Szporádok szigetcsoporthoz tartozó Szkiathosz szigetére. A
főváros szűk, keskeny, de igen hangulatos utcái, számtalan
üzletei, tavernái igazi görög hangulatával varázsolja el a lá-
togatókat. Szabadidő, strandolási lehetőség a sziget egyik
legszebb aranyló homokos, kristálytiszta vizű strandján.
(Ár: 15.000,- Ft/fő-Jelentkezéskor fizetendő!)

 Budapest-Nis
Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pi-
henőkkel a szerb szállásig. 

 Olimposzi Riviéra
Reggeli után továbbutazás Görögországba, rövid városnézés
Thessalonikiben, Görögország második legnagyobb, s
legsűrűbben lakott városában (Szent Demeter Bazilika,
Fehér torony, Galeriusz diadalíve). A városban az ókori
emlékek és a bizánci építészet remekei is megtalálhatóak.
Érkezés az Olimposzi Riviérára az esti órákban.  

 Meteorák-Thermopülai-szoros-Athén
Reggeli után kirándulás a Meteorákhoz, Görögország egyik
legnevezetesebb látnivalójához. A gigantikus torony és
csipkelakú sziklákra épült bizánci kolostorokból ma már
csak ötöt használnak a szerzetesek. Egy gyönyörű ikonokkal
és freskókkal díszített kolostor megtekintése, majd az
UNESCO világörökség helyszínét magunk mögött hagyva
továbbutazás Athén felé. Útközben megálló a Thermopü-
lai-szorosnál, mely a Leonidász király által vezetett spártaiak
és Xerxész perzsa hadserege közt lezajlott nagy történelmi
csata híres színhelye volt. Este szállás Athénban. 

 Athén-Szunion
Reggeli után városnézés Athénban, Európa egyik legrégibb
városában: Akropolisz területe és múzeuma tárlatvezetéssel
(Ár: 35 EUR/fő*), Olimpiai Stadion, Dionüszosz színház, Zeusz
templom, Hadrianus kapu, stb.  A Parlament előtt megte-
kinthetjük a pomponos fapapucsot, s a combig érő pamut-
harisnyát viselő őrök őrségváltását, az ismeretlen katona
sírjánál. Késő délután kirándulás Szunionba, ahol megnézzük
a ritka szépségű Poszeidon szentélyt és az onnan nyíló
gyönyörű panorámát.

 Meteorák
Reggeli után pihenés a tengerparton vagy egész napos fakultatív
kirándulási lehetőség az UNESCO kulturális Világörökségeihez
tartozó Meteorák kolostorvároshoz. A gigantikus torony-és
csipke alakú hatalmas sziklaoszlopok látszólag az eget és a
földet választják el egymástól. A 24 bizánci kolostor közül két
gyönyörű ikonokkal és freskókkal díszített kolostort tekintünk
meg, majd visszautazunk a szálláshelyünkre.

 Athén
Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás Athénba,
Európa egyik legrégibb városába. Autóbuszos és gyalogos
városnézés a görög fővárosban : Olimpiai stadion, Parlament,
Akropolisz + új Akropolisz múzeum tárlatvezetéssel (Ár: 35
EUR/fő), stb. Az Akropolisz közelében található az ókori Agóra,
a piactér, amely a közélet központja volt. Ezen kívül megtekintjük
a pomponos fapapucsot és a combig érő pamutharisnyát
viselő őrök őrségváltását az ismeretlen katona sírjánál. Sza-
badidő, majd visszautazás a szálláshelyre.

 Kamena Vourla-Thessaloniki-Nis
Reggeli után utazás hazafelé, útközben rövid városnézés
Thessalonikiben, mely az ókorban a Bizánci birodalom leg-
nagyobb és leggazdagabb városa volt: Szent Demeter Bazilika,
Fehér torony, Galeriusz diadalíve, stb. Szállás Nis környékén.

 Nis-Budapest
Reggeli után hazaindulás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel.
Érkezés Budapestre az esti órákban. 

* júniusi időpontnál 1 nap strandolással bővül a program

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

Árak (Ft/fő) VI. VIII.
Részvételi díj: 145.900,-Ft/fő 134.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 34.000,-Ft/fő 39.000,-Ft/fő

KÖRUTAZÁS   
 Korinthoszi-csatorna-Mükéné-Nafplion
Utazás a Peloponeszosz-félsziget felé, útközben megálló a Korint-
hosz-i szorosnál: Korinthosz-i csatorna, régészeti terület megtekintése,
majd továbbutazás Mükéné fellegvárához. Mükéné városa volt az
első akropolisszal rendelkező város, s ásatási területe ma már a
Világörökség részét képezi. Séta a velencei erőd alatt fekvő, két
dombra épült Nafplion hangulatos városában, majd utazás
Epidaurosz színházához, mely az ókor legnagyobb megmaradt
színháza különleges akusztikával. Visszautazás a szálláshelyre. 

 Hydra-Porosz-Aegina sziget
Szabadprogram Athénban, vagy egész napos fakultatív
hajókirándulás a Szaróni-szigetcsoporthoz tartozó Hydra,
Porosz és Aegina szigetekre. Folklór műsor  ebéddel (Ár:
24.000,-Ft/fő-Jelentkezéskor fizetendő!) 

 Delphoi-Tempé völgy
Reggeli a szállodában, majd indulás az ókorban a világ kö-
zepének tartott Delphoi szentély együtteséhez. Az Apollón
tiszteletére emelt szentély az ókori világ legnépszerűbb
jóshelye volt. Az archeológiai terület és a múzeum megte-
kintése után visszautazás az Olimposzi Riviérára. Útközben
rövid megálló Tempé-völgyben, a sziklakápolna és az Aph-
rodité forrás megtekintése, majd utazás a szállásra.

 Olümposz-hegység
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, vagy fakultatív kirándulási
lehetőség a jól ismert Olümposz-hegységre. Séta a szurdokvöl-
gyekben, majd látogatás Szent Panteleimonas hagyományőrző
skanzen faluban, ahol a tiszta, virágos kis kővel kirakott utcácskák
az igazi görög falvak hangulatát idézik fel. (Ár: 20 EUR/fő) 

 Olimposzi Riviéra-Nis-Budapest
Hazaindulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid
pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő éjszakai 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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 46

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 159.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 54.900,-Ft/fő

Június 24-Július 2.*, Augusztus 19-26.

Október 28-November 5.

TUTI ÁR: 120.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 135.900,-Ft/fő



KULTÚRA ÉS PIHENÉS  

 Budapest-Szófia
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban a Budapest-
Kecskemét-Szeged-Belgrád-útvonalon. Érkezés Európa egyik
legöregebb fővárosába, mely nevét a VI. századból származó
Szent-Szófia templomról kapta. Megtekintjük az  egyik leghí-
resebb nevezetességét: az Alekszandr Nyevszkij székesegyházat,
majd a szállás elfoglalása.

 Rila-Plovdiv-Napospart
eggeli a szállodában, majd dél felé folytatva utunkat a
Rila-Hegységbe utazunk. A rilai kolostor Bulgária és a
Bolgár Ortodox Egyház legnépszerűbb és legszentebbnek
tartott kegyhelye,mely Délnyugat-Bulgáriában helyezkedik
el. Látogatásunk alkalmával megtekintjük az impozáns
négyemeletes kolostor együttest és a kolostorudvar
közepén emelkedő bazilikát, majd folytatjuk utunkat Plov-
divba. Az ősi város a bolgár kultúra fellegvára. Séta a
hangulatos óvárosban a legfontosabb nevezetességek
megtekintésével. A St. Bogoroditza templom és a római
színház épülete Bulgária legjelentősebb antik műemléke.
A szállás elfoglalása a Naposparton az esti órákban. 

 Neszebár
Egész napos szabadprogram vagy félnapos fakultatív vá-
rosnézés Nesszebárban a Napospart legrégebbi településén.
A Kr.e. az V. században alapított Óvárost egy keskeny
földsáv köti össze a szárazfölddel. Jellegzetes bolgár fahá-
zaival, hangulatos szűk utcáival, vendéglőivel felejthetetlen
élményt nyújt. A város műemlékekben gazdag ókori negyedét
az UNESCO 1983-ban felvette a Világörökség listájára. Vá-
rosnézésünk alkalmával megtekintjük Neszebár jelentősebb
templomait is, melyek a városalapító görögök, majd a
bizánci kor emlékeit képviselik ( Ár: 10 EUR/fő)

 Rózsák-völgye
Szabadprogram vagy  fakultatív kirándulás a világhírű rózsaolaj
gyártás hazájába, a „Rózsák völgyének” fővárosába Kazanlakba.
Először a IV.századi trák síremlék másolatát tekintjük meg.  A
világörökség részét képező sírkamra falán lévő korabeli freskók
a hellenisztikus civilizáció legjobban megmaradt mesterművei
Bulgária-szerte. Programunkat a Rózsa Múzeumban folytatjuk,
ahol a rózsaolaj készítés történetével is megismerkedünk, a
Néprajzművészeti Központban pedig a rózsaolaj készítés folya-
mataiba is bepillantást nyerhetünk. (Ár: 35 EUR/fő))

 Várna-Kő-erdő-Aladja sziklakolostor
Egész napos szabadprogram vagy fakultatív kirándulás Várnába. A
Hunyadi János vesztes csatája révén ismert hely, Európa egyik
legrégebbi városa. Ezután a Várnától 18 km-re található különleges,
50 millió éves Kő-erdő megtekintésére indulunk. Az impozáns,
homokos talajból 5-6 méter magasan kiemelkedő oszlopokból álló
„bolgár Stonehenge”  felfedezése óta foglakoztatja az emberek fan-
táziáját. Továbbutazás Bulgária egyik legrégebbi és legjobb állapotban
fennmaradt különleges sziklakolostorához. Az Aladja kolostor helyiségeit
egy 40 méter magas mészkőszikla falába vájták( Ár: 25 EUR/fő). 

 Zseravna-Veliko Tarnovo-Szófia
Egész napos szabadprogram vagy kirándulás délre. Első
megállónk Pomorie, ahol megtekintjük a Szent György
kolostort, melynek gyógyító forrásából is ihatunk. Ezután
Szozopol hangulatos óvárosával ismerkedünk. Délután
hajókázás a Ropotamo folyó torkolatában, mely a Ropotamo
természetvédelmi terület része.  Visszaúton a szállás felé
rövid szabadidő Burgaszban (Ár: 20 EUR/fő)

 Belgrád-Budapest
Hazautazás, útközben rövid városnézés Belgrádban. Érke-
zés Budapestre a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 94.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 24.600,-Ft/fő
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő

Augusztus 22-28.

TUTI ÁR: 79.900,-Ft/fő



 Budapest-Ligur tengerpart
Kora reggel elutazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a Ligúr tengerpart közelében
fekvő szállásra az esti órákban. (A mai napon nincs vacsora!) 

 Marseilles-Costa Brava
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk utunkat Spanyolország
felé. Megálló Marseilles-ben, az egyik legnagyobb francia ki-
kötővárosban. Rövid városnézésünk során megtekintjük a
régi kikötőt, a sétányt, és a bazilikát a régi városnegyeddel.
Továbbutazás Spanyolország egyik legszebb üdülőhelyére. A
legészakibb spanyol "costa", vagyis tengerpart,  a Costa
Brava, az egyik legnépszerűbb üdülőhely egész Európában
is.  Gyönyörű strandok, halászfalvak és tengerparti üdülővárosok
várják a nyaralókat. Esti érkezés a szállodába. (6 éj)

 Barcelona
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív egész napos buszos
gyalogos városnézés Barcelonában. Ismerkedés Katalónia színes
fővárosával, amit Gaudi munkássága tett még érdekesebbé.
Művei mind az Unesco világörökség részei. A délelőtt folyamán
megtekintjük a Güell park külső részét; a Sagrada familiát,
Gaudi életművét helyi idegenvezetővel (Ár: 9 500 Ft/fő - Jelent-
kezéskor fizetendő!), ami még nem készült el, de ha elkészül, a
világ legnagyobb római katolikus bazilikája lesz; valamint a
Passeig Gracia gazdag polgári - köztük 2 Gaudi tervezésű (Casa
Battló, Casa Milá) – házait, majd megálló Montjuic-hegyi kilátónál.
A délután folyamán a középkori városmaggal folytatjuk a napot.
A Gótikus Negyed a Katedrálissal és Királyi Palotával; Katalán
tér; séta a híres Ramblas-on, ahol mutatványosok, élő szobrok,
kávézók, boltok találhatóak; a La Boqueria piac a maga színes
kavalkádjával; Plaza Real, klasszicista jellegű árkádos tér, közepén
a Három Grácia szökőkútjával;  a 60 méter magas Kolumbusz a
60 méter magas Kolumbusz szobor. Városnézésünk után rövid
szabadidő, vásárlási lehetőség a modernizmus fellegváraként is
gyakran emlegetett Barcelonában. Az esti órákban visszautazás
a tengerparti szállásra. (Ár: 30 EUR/fő))

 Costa Brava
Szabad program, pihenés a tengerparton. Costa Brava szép, hosszú,
homokos tengerpartjával, számos program lehetőséggel várja az
üdülni vágyókat, így a strandolás mellett egy igazán tartalmas napot
is eltölthetünk az üdülővárosban. Program lehetőségek: Delfinárium,
Csúszdapark stb. Este részvételi lehetőség egy látványos Flamenco
show programon. (Ár: 40 EUR/fő) Vacsora után egy fantasztikus elő-
adáson vehetnek részt, ahol jellegzetes spanyol környezetben
élvezhetik a spanyol kultúra legjellegzetesebb táncát és ízelítőt
kaphatnak a spanyol zenékből. Visszaérkezés a szállodába a késő
esti órákban.

 Andorra
Szabad program, pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás
Andorra-ba. Az Andorrai Hercegség a Pireneusok keleti részén, Fran-
ciaország és Spanyolország között elterülő ország, Európa legnagyobb
törpeállama. A pireneusok festői hegyei között utazunk, középkori
falvak mellett elhaladva érkezünk be Andorra la Vella-ba, a hercegség
fővárosába. Városnézés Európa legmagasabban fekvő fővárosában,
ahol sétánk során megtekintjük a főtemplomot, a parlamentet, a
völgy házát, a Poble teret. Szabadidő és vásárlási lehetőség a

vámmentes államban. Délután még rövid látogatást teszünk a 2.740
m magasan fekvő hangulatos hegyi városkában, Ordino-ban. Szűk
macskaköves utcái között található a XVII. századi urasági kastély. A
nemesi család volt az egyik tulajdonosa az andorrai kovácsműhelyeknek,
ami a XIX. századig Andorra vezető iparága volt. Visszaérkezés a
szállodába az esti órákban. (Ár: 40 EUR/fő)

 Montserrat
Szabad program, pihenés a tengerparton vagy fakultatív ki-
rándulás.  Spanyolország második legjelentősebb búcsújáró
helye, Montserrat. Nevezetessége az a bencés apátság,
melyben a Montserrati Szűz szentélye található, a hegy ezért
ismert zarándokhely. Megtekintjük a hegyormok köztI kolostort,
ahol  a katalánok híres védőszentjének a szobrát, a Fekete
Madonnát őrzik. (Fakultatív lehetőség: siklózás. ) Utána ellá-
togatunk a vidék egyik legszebb és legfontosabb borászatába,
ahol megismerkedhetünk a borászat rejtelmeivel, majd bor-
kóstoló. Késő délután visszaérkezés a szállásra. (Ár: 20
EUR/fő)

 Figueres–Pubol-Girona
Szabad program, pihenés a tengerparton vagy egésznapos
fakultatív kirándulás, ami keretében először Figueres-be lá-
togatunk, Salvador Dali szülővárosába, ahol megcsodálhatjuk
a híres Dali múzeumot. 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 idejében a 14. sz. végén nyerte el. 1996-ban nyitották
meg a nyilvánosság felé.  A kastély után a több, mint ezer
éves múltra visszatekintő Girona városával zárjuk programunkat.
Séta az óváros szűk utcácskáin; megtekintjük többek között
a világ leszélesebb gótikus templomhajójával rendelkező ka-
tedrálist, a zsidó negyedet, az arab fürdőt. Visszatérés a
szállásra. (Ár: 30 EUR/fő)

 Costa Brava–Monaco-Genova
Reggeli a szállodában, majd búcsú Spanyolországtól. Elutazás a
kora reggeli órákban a Costa Brava-ról. Útközben rövid megálló
Monaco-ban, a fényűző hercegségben. Megtekintjük a hercegi
palotát (kívülről) és az innen nyíló felejthetetlen kilátást a luxusyachtok
kikötőjére, majd folytatjuk utunkat a Genova közeli tranzitszállásra. 

 Ligúria–Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás. Folyamatos utazás rövid
pihenőkkel. Késő esti érkezés Budapestre.  .  

Utazás: autóbusszal Szállás: ***szálloda Ellátás: Félpanzió (7 vacsora)

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 199.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 65.900,-Ft/fő  

Augusztus 17-25.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 48

TUTI ÁR: 179.900,-Ft/fő



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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 49

 Budapest-Malaga
Délután elutazás menetrendszerinti járattal Malaga-ba, majd este
transzfer a szállásra Torremolinosba.

 Ronda-Mijas
Reggeli után utazás az egyedülálló fekvésű Ronda városába,
mely nevével ellentétben Andalúzia egyik legszebb városa.
Az ódon hangulatú óvárost két részre osztja egy több mint
100 méter mély szurdok. Séta a műemlékek sokasága
között, mely során többek között megtekintjük Spanyolország
legrégebbi arénáját is. Délután továbbutazás Mijas-ba,
Costa del Sol régió tipikus andalúz falujába, séta a fehérre
meszelt házak között. A település egyik érdekessége a
szamár taxik. Visszatérés a szállásra.

 Gibraltár-Marbella
Reggeli után indulunk a brit fennhatóság alatt álló Gib-
raltárba. Fakultatív program keretén belül látogatást te-
szünk,a szabadon élő majmokról is elhíresült sziklánál,
ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk; a St. Michael
cseppkőbarlangjánál, 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 üdülőhelyén, ahol felfedezhetjük a
kanyargós, kis szűk utcácskák közötti régi római és mór
műemlékeket. Visszautazás a szállásra az esti órákban.

 Malaga-Nerja
Egész napos kirándulás helyi közlekedéssel. Délelőtt Mala-
ga-ba a napos part központjába látogatunk. Városnézésünk

 Budapest-Lisszabon
Elutazás az esti órákban a Wizzair légitársaság közvetlen
járatával Lisszabonba.Érkezés után transzfer a szállodába. 

 Obidos–Nazaré-Alcobaca
Észak felé vesszük utunk. Első megállónk Óbidos, a fallal körülvett
középkori hangulatú város. Itt megkóstoljuk a tipikus helyi likőrt
(ginginha). Folytatjuk utunkat Nazare-ba, az egyik legismertebb
portugál halászfaluba, aminek gyönyörű tengerpartja a sziklák lábánál
terül el. Délután érkezünk Alcobaca-ba, ahol megtekintjük az UNESCO
listás apátságot. Esti érkezés a Coimbra környéki szállásra. 

 Coimbra–Aveiro
Reggeli után utazás a 18. sz.-i egyeteméről híres Coimbra városába.
Belvárosi séta a történelmi utcákon, az egzotikus fával és arannyal
épült Joanina könyvtár megtekintése. Délután továbbutazás Avei-
ro-ba, másnevén a „Portugál Velencébe”. A város egy széles
öbölben terül el, ahol a Vouga folyó beleömlik a tengerbe. A várost
lagúnák, vízi utak  hálózzák be színesen pompázó hajókkal (barcos
moliceiros). A még Marcus Aurelius idejében alapított város az
egyik legérdekesebb település Portugáliában. Lehetőség sétahajó-
kázásra  a csatornák között. Visszatérés a szállásra. 

 Portó
Egész napos látogatást teszünk Portó-ba, észak-Portugália fővárosába
és kapujába. Panorámás városnézéssel kezdünk: Castelo do Queijo,
Foz öböl, Boavista sugárút és a történelmi központ, amit a
világörökség részéve nyilvánítottak. Ennek részeként megtekintjük
az Aliados sugárutat, a belvárosi Baixa negyedet, a Szabadság
terét, Sao Bento állomást a gyönyörű festett csempéivel, a jellegzetes
barokk stílusú Clerigos tornyot, a híres Bolsa palotát. Majd kihagy-

során megtekintjük a lenyűgöző szépségű katedrálist;  Spa-
nyolország 8. sz-i legépebben fennmaradt mór erődjét; a
Picasso múzeumot;  a leghíresebb sétálóutcáját (Calle Larios).
Délután érkezünk Nerja-ba, ellátogatunk „Európa balkonjához”,
ahonnan csodálatos panoráma tárul elénk, majd séta az
óvárosban a hangulatos szűk kis utcácskák között. Este
visszatérünk a szállásra.

 Torremolinos
Egyéni szabadidő  és fürdési lehetőség Torremolinosban. 

 Granada-Cordoba
Reggeli után elindulunk Granadá-ba. Megtekintjük a  várost:
a katedrálist, a spanyol reneszánsz egyik remekművét; a vi-
lágörökségi régi mór városnegyedet; Plaza Nueva. Majd fa-
kultatív lehetőség az Alhambra Pazar palotaegyüttesének a
megtekintésére a sokat fotózott oroszlános udvarral és a
kapcsolódó Generalife díszkerttel, amik joggal tették világhírűvé
a várost. (Ár: 16.000 Ft – jelentkezéskor fizetendő!)

 Carmona-Sevilla
Reggeli után elutazás Sevilla felé. Útközben rövid sétát
teszünk egy újabb tipikus andalúz kisvárosban, Carmona-
ban. Kora délután érkezünk Andalúzia fővárosába. A több
mint 2000 éves városban, számos civilizáció hagyta itt láb-
nyomát. Városnézésünk során megtekintjük többek között: a
világ legnagyobb gótikus katedrálisát a híres Giralda toronnyal;
a mór erődőt; az egykori Santa Cruz zsidó negyedet; a város
legszebb terét, Plaza de Espana. Visszatérés a Cordoba
környéki szállásra.

 Cordoba-Antequera-Malaga
Városnézés Cordobaban, a régi történelmű, gazdag kultúrájú
városban. Az egykori arab világ egyik legfontosabb szellemi
és művészeti központja volt. Városnézésünk egyik legfon-
tosabb megállója a mór eredetű káprázatos mecset,
Mezquita; séta a zsidó negyedben; Alcazar (a kalifák
egykori rezidenciája díszkerttel, mozaikokkal), Guadalquiviren
átívelő mór kőhíd. Visszautazás Malagába,útközben rövid
pihenő Antequera városában, ahol világhírű dolmeneket
látogatunk meg.  Az esti órákban hazautazás menetrend
szerint Budapestre.

EURÓPA HATÁRÁN    hatatlan programként látogatást teszünk a híres borospincéknél
borkóstolással. A délután folyamán lehetőség hajókázásra a Douro
folyón egy tipikus Rabelon, századokon át ez volt a leghatékonyabb
szállítási eszköz a vasút megjelenése előtt. Visszatérés a szállásra.

 Batalha–Fatima
Reggeli után indulás Batalha-ba, ahol a portugál gótikus művészet
remekművét a Santa Maria de Vitória kolostort tekintjük meg. Az
Avis, híres portugál királyi dinasztia egyik kiemelkedő szimbóluma.
Kápolnájában királyi sírtömbök találhatók. Délután folytatjuk
utunkat Fatima-ba, a híres zarándokhelyre, ahol a katolikus hit
szerint megjelent Szűz Mária. Visszatérés a szállásra. 

 Sintra–Cabo da Roca–Cascais-Estoril
Mai napunkat a világörökségi Sintra megtekintésével kezdjük. A
hegy lábánál elterülő gyönyörű városban meglátogatjuk a Nemzeti
Palotát, aminek legfeltűnőbb jellegzetessége a két kúp alakú
kémény. Sintra után elhaladunk Cabo de Roca, Európa legnyugatibb
csücske mellett. A nap további részében meglátogatjuk Cascais-
t egy hagyományos halászfalut, majd Estoril-t, a világhírű nyara-
lóhelyet. A Lisszabon környéki szállás elfoglalása az esti órákban. 

 Lisszabon
Reggeli után indulunk a fővárosba, Lisszabonba. Panorámás
városnézés keretén belül láthatjuk a bikaviadal arénát, a
Spanyol teret, a VII. Eduardo parkot és a Szabadság 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 város-
nézésünket olyan kiemelt helyszíneken folytatjuk, mint a Rossio,
Kereskedelem tere, Alfama és Chiado negyedek, a Sé katedrális,
valamint a S. Jorge kastély, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a
városra. Szabadidő, majd visszautazás a szállásra.

 Lisszabon–Budapest
Szabadidő, majd délben kijelentkezés a szállodából és transzfer
a folyó partján épült Expo negyedbe,melyet az 1998-as Világ-
kiállításra építettek. Itt lehetőség lesz libegőzni, melyről szép
kilátás nyílik a városra és a hídra vagy látogatást tenni Európa
egyik legnagyobb Óceanáriumába. Vásárlási lehetőség a Vasco
da Gama bevásárlóközpontban,majd 16.30-kor transzfer a
reptérre. Elutazás menetrend szerint, érkezés Budapestre az
éjszakai órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 239.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 47.600,-Ft/fő
Reptéri illeték: kb. 47.000,-Ft/fő
Nagyméretű kézipoggyász: 15.800,-Ft
Feladott poggyász 23 kg: 27.000,-Ft
Feladott poggyász 32 kg: 34.000,-Ft

Október 3-10.

Szeptember 17-24.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 219.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 60.000,-Ft/fő
Reptéri illeték: kb.45.000,-Ft/fő
Nagyméretű kézipoggyász: 14.900,-Ft
Feladott poggyász 23 kg: 19.500,-Ft
Feladott poggyász 32 kg: 25.700,-Ft

TUTI ÁR: 197.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 215.900,-Ft/fő





ROMANTIKA

 Budapest-Cividale del Friuli-Udine
Utazás rövid pihenőkkel Észak-Olaszország autonóm régiójába,
Friuli-Venezia-Giulia tartományába. Látogatásunkat Cividale
del Friuli városában kezdjük, mely a Longobárd Hercegség
első székhelye volt Olaszországban. A Julius Cézár által
alapított festői városban megnézzük a Piazza del Duomo-t,
a Dóm épületét és a legendás Ördög hídját is.  Továbbutazás
Udine városába. A velencei gótikus árkádok alatt átsétálva
megtekintjük a Szabadság tér (Piazza della Libertá) díszes
épületeit, ahol gyakorlatilag minden Velencét idézi: az orosz-
lános kapu, a velencei gótikus palota, amely márványból
épült és egykoron piactérként funkcionált és a toronyóra
(Torre dell'Orologio), amely a Szent Márk térről lehet ismerős.
Innen nyílik a Via Mercatovecchio üzletekkel, kávézókkal
tarkított utcája, ahol egykoron a városfal húzódott, és ahol
a mai napig láthatóak a középkorból megmaradt házak. Vá-
rosnézésünk után továbbutazás a Velence környéki szállásra.
Érkezés a szállodába az esti órákban.

 Budapest-Aquileia-Grado-Jesolo
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás Olaszországba Szlovénián keresztül, rövid pihenőkkel.
Délután látogatás Friuli Venezia Giulia tartomány egyik
legfontosabb archeológiai lelőhelyén, a Natissa folyó partján
fekvő Aquileia-ban. A csodálatos mozaik A csodálatos
mozaik padlózattal – mely a nyugati világban ismert leg-
nagyobb-, és freskókkal díszített bazilika Világörökség
része. Látogatásunk alkalmával a Santa Maria Assunta
bazilika altemplomában a híres hátrafelé nyilazó magyar
harcost ábrázoló freskót is megtekinthetjük. Továbbutazás
a Nap Szigeteként is gyakran emlegetett Grado városába.
A szigetet hídon közelítjük meg és a jellegzetes lagúna
világot érintve, a távolból láthatjuk az Isola Barbana szen-
télyének épületét is. Végigsétálunk a történelmi belváros
hangulatos kis utcáin, majd a Velence környéki szálláshe-
lyünkre utazunk.

 Budapest-Bled -Aquileia
Elutazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Útközben rövid
pihenő Szlovénia gyöngyszeménél a Bledi tónál. Séta a
tóparton, majd továbbutazás Aquileia-ba. Rövid megállónk
alkalmával megtekintjük a Világörökséghez tartozó Bazilika
csodálatos mozaik remekeit, majd továbbutazás a Velence
környéki szállásra. 

 Torcello-Burano-Murano-Velence
Reggeli a szállodában, majd utazás Punta Sabbioni kikötőjébe.
Innen bérelt hajóval utazunk Torcello szigetére, ahol meg-
tekintjük a velencei-bizánci építészet kiemelkedő alkotását,
a gazdag mozaikdíszítésű Santa Maria Assunta katedrálist,
valamint az Attila trónjaként elhíresült kőszéket is. Tovább-
utazás a festői Burano szigetére (csipkekészítés), rövid
szabadidő, majd következő megállónk az üveggyártásáról
világhírű Murano. A szigeten rövid bemutató egy üvegfújó

 Lido di Jesolo-Velence
Reggeli a szállodában, majd utazás Veneto tartomány
népszerű üdülővárosába. Szabadidő, fürdési lehetőség
a homokos tengerparton vagy fakultatív kirándulási le-
hetőség Velencébe. Utazás bérelt hajóval a lagúnák
mesés városába, Velencébe (Ár: 30 EUR/fő). Gyalogos
városnézés a legfontosabb nevezetességekkel (Szt. Márk
tér, Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialto stb.),
majd visszautazás Punta Sabbioni kikötőjébe a késő
délutáni órákban.

 Miramare kastély-Trieszt-Grotta Gigante-Budapest
Reggeli, majd Friuli-Venezia-Giulia tartomány fővárosába,
Triesztbe utazunk. Útközben megállunk a Miramare kastély
isztriai 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 gyönyörű tengerparti
panorámaúton, majd autóbuszos városnézés Olaszország
egyik legjelentősebb kikötővárosában, Triesztben. Ezt
követően a Grotta Gigante óriás méretű cseppkőbarlangjának
felfedezésére indulunk. A világ egyik legnagyobb csepp-
kőbarlangjának belső termében akár a római Szent Péter
Bazilika épülete is elférne, a belső tér hatalmas méreteivel
lenyűgöző és felejthetetlen élményt nyújt a látogatók
számára. Hazautazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre
a késő éjszakai órákban.

 Velence-Burano-Murano
Reggeli a szállodában, majd a világ egyik legszebb és leg-
különlegesebb hangulatú városának, a szigetekre épült, si-
kátorokkal tagolt Velencének a felfedezésére indulunk. Ki-
rándulásunk alkalmával a velencei lagúnák gyöngyszemeit
és az „Úszó várost” ismerhetik meg, mely 1987 óta része
az UNESCO Világörökségnek.  Punta Sabbioniból bérelt
hajóval utazunk a két legszebb lagúna szigetre. Burano-ra
érkezve a világhírű csipkeművészet remekműveit is meg-
csodálhatjuk, majd szabadidő a sziget jellegzetes, színes
házairól ismert festői központjában. Továbbutazás Murano
szigetére, ahol rövid bemutatót is láthatunk az egyik üveg-
készítő műhelyben. Érkezés Velencébe a délutáni órákban,
majd gyalogos városnézés a legfontosabb látnivalókkal:
Szt.Márk tér, Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, Rialtó
stb. Félpanzió esetén vacsora a Szt. Márk tér közelében
egy hangulatos kis trattoria-ban. Visszautazás a szálláshelyre
a késő esti órákban (Ár: 40 EUR/fő).

 Padova-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Veneto tartomány egyik
legszebb városába. Rövid városnézés Padovában, Szt. Antal vá-
rosában, ahol a legfontosabb nevezetességek közül megnézzük
a Prato della Valle teret, a Bazilika épületét, a híres padovai
Egyetemet és a Pedrocchi kávéházat majd programunkat az
Igazságügyi Palota épületével zárjuk a Piazza delle Erbe e Frutta
terén. Hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

HÉTVÉGE

A GONDOLÁK VÁROSA

műhelyben, majd utazás Velencébe. Érkezés a Szent Márk-
öbölbe a kora délutáni órákban. Városnézés az Adria ki-
rálynőjének nevezett városban,, szabadidő, gondolázási
lehetőség, majd félpanzió esetén vacsora egy hangulatos
étteremben. Visszautazás a szállásra a késő esti órákban
(Ár: 40 EUR/fő).

 Velence
Reggelink elfogyasztása után a cölöpökre épült város számtalan
csodájának további felfedezésére indulunk. Mai programunkat
egy fantasztikus panorámahajózással kezdjük. Láthatjuk a San
Giorgio Maggiore, San Lazzaro és San Servolo szigeteket,
majd a Giudecca csatornán végighajózva gyönyörködhetünk a
velencei paloták szépségében (Ár: 20 EUR/fő). Városnézés,
majd programunkat a Frari templom megtekintésével folytatjuk.
Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.

 Miramare kastély-Trieszt-Budapest
Elutazás a szállodából a reggeli órákban. Festői tengerparti
út vezet Trieszt kikötővárosába, 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 be-
céznek. Séta a gyönyörű tengerparti parkban, majd a
kastély épületének külső megtekintése után rövid látogatás
Triesztben. A Borgo Teresiano és a Piazza d’Unitá tér meg-
tekintése után búcsú Trieszttől. Hazautazás rövid pihenőkkel.
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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 50

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 48.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő 

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

Árak (Ft/fő)
.Részvételi díj: 69.900,-Ft/fő  
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő

Június 16-18., Július 21-23.

Március 17-19., Április 29-Május 1. 
Szeptember 2-4.-Regata Storica!

Április 14-17., Június 2-5., Augusztus 18-21.
Szeptember 28-Október 1., Október 20-23.

TUTI ÁR: 44.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 43.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 59.900,-Ft/fő



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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 89.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 16.000,-Ft/fő    
Egyágyas felár: 21.000,-Ft/fő  

 Budapest-Possagno-Bassano del Grappa-
Marostica-Levico Terme
Utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Első megállónk
Antonio Canova, szülővárosa. Látogatás Possagno kisvárosában,
majd utazás a grappa hazájába, a Brenta folyó partján fekvő
festői Bassano del Grappa városába. A város legismertebb
nevezetessége az 1209-ből származó, többször felújított
fedett fahíd. Belvárosi séta, majd késő délután Veneto
tartomány egyik legelbűvölőbb kisvárosába, Marostica-ba lá-
togatunk. Megismerkedünk a városhoz kapcsolódó romantikus
történettel, és megtekintjük a sakktábla formára kialakított
teret is, ahol Olaszország egyik leglátványosabb eseménye
kerül megrendezésre minden évben. Esti érkezés a Levico
Terme városában található szállásra.

 Merano-Bolzano
Reggeli után ismerkedés a Tirol falu alatti völgyben fekvő
elegáns üdülővárossal Meranoval. A legkedveltebb dél-tiroli
üdülőváros szubalpin éghajlatáról nevezetes, pálmákkal sze-
gélyezett sétaútjai, domboldalban húzódó szőlőskertjei, elegáns
üzletei, kitűnő éttermei és patinás nagyszállói varázslatos han-
gulatot adnak a kisvárosnak. Látogatás a Merano melletti Tra-
uttmansdorff kastély 12 hektáron elterülő botanikus kertjében.
A kastélypark néhány éve elnyerte az „Olaszország legszebb
kertje” címet is. Séta a mediterrán és egzotikus növényekben
gazdag parkban, majd továbbutazás  Dél-Tirol fővárosába,
Bolzano-ba. Ismerkedés a várossal: Walther tér, Laubengasse,
Dóm, Dominikánusok Temploma. Lehetőség a világhírű Dél-
Tiroli Régészeti Múzeum megtekintésére, melynek fő szenzációja
Ötzi, az ősember, akit jégbe fagyva találtak meg 1991-ben a
közeli Ötztali-Alpokban, 3200 méteres magasságban. Visszautazás
Levico Terme városába az esti órákban.

 Budapest-Misurina tó-Belluno
Indulás a kora hajnali órákban Szlovénián keresztül
Olaszországba. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a
sziklatornyokkal ékesített Dolomitok varázslatos vidékére.
A fennsíkok, havasi rétek széles, hullámos lejtőikkel
eszményi síterepek. Az egyedülálló hegycsoport 2009
óta része a Világörökségnek. Délután a tengerszint felett
1750 méter magasan fekvő Misurina tóhoz látogatunk.
A Dolomitok egyik legszebb kirándulóhelyéről gyönyör-
ködhetünk a Tre Cime di Lavaredo híres sziklaormokra
nyíló fantasztikus panorámában is. Séta a tóparton,
majd látogatás Belluno városában. Belvárosi sétánk
során megtekintjük a Dóm tér díszes épületeit is, majd
a szálláshely elfoglalása az esti órákban.           

 Pieve di Cadore-Cortina d’Ampezzo-Bolzano
Reggeli a szállodában, majd utazás Pieve di Cadore
városába, ahol megtekintjük Tiziano szülőházát. Továbbutazás
Veneto tartomány egyik legnépszerűbb kisvárosába, Cortina
d’Ampezzoba. A Valle d’Ampezzo páratlan fekvésű gyöngy-
szeme, a Dolomitok királynőjeként emlegetett kisváros ren-
dezte 1956-ban a téli olimpiát, ma pedig Olaszország
egyik legnépszerűbb síparadicsoma. Cortina d’Ampezzoban
lanovkával felmegyünk a Cinque Torri 2000 méteres
csúcsára, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik a Dolomitok
színes csúcsaira. Délután a Nagy Dolomitok fantasztikus
panorámaútjának egy részén áthaladva Dél-Tirolba látogatunk.
A Dolomitok Kapujaként is emlegetett Bolzano Alto Adige
tartomány fővárosa is egyben. Séta a belvárosban, ahol a
Dóm és a Walter tér legfontosabb épületeit is megtekintjük,
majd utazás a szálláshelyre. 

 Trento-Beseno kastély-Levico Terme
Reggeli után utazás Trento városába, mely a tartomány
fővárosa. A magas hegycsúcsok között lévő város az
egyike az ország leggazdagabb és legvirágzóbb városainak.
Látogatás a középkori és reneszánsz történelmi város-
központban: Dóm, Palazzo Pretorio, Neptun-kút, Városháza,
Santa Maria Maggiore templom. Városnézésünk után
Trentino-Alto Adige tartomány egyik legjelentősebb mű-
emlékét, a Buonconsiglio kastély gótikus épületét keressük
fel. Következő megállónk a Beseno kastély erődítményszerű
épülete lesz, majd visszautazás a szállásra. Útközben
megálló egy gazdaságnál, ahol a régió jellegzetes
termékeit is megkóstolhatjuk.

 Monte Baldo-Malcesine-Rivaa
Reggeli után a Garda-tó szépségeivel ismerkedünk. Először
a Monte Baldo csúcsáról gyönyörködhetünk a páratlan ki-
látásban. A délutáni órákban Malcesine hangulatos kisvá-
rosába látogatunk, majd hajóra szállunk és a tó északi
partjának legszebb kisvárosába Rivába érkezünk. (Ár: 20
EUR/fő) A város már a Monarchia idejében is Európa leg-
népszerűbb üdülőhelye volt. A hatalmas hegygerincek
övezte, festői tópartot gazdag mediterrán növényzet veszi
körül. Belvárosi séta, majd visszautazás a szállásra.

 Cortina d’Ampezzo-Misurina-tó-Redipuglia-
Budapest
Reggeli után hazautazás a Dolomitokon keresztül. Rövid
belvárosi séta a Dolomitok gyönyörű fekvésű fővárosában,
Cortina d'Ampezzo-ban, mely az ország egyik legnépszerűbb
síparadicsoma, és itt rendezték meg az 1956-os téli olimpiai
játékokat. Ezt követően a páratlan szépségű Misurina tavat
keressük fel. Az 1750 méter magasan fekvő tengerszem, a
Dolomitok egyik legszebb kirándulóhelye. Megcsodáljuk a
Dolomitok leghíresebb ormaira nyíló fantasztikus panorámát,
az egyiptomi piramisokra emlékeztető „Tre Cime di Lava-
redo”-ra fantasztikus összképét, majd séta a tóparton. Ha-
zautazás, útközben rövid megálló Redipuglia városában.
Europa egyik legnagyobb katonai emlékművét tekintjük
meg, mely százezer I. világháborús hős nyughelye. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.

 Riva del Garda-Monte Baldo-Malcesine
Utazás a Garda-tó északi partjának legszebb kisvárosába,
Riva-ba. A város már a Monarchia idejében is Európa leg-
népszerűbb üdülőhelye volt.  A hatalmas hegygerincek övezte,
festői tópartot gazdag mediterrán növényzet veszi körül. Rivai
kirándulásunk alkalmával azonnal megértjük majd, miért is
nevezte Goethe a Garda-tavat a természet csodájának. Ezt
követően hajóra szállunk és a középkori hangulatot idéző
Malcesine hangulatos kisvárosába látogatunk. Séta a kikötőben,
a boltokkal teli kisutcákban és természetesen a Scaligero
kastély épületét is látni fogjuk (Ár: 20 EUR/fő). Délután
szabadidő vagy a Monte Baldo  csúcsáról gyönyörködhetünk
a Garda-tóra nyíló páratlan kilátásban. 

 Marostica-Bassano del Grappa-Budapest
Utazás a Grappa hazájába, a Brenta folyó partján fekvő festői
Bassano del Grappa városába. A város legismertebb neveze-
tessége az 1209-ből származó, többször felújított fedett
fahíd. Belvárosi séta, rövid szabadidő, 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, itt Olaszország egyik leglátványosabb eseménye is
megrendezésre kerül, ahol a sakkfigurák élő emberek. Haza-
utazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

KINCSEI

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 74.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő

Június 1-5., Szeptember  20-24.

Június 29-Július 2., Augusztus 19-22.

ÚJ!

TUTI ÁR: 74.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 66.900,-Ft/fő



PÁLMAFÁK 
ÉS HAVAS HEGYCSÚCSOK

 Budapest-Dolomitok-Misurina tó
Elutazás Ausztrián keresztül Olaszországba, ahol keresztül
haladunk a Dolomitok festői tájain. A Dolomitok páratlan
szépségű színes hegyvonulatai, az égbe törő 3000 méteres
hegycsúcsok és a meredek sziklafalak vidéke 2009 óta
része a Világörökségnek. Fotózás a Misurina-tónál, majd
utazás a Garda-tó környékén található szállásunkra. Itália
egyik legszebb taván három régió osztozik Lombardia,
Veneto és Trentino Alto Adige tartománya. Esti érkezés a
szállodába. 

 Saló-G.Riviera-Maderno-Tenno-R.Garda
Reggeli a szállodában, majd utazás hajóval Saló városába,
ahol belekóstolhatunk a helyiek mindennapjaiba is a heti
piacon. (Ár: 20 EUR/fő) Rövid szabadidő, majd folytatjuk
utunkat Gardone Riviera városába, a Vittoriale megtekintése.
Következő megállónk Maderno városa. Séta a festői tóparton
majd folytatjuk utunkat a Garda tó-fővárosába, érkezésünk

 Budapest-Padova
Találkozó a kora reggeli órákban Budapesten, a Déli pá-
lyaudvarnál. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel Szlovénián
keresztül Olaszországba. Érkezés Veneto tartomány híres
egyetemi városába, Padovába a kora délutáni órákban.
Gyalogos városnézésünk a Prato della Valle hatalmas
terével kezdődik, mely Európa egyik legnagyobb tere, és
egyben egy szoborpark is, ahol a város történelméhez
kapcsolódó hírességek szobrai találhatók. A város védő-
szentjéről elnevezett Szent Antal Bazilika meglátogatása
után gyalogos sétánk alkalmával megtekintjük a város le-
gendás alapítójának, Antenore-nak a jelképes sírját is,
majd az Egyetem, a Városháza és a híres Pedrocchi
kávéház épületével folytatjuk programunkat. A Piazza delle
Erbe e Frutta terén az Igazságügyi Palota épületével zárjuk
városnézésünket. Búcsú a Brenta folyó mentén fekvő
várostól és folytatjuk utunkat a szálláshelyre. Érkezés a
Garda-tó környéki szállodába a kora esti órákban.

 Budapest-Vicenza
Elutazás a kora reggeli órákban. Délután városnézés Veneto
tartomány egyik legrégebbi városában. Vicenza, Palladio vá-
rosaként is ismert, mivel a híres építésznek számos reneszánsz
palotát köszönhetünk. Látogatás Vicenza belvárosában, mely
az UNESCO Világörökség része. Városnézés ( Teatro Olimpico,
Palazzo Chiericati, Basilica, Palazzo Thiene) , majd a Garda-
tó környékén található szállásunkra utazunk.

 Sirmione-Isola Borghese-Lazise-Bardolino
Reggeli után utazás Olaszország legnagyobb tavához, a
havas hegycsúcsok és pálmafák övezte Garda-tóhoz. Lá-
togatás Sirmione hangulatos kisvárosában, majd hajóki-
rándulás (Ár: 35 EUR/fő). A félsziget partja mentén
kihajózunk a Garda- tó festői szigetéhez, mely már a
rómaiak idejében is lakott volt, majd a későbbi évszázadokban
szerzetesek éltek itt, köztük rövid ideig Assisi Szent Ferenc
is. A Cavazza család tulajdonában lévő Isola Borghese-n,

előtt azonban látogatás a lenyűgöző 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.

 Sirmione-Lazise-Bardolino-Torri del Benaco
Reggeli a szállodában, majd utazás a kristálytiszta vizű
Garda-tó partjára, melynek mentén olajfaültetvények,
pálmafák és leanderek burjánzanak. A tó déli csücskében
fekvő Sirmione hangulatos óvárosába látogatunk. A
tóra mélyen benyúló földnyelv végében fekvő kisvárost
a Garda-tó gyöngyszemeként is emlegetik. Lazise vá-
rosában járva a venetoi Dogana (Vámház) épületét is
megtekintjük, majd délután látogatás az olíva olaj mú-
zeumban, ahol vásárlásra is lehetőség nyílik. Következő
megállónk Bardolino hangulatos kisvárosa, ahol felke-
ressük a bor múzeumot is, majd séta a hangulatos
promenádon.Utolsó megállónk Torri del Benaco városa,
ahol láthatjuk az impozáns Scaligeri várat is, majd
visszautazás a szállodába.

 Borghetto-Sigurtá park-Budapest
Olaszország egyik legjellegzetesebb és legromantikusabb
kisvárosa Borghetto vár ránk, majd látogatás a Sigurtá
parkban. Délelőtt felkeresünk egy sajtüzemet (vásárlási
lehetőség) majd megkezdjük utazásunkat Magyarországra.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

 Garda-tó vagy Gardaland
Fakultatív kirándulás a Garda-tóhoz (Ár: 30 EUR/fő). Legelőször
Malcesine hangulatos kisvárosába látogatunk, majd a Monte
Baldo csúcsáról gyönyörködhetünk a Garda-tóra nyíló páratlan
kilátásban. Délután Bardolino városába utazunk. Kóstoló a
helyi borokból, szabadidő, vásárlási lehetőség. Vagy szabad-
program látogatási lehetőség Olaszország legnagyobb szó-
rakoztató parkjában, a Gardalandban egyénileg.

 Sirmione-Verona-Budapest
Mai programunkat Sirmione festői kisvárosában kezdjük.
A Scaligeri vár őrzi a Garda-tó gyöngyszemének óvárosát,
ahol sétánkat folytatva felfedezhetjük a zegzugos kis-
utcákat. A hazaút során egy belvárosi romantikus séta
keretében ismerkedünk Rómeó és Júlia romantikus
városával, az Adige partján fekvő Veronával. A Piazza
Bra hangulatos kávézói és Verona legismertebb neve-
zetessége, az ókori amphiteátrum, a híres Aréna fogad
városnézésünk első állomásaként. A Via Mazzini csábító
kirakatai mentén végigsétálunk a Piazza delle Erbe
terére, ahol freskókkal díszített épületek és a Torre dei
Lamberti impozáns látványa fogadja a látogatókat. A
Piazza dei Signori terére átsétálva megtekintjük a
Scaligeri család gótikus síremlékét is, majd Júlia híres
erkélyével zárjuk programunkat. Budapestre a késő
esti órákban érkezünk.

GARDA-TÓ ÉS 

GARDA-TÓ & 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 a han-
gulatos sétányon vagy a középkori főtéren, majd folytatjuk
utunkat Bardolino-ba, ahol borkóstoló a régió ízletes
boraiból. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.

 Malcesine-Riva del Garda-Trento
Reggel a Monte Baldo lábánál fekvő Malcesine hangulatos
kisvárosába látogatunk. Megnézzük a középkori hangulatú
kisváros festői kikötőjét, a Scaligeri kastély épületét, majd
felvonóval feljuthatunk a Kopasz-hegy” csúcsára, hogy
megcsodáljuk a Garda-tóra nyíló páratlan kilátást is.
Utazás Trentino-Alto Adige régió fővárosába, Trento han-
gulatos kisvárosába. A magas hegycsúcsokkal körülölelt
kis ékszerdoboz az Adige völgyében fekszik. A Piazza
Grande terén sétálva megcsodálhatjuk a 35 m magas
városi tornyot, a csodás Neptun-kutat, majd a Székesegyház
tekintélyt parancsoló épületét pillanthatjuk meg. A késő
délutáni órákban tóparti séta a Garda-tó északi csücskében
fekvő Riva del Garda-ban, majd visszautazás a szálláshelyre
az esti órákban.

 Verona-Budapest
A hazaút során egy belvárosi séta keretében ismerkedünk
Rómeó és Júlia romantikus városával, Veronával. 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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 52

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 67.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 8.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 68.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

Május 26-29., Július 28-31.

Augusztus 25-27., Október 27-29.

Június 29-Július 2., Augusztus 17-20.

TUTI ÁR: 59.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 44.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 59.900,-Ft/fő



 Budapest-Vicenza
Elutazás a kora reggeli órákban. Utazás a Monti Berici északi
lábánál, a Bacchiglione folyó mellett fekvő Vicenzába. Város-
nézésünk során megtekintjük kívülről a Palladio tervezte
híres Teatro Olimpico épületét is, mely a Világörökség része.
Szálláshely elfoglalása Verona környékén az esti órákban.

 Roncole-Busseto-Villanova sull'Arda-Verona
Reggel utazás Roncoleba, ahol a leghíresebb olasz zeneszerző
Giuseppe Verdi szülőházát látogatjuk meg, majd továbbutazás
Bussetoba, ahol a Verdi Színházat és a főteret tekintjük meg.
Utunkat folytatjuk Villanova sull'Arda városába, ahol a zeneszerző
villáját keressük fel. Visszautazás a szállodába a délutáni órákban.
Este fakultatív program keretében lehetőség az Aida megtekintésére
a veronai Arénában. Érkezés a szálláshelyre az éjszakai órákban
(Ár: 12.000 Ft/fő - Jelentkezéskor fizetendő! Felhívjuk kedves
Utasaink figyelmét, hogy az operaelőadásra jegyet különböző ár-
kategóriákban lehet igényelni, ez természetesen tükrözi az előadás
élvezetének (látvány, hangzás) minőségét! Magasabb kategóriájú
jegy váltására a foglalással egyidejűleg van lehetőség!).

 Milánó-Bergamo
Késő délelőtti indulás Olaszország gazdasági központjaként és
a divat fővárosaként is emlegetett Milánóba. Milánó az a hely,
ahol a modernitás és a csillogás összefonódik a műemlékekkel,
a kultúrával és a szórakozással. A forgalmas bevásárló utcák
és a város látnivalói lenyűgözik a látogatókat. A Dóm, a Scala,
a Viktor Emánuel Galéria és a Casa Verdi (Idős Zenészek
Otthona) megtekintése után rövid szabadidő. Lombardiai láto-

 Budapest-Sigurtá-park
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Folyamatos utazás
Szlovénián keresztül Olaszországba. Késő délután Olaszország egyik
legszebb parkjában, a Sigurtá-kertben ismerkedünk a mediterrán
övezet dús növényvilágában. Esti érkezés a szállodába. 

 Comói tó-Varenna-Bellaggio
Mai napunkat Észak-Olaszország talán legszebb tavának felfedezésének
szenteljük. Reggeli után a hegyek által körülölelt festői Comói-tó partján
fekvő Lecco városába utazunk (Ár: 10 EUR/fő). Belvárosi sétánkat
követően folytatjuk utunkat az y alakú tó egyik lenyűgöző kisvárosába.
Varenna tóparti városa színes házaival, hangulatos utcácskáival garantáltan
magával ragadja a látogatókat. Rövid szabadidő után hajóra szállunk és
Bellaggio városába utazunk (Ár: 10 EUR/fő). A tó gyöngyszemeként is
emlegetett település mai kirándulásunk egyik fénypontja lesz. Szálláshely
elfoglalása Milánó közelében az esti órákban.

 Macugnana-Monte Rosa-Orta-tó
Reggeli után utazás egy vadregényes alpesi völgyben Macugnaga
faluba, mely a Monte Rosa keleti lábainál található. Séta a
gyönyörű fekvésű településen, majd folytatjuk utunkat az Orta-
tóhoz. A romantikus tavat Észak-Olaszország egyik legszebb
természeti kincsének tartják. A tó valamennyi nagy tó közül a

gatásunk következő megállója a dombra épült Bergamo városa
lesz. Rövid gyalogos városnézés a gyönyörű terek, macskaköves,
szűk utcák által övezett középkori városnegyedben. Visszaérkezés
a szálláshelyre az esti órákban.

 Mantova-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Lombardia egyik legjelentősebb
városába, a Mincio folyó partján fekvő Mantova-ba. A Gonzagák,
lagunákkal körülölelt városát „kis Velencének” is gyakran nevezik.
Városnézésünk során a legfontosabb látnivalónk a Palazzo Ducale
épülete lesz, mely a Gonzaga család híres rezidenciája volt. A
monumentális épületegyüttes gótikus, reneszánsz, manierista
és barokk stílusban pompázik pazar galériákkal, kertekkel és
több mint 500 szobával. Búcsú az elegáns, középkori jellegét
hűen őrző kisvárostól és hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.

legmagasabban fekszik. Itt nem a virágpompa, hanem az
érintetlen természet szépsége nyűgözi le a látogatókat.
Ismerkedés a félszigeten fekvő, középkori hangulatú Orta San
Giulio városával, majd hajóra szállunk és a San Giulio-szigetre
látogatunk (Ár: 10 EUR/fő). A gyönyörű bazilika megtekintése
után rövid szabadidő. Hazafelé úton megálló a Lago Maggiore
varázslatos vidékén. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

 Torino-Superga
Reggeli a szállodában majd mai programunkat a Világörökséghez
tartozó fantasztikus Királyi Palota a la Venaria Reale megtekintésével
kezdjük. ( Ár: 6.900,-Ft/fő jelentkezéskor fizetendő!) Az egyedülálló
épületegyüttes és a park megtekintése után városnézés Piemonte
tartomány fővárosában Torino-ban. A város a nagy hatalmú Savoy-
ház egykori székhelye volt, majd 1861 és 1865 között az újkori
Olaszország első fővárosa lett - a főváros ezt követően került Firenzébe,
majd Rómába. Belvárosi sétánk alkalmával megtekintjük a város leg-
fontosabb nevezetességeit kezdve a Piazza San Carlo híres kávézóival,
majd a Színház és a Palazzo Carignano épülete - Olaszország első ki-
rályának szülőháza következik. A Piazza Castello épületeinek megtekintése
után, a Via Po-n gyalogos sétánk a város szimbólumához vezet. A La
Mole Antonelliana 167 méteres magasságával Európa legmagasabb
kőépülete. Szabadidőben megkóstolhatjuk a Gianduiotti-t illetve vásá-
rolhatunk a híres torinói csokoládékból is. Késő délután a Filippo
Juvarra által tervezett Bazilika Superga épületéhez látogatunk el,
amely egy közeli 627 m magas hegyen található. A Királyi sírok meg-
tekintése után visszautazás a szálláshelyre.

 Milánó-Budapest
Reggeli a szállodában majd utazás Lombardia tartomány fő-
városába, Milánóba. Rövid látogatás a városközpontban a
legfontosabb nevezetességek megtekintésével, majd haza-
utazás. Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

BARANGOLÁSOK

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 53

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 69.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 89.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 17.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő

Augusztus 19-22.

Szeptember 19-23.

TUTI ÁR: 59.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 79.900,-Ft/fő



 Budapest-Verona
Elutazás a kora reggeli órákban Szlovénián keresztül Olaszor-
szágba. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a szerelmesek
városába, Veronába. Gyalogos városnézés a legfontosabb ne-
vezetességek 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 Giusti pa-
lotához tartozó teraszos kert, ciprusokkal, mitológiai szobrokkal,
szökőkutakkal valamint Európa legrégebbi kerti sövénylabirin-
tusával csodálatos látványt nyújt. Este a szálláshely elfoglalása
a Garda-tó közelében.

 Colorno-Mantova-Sigurtá park
Mai programunk a Reggia di Colorno, monumentális
hercegi palotájának megtekintésével kezdődik. A pármai
hercegek Versailles-i szépségű palotáját keressük fel. A
XVIII. század elején épült, több mint 400 teremből álló im-
pozáns épületet gyönyörű park veszi körbe. Séta a több
kilométer hosszan elterülő csodálatos francia kertben,
majd látogatásunk után utazás Mantova városába. Város-
nézés a legfontosabb látnivalókkal és vásárlási lehetőség
a régió gasztronómiai különlegességeiből. Késő délután
látogatás a Garda-tó közelében fekvő Parco Giardino
Sigurtá festői parkjában.  A Sigurtá-kert a mediterrán
övezet pompás növényvilágával büszkélkedhet: káprázatos
tulipánok, íriszek, rózsák, tavirózsák és őszirózsák otthona,
de található itt nagy tölgyfa, 18 virágos tó, gyógynövények
kertje, és ellenállhatatlan pázsitszőnyeg. Visszaérkezés a
szállásra az esti órákban.

 Budapest-Milánó
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Folyamatos
utazás, rövid pihenőkkel Lombardia tartományába. Szálláshely
elfoglalása Milánó közelében az esti órákban.

 Milánó
Egész napos városnézés a divat és kultúra fővárosában, Milánóban.
Észak-Olaszország legnagyobb, Olaszország második legnagyobb
városa  Lombardia fővárosa. A várost Olaszország gazdasági fő-
városának tartják, hiszen az ország legnagyobb ipari központja,
de világhírét operaházának és divatházainak köszönheti. Gyalogos
városnézésünk során megismerkedünk a város legfontosabb
nevezetességeivel: a Dóm tér, mely a város jelképe is egyben
csupa kőcsipke Dómjával, a gyönyörű angol kerttel rendelkező
Királyi Palota, a világhírű operaház a La Scala, az elegáns
üzleteiről és éttermeiről híres Galleria Vittorio Emanuelle II.
lesznek legfontosabb látnivalóink. Fakultatív lehetőség Leonardo
da Vinci világhírű Utolsó vacsora című freskójának megtekintésére
a Santa Maria delle Grazie templomban (Ár: 4.900,-Ft/fő-jelent-
kezéskor fizetendő! Helyek korlátozott számban, foglalás az
indulás előtt legalább 2 hónappal ajánlott!), majd szabadidő,
vásárlási lehetőség a belvárosban. Visszaérkezés a szállodába
az esti órákban.

 Lago Maggiore-Locarno-Centovalli-Domodossola
Reggeli után fakultatív kirándulás a Lago Maggiore és a
Centovalli vidékére (Ár: 50 EUR/fő). Séta Stresa hangulatos
tóparti városában, majd hajóra szállunk és Svájc legalacso-
nyabban fekvő városa, az elegáns Locarno felé indulunk. A
város Svájc olasz anyanyelvű részén, a Ticino kantonban
fekszik. Már a Római Birodalom idején is kedvelt nyaralóhely
volt, ismertségét az 1925-ös locarnoi Békekonferenciának

 Stra-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd kirándulásunk egyik csúcspontja
következik, a Riviera del Brenta festői vidékére utazunk. A
Riviera del Brenta egy Velence és Padova közti terület, mely
a folyóiról és számos villájáról ismert, melyeket a XVII.század
óta a velencei nemesek építtettek. A venetói villák királynője,
a Pisani család egykori villája vár ránk gyönyörű, 14 hektár
területen elterülő parkjával, mely 2008-ban elnyerte az Olasz-
ország legszebb parkja megtisztelő címet is. Látogatás a
Brenta folyó mentén fekvő Villa Pisani 114 szobás, pazar
kastélyában, ahol az évszázadok folyamán Napóleon, Wágner,
Hitler, Mussolini is megfordult. A villa épületében kiemelkedő
alkotásokat csodálhatunk meg, de a Giambattista és Giando-
menico Tiepolo freskóival díszített főúri kastély éppen olyan
lenyűgöző, mint meseszerű parkja. Séta a labirintus kertben,
majd hazautazás. Esti érkezés Budapestre..

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 8.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő

köszönheti. Érkezésünk után a hangulatos óváros, és a
Piazza Grande árkádos házai fogadnak. Belvárosi séta, majd
vonatra szállunk és egy csodálatos útvonalon utazunk vissza
Olaszországba. Vonatunkkal a Centovalli – a száz völgy me-
seszép vidéke vár bennünket, miközben 83 hídon és 34
alagúton robogunk keresztül. A völgyben utazva a meredek
hegyoldalak mellett fantasztikus látványban lehet részünk.
Késő délután érkezünk Domodossola városába, visszautazás
a szálláshelyre.

 Milánó-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel Magyarországra. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban..

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 74.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 16.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 19.000,-Ft/fő

Május 5-7., Július 7-9.

Május 11-14., Szeptember 14-17.

TUTI ÁR: 44.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 64.900,-Ft/fő

LEGSZEBB PARKJAI

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 54
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KINCSEI

 Budapest-Verona
Elutazás a kora reggeli órákban Szlovénián keresztül Olaszor-
szágba. Délután városnézés az Adige folyó kanyarulatánál, a
Garda-tó közelében fekvő, ősi városfalakkal védett Veronában,
mely egyike a legszebb és legrégebbi olasz városoknak. A te-
kintélyt parancsoló, csipkés díszítésű Portoni della Bra ívei
alatt átsétálva kezdjük meg városnézésünket. Verona legszebb
tere a Piazza Bra, melynek nagy részét a város legismertebb
nevezetessége, az Aréna foglalja el. Ez az ókori amfiteátrum a
harmadik legnagyobb ilyen jellegű épület Olaszországban.
Látogatásunkból nem maradhat ki a Piazza delle Erbe és a
Piazza dei Signori tere sem, de természetesen Júlia házát is
látni fogjuk, mely napjainkra zarándokhellyé vált a turisták és
a szerelmesek körében. Szálláshely elfoglalása a Garda tó
környékén az esti órákban.

 Sirmione-Brescia-Iseo tó
Reggeli a szállodában, majd látogatás a Garda tó déli csücs-
kében fekvő Sirmione központjában. Az óváros bejáratát
őrző XIII. századi Scaligeri kastély hídján átsétálva érkezünk
meg a lilaakácok által borított középkori házak, keskeny
kisutcák, csábító üzletek világába. Városnézés, majd to-
vábbutazás Brescia városába. Gyalogos séta a belvárosban,
ahol számos gótikus, reneszánsz és barokk templom,
valamint csodálatos reneszánsz terek fogadják a látogatókat.
Látogatásunk alkalmával megnézzük a Piazza della Loggia
terén a város jelképét a Torre dell’Orologio (Óratorony)
épületét, a Capitolium-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. Tóparti séta, majd utazás a
Milánó közeli szállásra. 

 Budapest-Padova-Garda tó
Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pi-
henőkkel Szlovénián keresztül Olaszországba. Útközben rövid
belvárosi séta Szent Antal városában, ahol a következő látni-
valókat tekintjük meg: Prato della Valle tér, Szt.Antal Bazilika,
Piazza delle Erbe e Frutta. Szálláshely elfoglalása a Garda tó
közelében az esti órákban.

 Verona-Garda tó-Sirmione-Gardone
Mai napunk első programja a romantikus város Verona majd
programunk folytatásaként a Garda-tó gyöngyszeme, a várfallal
körülölelt, középkori Sirmione következik. Az egykori kis halászfalu,
ma Észak-Olaszország legnagyobb tavának a Garda-tónak leg-
népszerűbb üdülőhelye. Hajókirándulás a Garda tavon Gardone
városába, ahol megtekintjük Gabrielle d’Annunzio villáját, a híres
Vittoriale épületét is (Ár: 20 EUR/fő). Visszaérkezés a szálláshelyre
az esti órákban.

 Comói tó-Bergamo
Először is Comó városába utazunk, ahol városnézésünk során
megtekintjük a Dómot, a Volta templomot és a Villa Olmo-t.
Délután felejthetetlen hajókirándulás a romantikus szépségű
hegyekkel körülölelt, Comói tavon Bellaggioba. Szabadidő és
vásárlási lehetőség. Útközben megcsodálhatják az egykor
festők, költők tulajdonában lévő pompás villákat, amelyek ma
színészek és híres divattervezők magán rezidenciái (Ár: 
20 EUR/fő). Délután látogatás Lombardia tartomány egyik
művészeti és kulturális központjában, Bergamo-ban. Város-
nézésünk alkalmával megtekintjük a falakkal körülvett Bergamo
Alta középkori hangulatú városmagját. Gyönyörű terek, macs-
kaköves szűk utcák és lenyűgöző panoráma vár ránk. Vissza-
utazás a szálláshelyre az esti órákban.

 Milánó-Arona-Lago Maggiore és a Borromei-szigetek
Városnézés Milánóban. Lehetőség Leonardo da Vinci világhírű
freskójának, az Utolsó Vacsorának a megtekintésére. (Ár:
4.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Délután a hófödte
csúcsokkal körülölelt festői Maggiore tóhoz utazunk. Először
is látogatást teszünk Arona közelében, ahol megtekintjük
Borromeo Szent Károlyt ábrázoló, 1624-ben felállított 23 m
magas réz-óriásszobrot, mely a New Yorki Szabadságszobor
megépítéséig a legnagyobb belülről bejárható szobor volt. A
Lago Maggiore festői partjához érkezve Stresa elegáns üdü-
lővárosában hajóra szállunk, hogy a tó ékköveit a természet
által létrehozott Borromei szigeteket bebarangoljuk. (Ár: 
20 EUR/fő) Elsőnek a tó legnagyobb szigetét az Isola Madre-t
ismerhetjük meg, majd Isola Bella szigetére látogatunk. To-
vábbhajózás Isola dei Pescatori-ra. Rövid szabadidő az ősi
kis halászfaluban, majd visszautazás Stresa-ba. Visszaérkezés
a szállodába az esti órákban.

 Como-Tremezzo-Menaggio-Lugano
Utazás Észak-Olaszország ékszerdobozához, az y alakú
Comói tóhoz. Látogatás az Alpok lábánál fekvő festői Como
városában, melyet még a római korban alapítottak, jellegzetes
emlékeit, mint a négyszögletes városfal a mai napig is
magán viseli. A tó legnagyobb városában híres kőfaragók
munkáit láthatjuk az óvárosban is, ahol kávézók, éttermek,
hangulatos kisutcák és a Dóm különleges épülete fogadja
a látogatókat. Városnézésünk után hajókirándulás a romantikus
szépségű hegyekkel körülölelt tavon.  (Ár: 20 EUR/fő) Meg-
tekintjük a Villa Carlotta épületét majd látogatás a vidék
egyik legszebb kisvárosában. Séta Menaggio fantasztikus
tóparti promenádján, majd továbbutazás Lugano-ba. A vá-
rosban pazar díszítésű árkádos épületek, szökőkutak,
pálmafák és elegáns üzletek várják az idelátogatókat. Séta
a mediterrán hangulatú óvárosban. 

 Certosa di Pavia-Budapest
Reggeli után Lombardia tartomány egyik ékkövét tekintjük
meg. A lombard reneszánsz stílusban épült Certosa di Pavia
épületegyütteséhez látogatunk, melynek monumentális temp-
loma méretét tekintve az egyik legnagyobb Olaszországban.
Európa egyik legszebb kolostorának megtekintése után ha-
zautazás rövid pihenőkkel.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 89.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 17.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő

ROMANTIKA

 Lago Maggiore-Milánó
Kora reggel indulunk az olasz tóvidék gyöngyszeméhez. A
Lago Maggiore festői partján hajóra szállunk, hogy megis-
merjük a Borromeoi szigetek szépségét (Ár: 20 EUR/fő).
Kastélylátogatás Isola Bella szigetén, ahol még ma is a
Borromeo család tagjai laknak. Szabadprogram a teraszosan
kiépített, egzotikus növényekkel beültetett parkban. Ezután
továbbhajózunk az Isola del Pescatori-ra, majd délután vá-
rosnézés Lombardia tartomány fővárosában, 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 meg-
csodálhatjuk Leonardo da Vinci híres freskóját, az Utolsó
vacsorát (Ár: 4.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!). Vissza-
érkezés a szállodába az esti órákban.

 Cremona-Mantova
Utazás Cremona városába az itáliai reneszánsz egyik
fellegvárába. A város világhírét az itt élt leghíresebb
lantkészítő mestereknek köszönheti, mint például
Stradivari, Amati, Guarnieri. Ez az iparág a mai napig
is virágzik ebben a városban, mely telis-tele van
kisebb nagyobb lantkészítő műhellyel. A város közép-
pontja a Városháza tér, mely egyike a lombardiai leg-
szebb középkori tereknek, itt magaslik a Nagy Torony
és itt áll a gazdagon díszített homlokzatáról híres ro-
mantikus Dóm is. Délután megismerkedhetünk a
környék jellegzetes gasztronómiai különlegességeivel
a „mustáros gyümölcsökkel” és az ízletes sbrizzoloneval
is. Programunkat 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 meg-
nézzük a Palazzo Ducale épületét Mantegna és Rubens
festményeivel. Visszautazás a szállodába.

 Vicenza-Budapest
Reggeli után utazás, Palladio városába, a Világörökséghez
tartozó Vicenza-ba. (Teatro Olimpico, Piazza Matteotti, Bazilika
stb.) Hazautazás rövid pihenőkkel, érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 104.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

Augusztus 23-27.

Június 1-6., Július 4-9.

TUTI ÁR: 80.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 89.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 55



Utazás: autóbusszal Szállás: apartmanban Ellátás: önellátás

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 59.900,-Ft/fő (2 fős) 
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő (4 fős) 

 Budapest-Palmanova-Lignano Sabbiadoro
Elutazás Budapestről, a Déli Pályaudvarról a kora reggeli
órákban. Folyamatos utazás Szlovénián keresztül Olaszországba.
Látogatás Palmanova hangulatos városközpontjában, mely
erődvárosnak épült és szabályos 9-szögletű alaprajzát máig
épségben megőrizte. Kora délután érkezés Lignano Sabbiadoro
tengerparti üdülővárosába. Szálláshely elfoglalása, eligazítás.

 Szabadprogram-Hajókirándulás
Egész napos szabadprogram , pihenés a tengerparton vagy
félnapos hajókirándulás a Stella folyó természetvédelmi
területén. Vár a béke és a csodálatos természet oázisa, ahol
megtekintjük Marano Lagunare halászfaluját is, mely egykor
a Velencei Köztársaság erődítménye volt. Vadregényes,lakatlan
sziget vár bennünket, ahol megpihenünk egy halászkunyhónál
és megnézzük a Kagylószigetet is. (Ár: 20 EUR/fő) Visszaérkezés
a kikötőbe a déli órákban, szabadprogram.

 Szabadprogram
Pihenés a tengerparton, délelőtt vásárlási lehetőség Lignano
hetipiacán. Este látogatás Bibione üdülővárosában.

 Cividale del Friuli-Udine-Aquileia-Grado
Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség Friuli-Venezia
Giulia tartományában. Legelőször Cividale del Friuli festői
kisvárosát keressük fel, ahol megtekintjük az Ördög-hídját,
az aranymozaikos longobárd kápolnát, a Városházát Julius
Caesar szobrával, a Dómot, sétálunk a középkori városközpont
macskaköves utcáin, és elfogyaszthatunk egy pohár finom
bort is, hiszen ez a vidék a sokat emlegetett "tocai" régiója
is. Következő megállónk Friuli fővárosa, az egykori Velencei
köztársaság második legfontosabb városa, Udine. Séta a
mediterrán hangulatú óvárosban, ahol gótikus és reneszánsz

 Budapest-Portogruaro-Lido di Jesolo
Indulás Budapestről, a Déli Pályaudvartól a kora reggeli
órákban. Folyamatos utazás Szlovénián át Olaszországba.
Kora délután rövid látogatás a jellegzetes árkádos,
pálmafás belvárosáról is ismert Portogruaro festői kis-
városában. A középkori hangulatú városközpont különleges
szépségét a velencei stílusú gótikus paloták biztosítják.
A főtéren megtekintjük a városháza épületét, valamint a
város jelképét a harangtornyot és a darumadarakkal
díszített kutat. A várost átszelő Lemene folyó mentén
megnézzük a vízimalmokat, majd továbbutazás Lido di
Jesolo tengerparti üdülővárosába. Szálláshely elfoglalása.
Veneto tartomány legnépszerűbb üdülővárosában késő
éjszakáig nyitva tartó üzletek, éttermekkel, bárokkal teli
sétálóutca várja a nyaralókat. (Este lehetőség a Festa
dell’Uva-Szőlő fesztivál látványos felvonulásának meg-
tekintésére.)

 Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a homokos tengerparton. Megismer-
kedhetünk a jellegzetes helyi specialitásokkal és a tengerparton
egy finom Aperol spritz mellett élvezhetjük a pihenést.

 Treviso-Roncade kastély
Egész napos szabadprogram, pihenés a tengerparton. Késő
délután kirándulás a „vizek városába”. Treviso nemcsak
látnivalói miatt érdekes, a környékéről ered a prosecco
gyöngyözőbor és itt találták fel a tiramisut az 1970-as
években. Belvárosi séta a hangulatos belvárosban (Dóm,
Piazza dei Signori), majd látogatás a mediterrán hangulatú,
tornyokkal védett Roncade kastélyban. Az impozáns kastély
megtekintése után a pincészetében tölgyfahordókban érlelt
borokat kóstolhatunk meg. (Ár: 20 EUR/fő) Visszaérkezés a
szállásra az esti órákban.

paloták fogadnak. A Piazza Libertá az egyik  legszebb velencei
hangulatú tér , mely palotáival, árkádsoraival, loggiáival fan-
tasztikus látványt nyújt. Délután felkeressük   Aquileia ősi
városát , mely az UNESCO világörökség része. III. századi ős-
keresztény temploma, keresztelőkápolnája, a 760 négyzet-
méternyi mozaikpadló, a régi római hadiút és az egykori
fórum igazi különlegességek.  Ezután rövid látogatást teszünk
még Grado hangulatos üdülővárosában. A kisváros történelmi
központja, Grado Vecchia az V. században alakult ki. Séta a
történelmi központban, majd visszautazunk a szálláshelyünkre.
(Ár: 15 EUR/fő)

 Piran-Porec-Rovinj
Egész napos fakultatív kirándulás Szlovénia és Horvátország
festői tájain. Visszaérkezés a szállásra az esti órákban. 
(Ár: 25 EUR/fő)

 Miramare kastély-Trieszt-Budapest
Búcsú Lignano városától és utazás a romantikus Miramare
kastély XIX. századi épületéhez. Trieszt városának egyik
gyöngyszeme és leghíresebb látnivalója Habsburg Miksa
osztrák főherceg és felesége, Sarolta hercegnő részére épült.
A kastély híres 22 hektáros parkját maga Miksa tervezte. Az
egykori kopár kőszirtre, melyre épült , számos trópusi növényt
telepítettek. Séta és fotózás a tengerparti parkban, majd
utazás Triesztbe, ahol rövid sétát teszünk a Monarchia emlékei
közt. A város legnagyobb tere, a tenger mellett fekvő Piazza
Unitá d’Italia-Főtér, Városháza, a Canale Grande, Caffé degli
Specchi és a Corso Italia lesznek legfontosabb látnivalóink.
Hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

 Eraclea Mare-Velence
Reggeli után látogatás Eraclea Mare hetipiacán, vásárlási
lehetőség, majd szabadprogram pihenés a tengerparton.
Késő délután kirándulás Velencébe. Kihajózás Punta Sabbioni
kikötőjéből. Városnézés a legfontosabb nevezetességekkel,
majd vacsora. Az esti kivilágításban pompázó „Úszó város”
látványával búcsúzunk a „Tenger királynőjétől”. (Ár: 30 EUR/fő)
Visszaérkezés a szállodába a késő esti órákban.

 Lido di Jesolo-Budapest
Délelőtt szabadprogram a tengerparton, majd hazaindulás,
folyamatos utazás Szlovénián keresztül Magyarországra.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

MINI NYARALÁS ÉS KULTÚRA 

TARTOMÁNYBAN

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 69.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 14.000,-Ft/fő

Május 27-Június 1., Szeptember 16-21.

Május 28-Június 1., Szeptember 9-13.

TUTI ÁR: 39.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 62.900,-Ft/fő

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 56
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Utazás: autóbusszal Szállás: ***szálloda Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 129.900,-Ft/fő
Félpanzió: 28.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 34.000,-Ft/fő
Csak buszjegy oda-vissza  24.900,-Ft/fő

 Budapest-Lido di Jesolo
Elutazás a kora reggeli órákban Szlovénián keresztül Olasz-
országba. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Lido
di Jesolo üdülővárosába a délutáni órákban. Szálláshelyek
elfoglalása, eligazítás.

 Vicenza-Sirmione-Verona
Reggeli után egész napos fakultatív kirándulásra indulunk
Veneto tartomány legszebb városaiba. Belvárosi séta Vicenzában.
Palladio városában megtekintjük az Olimpiai színház, a Palazzo
Chiericati és a Bazilika épületét is. Látogatás a Garda-tónál
Sirmione, népszerű üdülővárosában, majd utazás Veronába.
Városnézés a legfontosabb látnivalókkal (Piazza Bra, Aréna,
Júlia háza, Piazza delle Erbe, Piazza Signori). Visszaérkezés a
szálláshelyre a késő esti órákban (Ár: 30 EUR/fő).

 Szabadprogram
Pihenés a  tengerparton (Program lehetőségek: Vidámpark,
Csúszdapark, Tropicarium…). 

 Velence
Délelőtt vásárlási lehetőség Cavallinoban a heti piacon, majd
kirándulás az Úszó városba Velencébe. Utazás Punta Sabbioniból
Torcello (mozaikok), Burano (csipkekészítés) és Murano (üveg-
gyártás) szigetére, majd városnézés Velencében. Visszautazás
a szálláshelyre az esti órákban (Ár: 40 EUR/fő).

 Szabadprogram-Villa Barbaro-Treviso
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy fél napos
fakultatív kirándulás az Andrea Palladio remekműveként em-
legetett Villa Barbaro (Villa di Maser) épületéhez. A Világörök-
séghez tartozó impozáns épület belső termeit Veronese művei

 Budapest-Emilia Romagna
Elutazás az Emilia-Romagna tartománybeli tengerparti üdü-
lővárosba. Szálláshely elfoglalása, eligazítás.

 Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. (Program lehetőségek:
Csúszdapark, Delfinárium, Mirabilandia…)

 Ravenna-Rimini-San Marino
Egész napos fakultatív kirándulás. Először Ravennába, a
mozaikok csodálatos városába látogatunk, majd Rimini han-
gulatos óvárosában barangolva megismerkedünk a város
hajdani urainak a Malatesták "véres" történetével is. A késő
délutáni órákban San Marino mini államába utazunk, mely az
Unesco Világörökség része. A Monte Titano csúcsán, egy va-
rázslatos középkori világba érkezünk. Kóstoló a jellegzetes
helyi italokból, majd visszautazás a szálláshelyre az esti
órákban. (Ár: 30 EUR/fő)

 Parma-Modena
Egész napos fakultatív kirándulás Emilia Romagna legszebb
városaiba. Városnézés Parma belvárosában (Dóm, Teatro
Reggio stb.), kóstolási lehetőség a híres pármai sonkából,
majd utazás Modena-ba. Városnézésünk alkalmával meg-
tekintjük a híres modenai Dómot is, mely a Világörökség
része. Szabadidő, vásárolhatunk a híres modenai balzsa-
mecetből, majd visszautazás a szálláshelyre az esti órákban
(Ár: 30 EUR/fő).

 Loreto-Fano-Urbino
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy egész
napos fakultatív kirándulás Marche tartományába (Ár:
30 EUR/fő). Legelőször is Olaszország egyik legfontosabb
zarándokhelyére utazunk. Loreto kisvárosa hét évszázad

díszítik.  Látogatásunk végeztével, rövid belvárosi séta Trevi-
so-ban, majd visszautazás Jesoloba. (Ár: 15 EUR/fő) Délután
pihenés a tengerparton.

 Chioggia-Stra-Villa Pisani-Padova
Reggeli a szállodában, majd elutazás Chioggia hangulatos
városába, melyet építészeti jegyeinek, gondoláinak, kis
hídjainak és tipikus, szűk utcáinak köszönhetően „kis Velen-
cének” is neveznek. Séta az óvárosban, majd a Brenta folyó
mentén fekvő legszebb venetói villa megtekintésére indulunk.
A Villa Pisani barokk épülete és gyönyörű kertje utazásunk
egyik fénypontja lesz. Délután városnézés Padovában, majd
visszautazás Lido di Jesoloba (Ár: 25 EUR/fő).

 Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Vásárlási lehetőség
Jesolo Paese-ben a heti piacon.

 Bled-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás. Útközben megálló
Szlovénia gyöngyszeménél a Bled-i tónál, majd utazás Bu-
dapestre. Érkezés Magyarországra a késő esti órákban. 

óta híres búcsújáróhely. A legenda szerint Szűz Mária
házát 1294-ben angyalok repítették át a Szentföldről az
Anconától délre fekvő babérfaligetbe. Évente több millió
zarándok keresi fel Loretóban a Santa Casa-t és a
mellette épült Bazilikát, melynek építését 1468-ban
kezdték el. A tervek elkészítésében a reneszánsz nagy
építészei: Sangallo, Sansovino és  Bramante is részt
vettek. Továbbutazás a „szerencse városába”. Belvárosi
séta Fano hangulatos központjában, majd folytatjuk
utunkat Urbino elbűvölő városába. A Raffaello szülővá-
rosaként is emlegetett város, két dombra épült és a kö-
zépkorban az Urbinói hercegség fővárosa volt. Urbino
óvárosa 1998 óta a Világörökség része. Máig őrzi rene-
szánsz 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. Visszaérkezés a szállodába az esti
órákban.

 Szabadprogram-Gradara
Reggeli után Gradara várának a megtekintésére indulunk,
ahol egy legendás és egyben tragikus szerelmi történet
részleteit is felelevenítjük Dante Isteni Színjátékából. A
tengerszint felett 142 méter magasan található Gradara, kö-
zépkori várából csodálatos panoráma tárul elénk Marche és
Emilia Romagna vidékére. Délután szabadprogram, pihenés
a tengerparton.

 Szabadprogram-Cesenatico
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Délelőtt látogatás
Emilia Romagna tartomány hangulatos kisvárosában Ce-
senatico-ban. Az egykori halászfalu mára már nemzet-
közileg is kedvelt üdülőhellyé fejlődött. Az igazi látnivaló
a régi városrész, az 1502-ben, Leonardo da Vinci által
tervezett kikötővel. Vásárlási lehetőség a heti piac kav-
alkádjában.

 Bologna-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás. Útközben vá-
rosnézés Bolognában. Érkezés Magyarországra az esti
órákban.

NYARALÁS 

NYARALÁS RIMINIBEN

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 132.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 34.000,-Ft/fő

Július 1-8., Augusztus 26-Szeptember 2. 

Június 24-Július 1., Július 29-augusztus 05.

TUTI ÁR: 116.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 118.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 57



 Budapest-Comacchio
Utazás Olaszországba. A késő délutáni órákban a víz és a tör-
ténelem városa, Comacchio piciny halászfaluja vár ránk a Pó
folyó delta vidéken. Sokan kis Velencének is nevezik, ami
nem túlzás szépségét jelzően. Belvárosi séta a 13 kis szigetből
álló területen, majd a szálláshely elfoglalása Rimini városában
az esti órákban. 

 Rimini-Ravenna-San Marino
Reggeli után rövid belvárosi sétára indulunk Rimini középkori
hangulatú belvárosába, majd utazás Ravennába. A város óke-
resztény műemlékei, legfontosabb nevezetességei mind a Vi-
lágörökség részei. (San Apollinare Nuovo Bazilika, Dante ma-
uzóleuma, San Vitale, Galla Placidia)  Délután kirándulás a
San Marino mini köztársaságába. Városnézés, rövid szabadidő,
vásárlási lehetőség, italkóstoló. Visszautazása szálláshelyre
az esti órákban.

 Faenza-Dozza-Bologna
Fakultatív kirándulás Emilia  tartományában (Ár: 30 EUR/fő).
Délelőtt Faenza, az európai kerámia egyik legrégibb fellegvára
vár ránk. Kerámia betétekkel díszített ház homlokzatok, az
elegáns főtér és a Palazzo Milzetti lesznek legfontosabb látni-
valóink. Látogatás a kerámia múzeumban, majd utazás Dozza
elbűvölő városába. A gyönyörű színes falfestményekkel díszített
házak megtekintése után folytatjuk utunkat Bologna városába,
ahol Európa legrégebbi egyeteme, a San Petronio Székesegyház,
Itália legstílusosabb gótikus építménye és a Santo Stefano
Rotondo lesznek legfontosabb látnivalóink. 

 Rimini-Cesenatico
Egész napos szabadprogram, pihenés a homokos tengerparton.
Kora este látogatás Cesenatico üdülővárosában. Tengerpartjának
szépsége magát Leonardo da Vincit és megihlette, aki vászonra
álmodta a várost.

 Ferrara-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás a Világörökség részét
képező Ferraraba. Látogatás az Este hercegség egykori
székhelyén, ahol az óváros nevezetességeivel ismerkedünk.
Kívülről megtekintjük a város jelképét a vizes árokkal
körülölelt híres 'Castello Estense'-t, valamint a Katedrális
épületét, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

ÉS EGY KIS DOLCE VITA
Utazás: autóbusszal Szállás: ***szálloda Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 79.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 14.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

Július 12-16.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 58

 Budapest-Bologna
Reggel elutazás Budapestről Szlovénián keresztül Olaszországba.
Úticélunk a Pó folyó és az Appeninek között fekvő Emilia
Romagna tartománya lesz, ahol a látnivalók mellett gasztronómiai
kalandozás is vár ránk. Kora este már a tartomány fővárosával
ismerkedünk. Vár a  Mercato della Piazzola nyüzsgő forgataga.
A Parco della Montagnola közelében találjuk Emilia híres
piacát, mely már 1251 óta működik. Bologna környéki szállás
elfoglalása az esti órákban.

 Langhirano-Parma-Bologna
Látogatás Langhirano városában, ahol megtekintjük a Castello di
Torrechiara épületét. Ismerkedés a parmezán készítés történetével,
látogatás egy sajtkészítő műhelyben kóstolóval. Utazás Parma vá-
rosába. Városnézés a belvárosban melynek fő nevezetessége a
Dóm és a hozzá csatlakozó keresztelőkápolna. A kupolát és a
főhajót Correggio nagyszerű falfestményei ékesítik. A Hercegi
Palota, a színház és Toscanini szülőházának megtekintése. Sza-
badidőben a belvárosban a híres culatello és prosciutto crudo

 Budapest-Ferrara
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Olaszországba. A késő
délutáni órákban gyalogos városnézés a Világörökség részét
képező Ferrara-ban, az Este hercegség egykori székhelyén,
ahol az óváros nevezetességeivel ismerkedünk. Kívülről meg-
tekintjük a város jelképét a vizes árokkal körülölelt híres
Castello Estense-t, valamint a Katedrális épültét majd to-
vábbutazunk a Rimini környéki szálláshelyre. Szálláshely el-
foglalása az esti órákban.

 Rimini-Ravenna-San Marino
Reggeli után rövid belvárosi sétára indulunk Rimini középkori
hangulatú belvárosába (Augustus diadalíve, Tiberiusz hídja,
Malatesták temploma), majd vár a mozaikok városa Ravenna. A
város ókeresztény műemlékei, legfontosabb nevezetességei mind
a Világörökség részei. Városnézésünk alkalmával megtekintjük a
S. Apollinare Nuovo Bazilikát, Dante mauzóleumát, a San Vitale
nyolcszögletű épületét és Galla Placidia mauzólumát is. Délután

sonkát is megízlelhetik. Késő délután utazás a tartomány fővárosába,
ahol Európa legrégebbi egyeteme, a San Petronio székesegyház,
Itália legstílusosabb gótikus építménye és a Santo Stefano Rotondo
lesznek legfontosabb látnivalóink. A „téglavörös” város hírnevét
ízletes ételeinek is köszönheti, hiszen a legtöbb étel, ami a világon
az olasz konyha specialitásaként vált népszerűvé, Bologna városából
származik. Visszautazás a szállásra az esti órákban.

 Spilamberto-Modena-Maranello
Reggeli után Spilamberto kisvárosába utazunk, ahol megtekintjük
a balzsamecet készítésének történetét bemutató múzeumot,
kóstolóval, majd folytatjuk az utunkat az autógyártás fellegvárába.
Városnézés Modena hangulatos városközpontjában (Palazzo
Ducale, San Geminiano Dóm, Ghirlandina torony), mely a Vilá-
görökség része. Délután szabadidő , vásárlási lehetőség Modena
központjában vagy látogatás a híres Ferrari múzeumban Maranello
városában. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

 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 széles útjai,
pompás reneszánsz palotái és a hatalom jelképe : a Castello. A
vizes árokkal körülölelt várkastély és a Dóm tér nevezetességeink
megtekintése után még vásárolhatunk a jellegzetes helyi speci-
alitásból a  Panpepato-ból, majd búcsú Emilia Romagna tarto-
mányától és hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.

kirándulás a Monte Titano hegygerincen 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 utcák, a csipkés várfalak és az
erődtornyok mind-mind a középkort idézik. Gyalogos sétánk
során elénk tárul az Appeninek festői vonulata, a romagnai síkság
és a távolban a tündöklő Adriai-tenger is. Megtekintjük a Fő teret
és a Kormányzósági Palota épületét, majd szabadidő, vásárlási
lehetőség, italkóstoló. Félpanzió esetén vacsora egy kis trattoriában,
majd visszautazás a szálláshelyre a késő esti órákban.

 Loreto-Fano-Urbino
Egész napos fakultatív kirándulás Marche tartományába (Ár: 30
EUR/fő). Loreto kisvárosa hét évszázad óta híres búcsújáróhely. A
legenda szerint Szűz Mária házát 1294-ben angyalok repítették át
a Szentföldről az Anconától délre fekvő babérfaligetbe. Látogatásunk
után továbbutazás a „szerencse városába”. Belvárosi séta Fano
hangulatos központjában, majd folytatjuk utunkat Urbino elbűvölő
városába. A Raffaello szülővárosaként is emlegetett város, két
dombra épült és a középkorban az Urbinói hercegség fővárosa
volt. Urbino óvárosa 1998 óta a Világörökség része. Városnézés,
majd visszautazás a szállodába.

 Bologna-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Emilia Romagna fővárosába,
Bolognába. Rövid séta a jellegzetes vörös téglaépületekkel,
árkádos utcákkal tagolt városközpontban (Piazza Maggiore,
Asinelli torony), majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő
esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 59.900,-Ft/fő
Félpanzió: 13.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 69.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő

ITÁLIA KINCSEI & 

Május 12-15.

Április 28-Május 1., Augusztus 24-27.
Október 20-23.

TUTI ÁR: 53.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 62.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 71.900,-Ft/fő



KINCSEI 

 Budapest-Genova
Kora reggeli indulás Budapestről, folyamatos utazás rövid

pihenőkkel Olaszország egyik legkisebb területet felölelő tar-
tományába. Az olasz riviéra varázslatos hely, a francia határtól
egészen La Spezia városáig húzódik. Ligúria az ország egyik
legszebb régiója, itt találkozik az Alpok és az Appenninek a
Földközi-tengerrel, ahol gyönyörű tengerpartok, mesés öblök,
szigetek és félszigetek, színes halászfalvak, mediterrán
növényzet és ízletes konyha várja a látogatókat. Érkezés a
Genova környéki szálláshelyre.

 Rapallo-Portofino-San Fruttuoso Apátság
Santa Margherita Ligure-Camogli
Utazás a „Golfo del Tigullio” hangulatos kisvárosába. Séta a
„csipke városaként” is emlegetett Rapallo hangulatos belváro-
sában, ahol megtekintjük a Bazilikát, Hannibál kapuját, a város
jelképét egy sziklán álló XVI. századi kastély épületét (Castello
sul Mare), majd szabadidő. Vásárolhatunk a jellegzetes helyi
termékekből, majd hajóra szállunk és az olasz riviéra keleti ré-
szének egyik gyöngyszeméhez látogatunk. Portofino dús nö-
vényzetével, színpompás házaival, régi váraival lenyűgözi a lá-
togatókat. 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
apátság épületét, majd újra hajóra szállva Santa Margherita
Ligure városába utazunk. Délután vár bennünket a Riviera del
Levante lélegzetelállító kisvárosa a „Paradicsom öbölben” fekvő
Camogli. A kis halászfalu színes házai, a Sárkány vár, a
tengerparti sétány és a türkizkék tenger garantáltan mindenkit
elvarázsol. Rövid szabadidő, majd visszautazás a szállodába az
esti órákban (Ár: 25 EUR/fő).

 Budapest-Ligúr tengerpart
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel az olasz riviérára. Érkezés
az esti órákban a Genova környéki szálláshelyre.

 Ligúr tengerpart
Reggeli után egész napos szabadprogram, ismerkedés a vá-
rossal, pihenés a tengerparton. 

 Cannes-Antibes-Nizza-Monte Carlo
Egész napos kirándulás a francia Riviéra legszebb
városaiba. A kora reggeli órákban elutazás Cannes-ba a
filmfesztiválok híres városába. Belvárosi séta (Fesztivál
Palota, tengerparti sétány, kikötő), majd csodálatos sziklás
tengerszakaszok mellett érkezünk a Cote d’Azur egyik
legjelentősebb városába, Nizzába. Séta a pálmafák,
virágok, szökőkutak színesítette hangulatos városköz-
pontban. Délután rövid látogatás a festői Antibes-ban,
az Azúrpart legromantikusabb kisvárosában. Hazautazá-
sunkat rövid sétával zárjuk Monte Carloban (Óváros,
Hercegi Palota, Kaszinó) (Ár: 35 EUR/fő).

 nap: Menton-San Remo-Imperia
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, majd délután fa-
kultatív kirándulási lehetőség a francia riviéra hangulatos
kisvárosába Menton-ba. Városnézés, majd búcsú Franciaország
gyöngyszemétől, és utazás az Olasz Riviéra legelegánsabb
üdülővárosába. Vár a Virágok városa, a Capo Nero es Capo
Verde öblök partján fekvő San Remo. Séta az óvárosban (La
Pigna), ahol keskeny és meredek utcácskák, fedett sétányok
és apró terek váltogatják egymást. Búcsú a Riviera dei Fio-
ri-tól, majd visszautazás Imperia városába, látogatás az
olíva múzeumban.  (Ár: 20 EUR/fő). Visszaérkezés a szállodába
az esti órákban.

 Portovenere-Tino-Tinetto-Palmaria-Genova
Reggel a festői Golfo dei Poeti vagyis a Költők öble felé
vesszük utunkat. A festői öböl mindig közkedvelt volt, híres
írók és költők (Byron, Shelley…) is szívesen időztek itt,
innen ered az elnevezés is. Portovenere félszigeten fekvő,
hangulatos sikátorokkal szabdalt, színes házakkal tarkított
kikötőjéből indulunk hajóutunkra. Sétahajózásunk alkalmával
láthatjuk a Byron öblöt, a Kék barlangot, Palmaria, Tino és
Tinetto szigeteit is (Ár: 25 EUR/fő). Továbbutazás Ligúria
fővárosába. Rövid gyalogos városnézés a Földközi-tenger
második legnagyobb kikötővárosában, Genovában, mely
fekvéséből adódóan Ligúria egyik legszebb városa, belvárosa
Európa legnagyobb területű középkori városmagja, kihagy-
hatatlan élmény. Látogatás Kolombusz szülővárosában a
sikátorokkal, élénk színű lakóházakkal, jellegzetes szürke
és fehér csíkos templomokkal, festett homlokzatú középü-
letekkel tarkított belvárosban. 

 Ventimiglia-Dolceacqua-San Remo
Irány a riviéra legnyugatibb városa. Séta Ventimiglia középkori
hangulatú központjában, majd látogatás a Hanbury Botanikus
Kertben. Sir Thomas Hanbury villája, a La Mortola körül
elterülő Hanbury botanikus kert a legnagyobb Olaszországban
és Európában is rangosnak számít. Számos trópusi és szub-
trópusi növényfaj található itt, amelynek ideális a helyi klíma.
Következő megállónk a Nervia folyó völgyében fekvő Dolceacqua
elbűvölő kisvárosa, mely Monet-t is elvarázsolta. A Castello
Doria, a sikátoros óváros, a jellegzetes szamárhátíves középkori
kőhíd megtekintése után rövid szabadidő, majd folytatjuk
utunkat. Látogatás San Remo elegáns üdülővárosában, ahol
Olaszország egyik legrégebbi kaszinóját is találjuk. A Corso
Imperatrice tengerre néző, stukkódíszes palotáiban lakott a
zeneszerző Csajkovszkij és Alfred Nobel is. Séta az óváros
középkori házakkal, pasztellszínű zsalugáterekkel szegélyezett
szűk utcáin, majd szabadidő a gyönyörű pálmafákkal szegé-
lyezett tengerparti promenádon. Visszautazás a szállodába a
kora esti órákban.

 Genova-Budapest
Reggeli majd hazautazás. Utazás rövid pihenőkkel Budapestre,
érkezés a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 94.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő

VARÁZSLATOS 

ÉS EGY CSIPETNYI 
FRANCIA RIVIÉRA

 Cervo-Hanbury Botanikus kert-Dolceacqua
Szabadprogram, vagy fakultatív kirándulás Ligúria tartomány
legelbűvölőbb városaiba. Első megállónk Cervo festői kisvárosa,
majd következik Ventimiglia közelében a híres Hanbury
botanikus kert. Délután a Nervia folyó völgyében fekvő Dol-
ceacqua jellegzetes középkori városába utazunk. A városka
egyedülálló báját nehéz szavakba foglalni, de szabadidőnk
keretén belül lehetőségünk lesz a zegzugos sikátorok,
kézműves boltok felfedezésére is. Visszautazás a szálláshelyre
(Ár: 20 EUR/fő).

 Hajókirándulás
Szabadprogram és /vagy délután fakultatív hajókirándulás a
Ligúr-tengeren, fürdőzési lehetőséggel (Ár: 30 EUR/fő).

 Genova-Milánó
Utazás a tenger és a helyek között fekvő Genova városába.
Városnézés Ligúria tartomány fővárosában, ahol természetesen
láthatjuk a Le Strade Nuove  XVI. századi palotáit is, mely 2006
óta  a Világörökség része. Továbbutazás Lombardia tartomány fő-
városában, Milánóba, mely a XV. században a Visconti és Sforza
nemesi családok uralkodása alatt Itália egyik legjelentősebb re-
neszánsz központjává nőtte ki magát. A Piazza Cavour, Sforza
kastély, Dóm tér, Galleria Vittorio Emanuele II. és a Scala épületének
megtekintése után utazás a Garda-tó közeli szálláshelyre.

 Verona-Budapest
Városnézés Veronában. Az Adige partján fekvő város 2000 óta
a Világörökség része. Belvárosi séta a „szerelmesek városában”,
majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő) .
Részvételi díj: 129.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 28.000,-Ft/fő

Június 1-5.

Június 17-24., Augusztus 27-Szeptember 3.

TUTI ÁR: 84.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 115.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 59



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

 Pienza-Montalcino-Bagni San Filippo
Ha Toszkánáról van szól legelőször is a zöld hegyoldalak,
dombtetőn álló magányos ciprusok, aranyló szénabálák képe
jelenik meg először 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 világörökség listájának
részévé vált. Az Orcia folyó mentén elterülő völgy dombtetőre
épült városok, középkori várak, szőlőültetvények és a jellegzetes
magasba törő ciprusok látványával ejti rabul a szívünket. A ki-
rándulás 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 régió specialitásai
közé tartoznak. Első megállónk az „ideális” városként is
emlegetett Pienza,a reneszánsz városépítészet 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 legjobb borának hazája. A délutánt
egy igazán különleges helyszínen töltjük. Vár a Monte Amiata
mesés vidéke. Közvetlenül az ősi vulkán lábánál fekszik
ciprusok, 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.

 Buonconvento-Siena
Reggeli után toszkána egyik legszebb kis települése felé vesszük
utunkat. Az ősi zarándok út, a Via Francigena mentén fekvő 
Buonconvento középkori hangulatú városában mintha megállt
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 alkotásainak kö-
szönhetően. Városnézésünk után szabadidő, majd visszautazás
a szállásra.

 Montepulciano-Budapest 
Utazás Montepulciano dombtetőre épült városába. Városnézés,
majd hazautazás. Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 67.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

HÉTVÉGE

Május 11-14., Július 20-23.

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

 Rapallo-San Fruttuoso Apátság-Portofino
Santa Margherita Ligure-Riviera di Ponente
Reggeli a szállodában, majd  Rapallo városába utazunk. Látogatás
a bájos tengerparti városban, ahol hangulatos kisutcák és terek,
dús mediterrán növényzet, pálmafás sétány várja a kirándulókat.
Hajókirándulás San Fruttuoso apátsághoz, mely dombok és
erdők ölelésében fekszik a Portofinói-félsziget egy eldugott
öblében. Folytatjuk utunkat a színes házaival, hangulatos város-
központjával és halászcsónakokkal, luxus hajókkal teli kikötőjével
szemet kápráztató Portofino városába. Kristálytiszta tenger,
gazdag növényzet , luxus villák és az öböl menti bájos városközpont
látványa garantáltan mindenkit magával 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 mediterrán kertek bújnak meg. Visszaérkezés a
szálláshelyre az esti órákban. (Ár: 25 EUR/fő)

 Cinque-Terre-Citrom fesztivál
A mai napon egy felejthetetlen kirándulásra indulunk az „Öt föld”
mesés tájaira és Olaszország egyik legszebb partszakaszát is-
merhetjük meg. Utazás Ligúria egyik legszebb vidékére, mely az
UNESCO Világörökség része. La Spezia meredek hegyfalak alatt
meghúzódó kikötővárosában 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 vásárolhatunk a jellegzetes
termékekből és természetesen 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).
Visszaérkezés a szálláshelyre az esti órákban (Figyelem! Rossz
időjárás esetén amennyiben a kihajózás nem lehetséges, az
utazás vonattal történik!)   

 Genova-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás. Érkezés Budapestre
az esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 69.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

CITROM FESZTIVÁL

Május 18-21.

TUTI ÁR: 59.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 59.900,-Ft/fő

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 60
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 Budapest-Pistoia-Montecatini Terme    
Elutazás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás Szlovénián
keresztül rövid pihenőkkel Toszkánába. Késő délután vá-
rosnézés Pistoia falakkal körülölelt, 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 kápolna, a Városháza és a
’Palazzo Pretorio’. Városnézésünk után utazás a Montecatini
Terme városában található szálláshelyre.

 Prato-Firenze
Reggeli a szállodában, majd utazás a Monte Retaia lábánál
fekvő Prato-ba. Városnézésünk során megtekintjük a jellegzetes
zöld, fehér csíkos márványborítású Santo Stefano Dómot, a
Piazza del Comune terét a Palazzo Pretorio középkori
épületével és vásárolhatunk a város és egyben toszkána jel-
legzetes édességéből a híres cantucci-ból is. Továbbutazás
az Arno folyó partján fekvő festői Firenzébe. Gyalogos vá-
rosnézés a történelmi városközpontban, mely a Világörökség
része. (Santa Croce, Ponte Vecchio-Aranyművesek hídja,
Cellini szobor, Piazza Signoria, Dóm tér) Délután a reneszánsz
mesterek Botticelli, Raffaello remekműveit csodálhatjuk meg
az Uffizi Képtárban,  részletes magyar tárlatvezetéssel. (Ár:
9.000,- Ft/fő*- jelentkezéskor fizetendő!)  Visszautazás a
szálláshelyre a kora esti órákban.

 Pisa-Lucca-Torre del Lago
Szabadidő Montecatini Terme városában vagy egész napos vá-
rosnézés egyénileg Firenzében. Fakultatív programajánlatunk: Ki-
rándulás toszkána egyik legszebb városába. Az UNESCO világö-
rökséghez tartozó Piazza dei Miracoli nevezetességeit tekintjük

meg Pisa városában, majd továbbutazás Puccini szülővárosába,
Luccába. Belvárosi séta a falakkal körülölelt hangulatos város-
központban, ahol a híres zeneszerző szülőházát is felkeressük. A
San Martino Dóm, a San Michele in Foro és a világ egyik legkü-
lönlegesebb terének, egy régi amfiteátrum maradványaira épült
Piazza dell’Anfiteatro megtekintése után szabadidő, vásárlási le-
hetőség , majd visszautazás a szállodába a délutáni órákban.(Ár:
15 EUR/fő) Készülődés az esti előadásra. A fesztivál helyszíne
Torre del Lago, melyet a Maestro „az én Földi Paradicsomom”-
nak hívott. Részvétel a "Pillangókisasszony" szabadtéri operae-
lőadásán. (Ár: 12.000,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!)  Visszautazás
Montecatini Terme városába az éjszakai órákban.

 Vinci-Budapest  
Reggeli után rövid szabadidő Montecatini Terme központjában,
vásárlási lehetőség, majd elutazás Vinci hangulatos falujába,
melyet dombok és csodás olíva ligetek vesznek körül. Itt
született Leonardo da Vinci 1452. április 15-én, és itt a mai
napig szinte minden róla szól. Vinci festői kisvárosában meg-
tekintjük a múzeumot, majd hazautazás. Érkezés Budapestre
a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 64.900,-Ft/fő 
Félpanzió (2 vacsora): 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

FESZTIVÁL

Augusztus 16-19.

 Budapest-Ferrara
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Olaszországba. Délután
városnézés Emilia-Romagna tartomány egyik legjelentősebb
városában. Látogatás a vöröstéglás városfallal körülvett Fer-
rara-ban, melynek óvárosa az UNESCO védelme alá tartozik.
Látogatásunk alkalmával kívülről megtekintjük a város impozáns
jelképét, a vizesárokkal, szökőkutakkal díszített Este palotát
majd a katedrális következik. Városnézésünk utolsó állomásaként
meglátogatjuk az Este család közös sírhelyét a klarisszák
templomában, majd a Bologna közeli szállásunkra utazunk.

 Parma-Piacenza
Reggeli után látogatás Parma városában ahol a Dóm és Teatro
Farnese lesznek legfontosabb látnivalóink. Továbbutazás
Piacenza városába, ahol a Farnese család történetével ismer-
kedünk meg. Látogatásunkat a Piazza Cavalli impozáns terének
megtekintésével kezdjük majd séta a gyönyörű reneszánsz
palotákban, bazilikákban gazdag városközpontban. Rövid sza-
badidő után visszautazás a szállodába.

 Bologna-Firenze
Délelőtt Bologna városával ismerkedünk meg. Az etruszkok által
alapított város jellegzetes arculatát a hosszú, árkádos utcák, a
pompás paloták, a sok régi templom, az érdekes ferde tornyok,
harangtornyok és a közel nyolc kilométer hosszú XIII.-XIV. századi
városfalmaradványok adják. Belvárosi sétánk alatt a Piazza
Maggiore vörös téglás épületeit és a város szimbólumaként
ismert ferde tornyokat csodálhatjuk meg. Folytatjuk utunkat Tosz-
kánába. Látogatás a reneszánsz szülővárosába Firenzében. A
város történelmi központja a Világörökségének része. Városnézésünk
során megtekintjük a belváros legfontosabb nevezetességeit
(Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, Loggia dei Lanzi, Dóm tér),
majd az Uffizi képtárban a festészettel, a Medici kápolnában a

szobrászattal ismerkedhetünk meg részletes tárlatvezetés mellett.
(Ár: 11.000,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Érkezés Montecatini
Termeben található szállásra az esti órákban.

 Firenze-Panicale-Perugia-Spello
Délelőtt felkeressük a Medici család egyik nyári palotáját, a
Villa Petraiát, mely 1865-71-ig az első olasz király, II. Viktor
Emánuel rezidenciája volt majd folytatjuk az utunkat Umbria
tartományába. Látogatás Panicale dombra épült, elbűvölő
kisvárosában. Séta a városfallal körülölelt központban ahol a
San Sebastiano templomban Perugino alkotásait csodálhatjuk
meg majd a tartomány fővárosába utazunk. Városnézés Pe-
rugia-ban (San Lorenzo katedrális, Palazzo dei Priori, Fontana
Maggiore) , majd látogatás Spello-ban. Az Assisi és Foligno
között fekvő meseszép kisváros az umbriai reneszánsz egyik
jelentős megállója. A Santa Maria Maggiore templom kápol-
nájában Pinturicchio freskóit tekintjük meg, majd Assisi
környékén található szállásunkra utazunk.

 Assisi-Urbino
Délelőtt látogatás Assisi városában, majd a délutánt Marche
régiójában töltjük. Látogatás Urbino óvárosában mely a Világö-
rökség része. Az egyik legszebb itáliai reneszánsz palota, a
Palazzo Ducale mellett megtekintjük Raffaello házát és a Dóm
épületét is. Szálláshely elfoglalása Rimini környéki szállodában
az esti órákban.

 Rimini-Budapest
Ma reggel a Malatesták történetével ismerkedünk meg Rimini
óvárosában, majd megkezdjük utunkat Magyarországra.
Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 104.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 16.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 21.000,-Ft/fő

A 
VARÁZSA…

Október 9-14.

TUTI ÁR: 93.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 56.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 61



 Budapest-Montecatini Terme          
Elutazás Budapestről. Kora esti érkezés Toszkánába. Látogatási
lehetőség Montecatini Alto hangulatos városközpontjában,
majd a szálláshely elfoglalása.

 Lucca-Pisa-Viareggio
Városnézés a falakkal körülölelt, festői Lucca városában, majd
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, Viareggio-ban, fürdési
lehetőség a tengerparton. Visszaérkezés a szállodába. 

 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: 25 EUR/fő). A kis halászfalu színes
házai, a Sárkány vár, a tengerparti sétány és a türkizkék
tenger garantáltan mindenkit elvarázsol. Rövid szabadidő,
majd tovább hajózunk San Fruttuoso elbűvölő kis öblébe,
ahol megtekintjük az apátság épületét. Szabadidő, fürdési
lehetőség. Kora délután ismét hajóra szállunk és az
olasz riviéra keleti részének egyik gyöngyszeméhez láto-
gatunk. Portofino dús növényzetével, színpompás házaival,
régi váraival lenyűgözi a látogatókat. A világ egyik leghí-
resebb és legszebb kikötőjét, az európai elit kedvenc ta-
lálkozóhelyét az egyik legtöbbet fotózott településnek
tartják. Szabadidő a festői városközpontban, ahol egyszerű
halászcsónakok és sok millió dolláros jachtok ringatóznak
együtt a világhírű színes házsor hátterével. Este visszautazás
a szálláshelyre, vacsora.

 Volterra-Firenze                                      
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív kirándulási le-
hetőség. Jellegzetes toszkán tájakon keresztül az utunk
először a falakkal körülölelt Volterra középkori hangulatú
városába vezet. Városnézés, majd folytatjuk utunkat Firenzébe.
Belvárosi séta a legfontosabb nevezetességekkel, majd vissza-
utazás a szállásra. (Ár: 20 EUR/fő)

 Etruszk riviéra-Vada
Egész napos szabad program Montecatini Terme városában
vagy fakultatív kirándulás és strandolás a toszkán tengerpart
legszebb partszakaszán. Az etruszk riviéra szinte egész, 90
kilométeres hosszán büszkélkedhet kék zászlós strandokkal.
Vada széles, fehér homokos tengerpartja garantáltan elbűvöli
a látogatókat. (Ár: 15 EUR/fő)

 Vinci-Budapest                                              
Reggeli után látogatás Leonardo da Vinci szülővárosában,
majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő éjszakai órákban. 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 99.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő

Július 17-22., Augusztus 17-22.

 Budapest-Montecatini Terme 
Elutazás a kora reggeli órákban. Érkezés Montecatini Terme
városába az esti órákban, szállás elfoglalása. Látogatási
lehetőség Montecatini Alto hangulatos városközpontjában,
ahonnan szép kilátás nyílik Montecatini városára.

 Firenze-Lucca
Reggeli a szállodában, majd utazás a toszkán régió kulturális
fővárosába. A "Virágok városa", ahogy a helyiek egykor
nevezték, a legenda szerint egy liliom mezőn épült fel. Erre a
vörös liliom, a város jelképe is emlékeztet, melyet városnézésünk
alkalmával cégéreken, zászlókon is megfigyelhetünk. Város-
nézésünk alkalmával megismerkedünk a híres Medici család
történetével is, akik hosszú éveken keresztül uralkodtak a vá-
rosban. A Szent Kereszt templom megtekintése után a város
jelképéhez a híres Ponte Vecchio hídjához látogatunk. A híd a
legkeskenyebb pontján szeli át az Arno folyót.  Rövid szabadidő
után megtekintjük a város politikai központját a Piazza della
Signoria terét a Palazzo Vecchio épületével, a Loggia dei
Lanzit híres szobraival, majd programunk a Dóm téren
folytatódik. Késő délután rövid városnézés Lucca falakkal
körülölelt városában, majd látogatás egy villa gazdaságban,
borkóstoló (Ár: 15 EUR/fő). Visszautazás a szállásra.

 Pisa-Siena 
Toszkána jellegzetes lankái és magasba törő ciprusfái közt
találunk rá a tartomány egyik gyöngyszemére. Pisa városát
keressük fel, ahol a Csodák mezejének zöld pázsitján nézzük
meg a büszkén elhelyezkedő csontfehér épületeket (Camposanto,
Dóm, Keresztelőkápolna, Ferde Torony - a Toronyba a feljutás
a helyszínen szabad helyek függvényében lehetséges). Következő
megállónk az ízig-vérig középkori hangulatú, szebbnél szebb
nevezetességekkel büszkélkedő Siena. Este érkezés a Róma
környéki szálláshelyre, vacsora.

 Róma
Reggeli a szállodában, majd az „Örök város” felfedezése.
Látogatás a Világörökséghez tartozó történelmi városközpontban.
Programunkból nem maradhat ki a Piazza di Spagnan elterülő
Spanyol lépcső, a hajót formázó Fontana di Barcacciaval, Róma
leghíresebb szökőkútja a Trevi kút, a Piazza Venezia valamint
az ókori Róma impozáns hagyatéka a Forum Romanum, mely
a város egyik földrajzi központja. Utolsó állomásunk Róma
jelképe, a Colosseum (Forum+Colosseum: 25 EUR/fő*), melynek
megtekintésével zárjuk mai programunkat.

 Vatikán-Róma
A mai napon látogatást teszünk a világ legkisebb államában,
a Vatikánban. Lehetőség a Vatikáni Múzeum páratlan műkin-
cseinek illetve a Szent Péter Bazilikának a megtekintésére
részletes magyar nyelvű tárlatvezetéssel. (Ár 45 EUR/fő*)
Délután folytatjuk gyalogos városnézésünket az Angyalvár és
Róma legszebb tereinek felkeresésével. Visszautazás a szál-
láshelyre az esti órákban.

 San Marino-Bologna
Utazás San Marino miniállamába. Megnézzük a Piazza della
Libertá terén álló Kormányzói Palotát, és a legszebb kilátó
pontokat is, majd folytatjuk az utunkat Bolognába. Városnézés,
majd a szállás elfoglalása.

 Padova-Budapest
Hazautazás. Rövid megálló Szt.Antal városában, Padovában,
városnézés, majd folytatjuk az utunkat Budapestre ahová az
esti órákban érkezünk.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 119.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 26.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 35.000,-Ft/fő

Október 21-27.MESÉS 

ÚJ!

TUTI ÁR: 104.900,-Ft/fő

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 62

TUTI ÁR: 89.900,-Ft/fő

NYARALÁS 



A RENESZÁNSZ BÖLCSŐJE…

 Budapest-Pistoia-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban. Késő délután látogatás
Pistoia belvárosában. A tekintélyes múltú középkori hangulatú
városban valaha jelentős vas és fegyverkovács manufaktúrák
működtek. A pisztoly is erről városról kapta a nevét. Séta az
elegáns román, gótikus és reneszánsz palotákkal, templomokkal
büszkélkedő városközpontban. Az ország egyik legszebb
terén megtekintjük a San Zeno Dóm,  a Harangtorony, a
nyolcszögletű Keresztelő kápolna, a Városháza és a Palazzo
Pretorio épületét is, majd utazás a szállásra, Montecatini
Terme városába, mely gyógyvízéről vált híressé.. 

 Prato-Firenze
Reggeli a szállodában, majd utazás toszkána második leg-
nagyobb városába, a Monte Retaia lábánál fekvő Prato-ba.
Rövid városnézés a hangulatos belvárosban, ahol vásárol-
hatunk a város és egyben toszkána jellegzetes édességéből
a híres cantucci-ból is. Utunkat Toszkána tartomány fővá-
rosába, az Arno folyó partján fekvő festői Firenzébe folytatjuk.
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 Képtár gazdag gyűjteményt
csodálhatjuk meg részletes magyar tárlatvezetéssel (Ár:
9.000,-Ft/fő*-jelentkezéskor fizetendő!), majd a Szent
Kereszt templom következik. A város pantheonjának is ne-
vezett ’Santa Croce’ templomban a legjelentősebb sírok
között találjuk Michelangelo sírját is. Kora este visszautazás
a szálláshelyre.

 Budapest-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Folyamatos utazás
Szlovénián keresztül Toszkánába. Érkezés a Montecatini Terme
városában található szálláshelyre az esti órákban. 

 Firenze
Reggeli a szállodában, majd utazás a toszkán régió kulturális fővárosába.
A Virágok városa, ahogy a helyiek egykor nevezték, a legenda szerint
egy liliom mezőn épült fel. Erre a vörös liliom, a város jelképe is
emlékeztet, melyet városnézésünk alkalmával cégéreken, zászlókon is
megfigyelhetünk. Városnézésünk alkalmával megismerkedünk a híres
Medici család történetével is, akik hosszú éveken keresztül uralkodtak
a városban. A Santa Croce templom megtekintése után a város
jelképéhez a híres Ponte Vecchio hídjához látogatunk. Rövid szabadidő
után megtekintjük a város politikai központját a Piazza della Signoria
terét a Palazzo Vecchio épületével, a Loggia dei Lanzit híres szobraival,
majd programunk a Dóm téren folytatódik. Délután szabad program,
vagy lehetőség az Uffizi Képtár gyűjteményének megtekintésére, helyi
idegenvezetővel, részletes tárlatvezetéssel (Ár: 9.000,-Ft/fő*- jelentkezéskor
fizetendő!). Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.

 Cinque-Terre
Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség az „Öt föld” mesés
tájaira. (Ár: 45 EUR/fő) Felejthetetlen kirándulásra indulunk és
Olaszország egyik legszebb partszakaszát és legtöbbet fotózott apró
falvait fedezzük fel. Utazás La Speziába, a meredek hegyfalak alatt
meghúzódó kikötővárosba. Kihajózásunk alkalmával láthatjuk Porto
Venere jellegzetes magas, színes házait, majd kikötünk Manarola vá-
rosában. A festői Cinque Terre területét tulajdonképpen öt pici, autó-
forgalomtól mentes falu és egy gyönyörű nemzeti park alkotja. Rio-
maggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza és Monterosso települései
meredek domboldalakba épültek, színes házaikkal egyedülálló látványt

 Firenze
Elutazás Firenzébe. A város nevének eredetével kapcsolatban
számos legenda ismert, a mai napon mi is megismerkedünk
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 megcsodálhatjuk a
híres Dávid szobrot is részletes tárlatvezetéssel. Ezt követően
megtekintjük a Medici Palotát kívülről, a ’San Lorenzo’ temp-
lomot (Michelangelo tervezte pompás lépcsősorral), majd a
Medici kápolna következik, ahol Michelangelo leghíresebb
művei közül a Medici sírokat díszítő szimbolikus szobrok fo-
gadnak. Városnézésünket a ’Santa Maria Novella’ Bazilikánál
fejezzük be. (A program ára: 9.900,-Ft/fő*-jelentkezéskor fi-
zetendő!). A várostól a Michelangelo térről nyíló fantasztikus
panorámával búcsúzunk, majd visszautazás Montecatini
Terme városába.  

 Vinci-Budapest
Mai programunkat a reneszánsz polihisztorának, Leonardo
da Vinci-nek a szülővárosában kezdjük. Látogatás a toszkán
dombvidék által körülölelt Vinci városában. A múzeum és a
lakóház megtekintése után hazautazás. Érkezés Budapestre
az éjszakai órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 64.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő

TOSZKÁNA ÉS nyújtanak. Hajókirándulásunk alkalmával a meredek sziklaszirtekre
épült festői kis halászfalvakat fedezhetjük fel. Monterosso bájos kis-
városában rövid szabadidő, majd visszautazás La Spezia kikötőjébe.
(Figyelem! Rossz időjárás esetén amennyiben a kihajózás nem
lehetséges, az utazás vonattal történik!)

 Pisa-Lucca-Montecarlo
A mai napon először Pisa városába látogatunk, mely egykor
Olaszország egyik legjelentősebb tengeri hatalma volt. Városnézésünk
alkalmával Itália egyik legszebb terét az UNESCO örökségek
közé sorolt Csodák terét tekintjük meg a Keresztelőkápolna, a
Dóm és a híres pisai Ferde Torony épületegyüttesével (A Dómba
való bejutás illetve a Ferde Toronyba a feljutás csak a helyszínen,
a szabad helyek függvényében lehetséges!). Délután utazás
Lucca városfalakkal körbezárt lenyűgöző hangulatú városába. A
szűk utcákon barangolva megtekintjük a város jellegzetes
hangulatú terét a Piazza dell’Anfiteatro-t, a San Martino katedrálist,
a város román stílusú templomait és kereskedőházait. A késő
délutáni órákban a toszkán Montecarlo városába látogatunk. Lá-
togatás egy toszkán villa gazdaságban részvételi lehetőséggel
egy hangulatos borkóstolón (Borkóstoló: 15 EUR/fő). Vissszautazás
a szálláshelyre az esti órákban.

 Pistoia-Budapest
Reggeli a szállodában, majd rövid gyalogos városnézés Toszkána
tartomány kis gyöngyszemében, Pistoia városában. A tekintélyes
múlttal rendelkező középkori város egykor jelentős vas és fegy-
verkovács manufaktúrákat működtetett. Az első pisztolyok is itt
készültek és a történet szerint a fegyver elnevezése is a város
nevéhez kapcsolódik. Városnézésünk alkalmával megtekintjük
a Dóm teret, mely díszes épületeivel méltán tartozik Olaszország
legszebb terei közé. Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés Ma-
gyarországra a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő) IV., VI. VII., VIII., X.
Részvételi díj: 89.900,-Ft/fő 85.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

Március 15-18., Április 28-Május 1.,
Augusztus 16-19., Szeptember 21-24, 

Október 28-31.

Április 13-17., Június 1-5., Július 12-16.
Augusztus 23-27., Október 4-8.

TUTI ÁR: 56.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 76.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 63



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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 64

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 116.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 17.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő

 Budapest-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pi-
henőkkel Szlovénián keresztül Olaszországba. Szálláshely el-
foglalása az esti órákban. 

 Pisa-Firenze
Reggeli után elutazás Pisa városába. A Csodák terének, a
'Campo dei Miracoli'-nak négy meghatározó építménye a
Dóm, A Ferde Torony, a Keresztelőkápolna és a temető. (A
Ferde Toronyba a feljutás és a Dómba való bejutás csak a
helyszínen, a szabad helyek függvényében lehetséges!). A
város jelképe, a Santa Maria Assunta Dómhoz tartozó híres
8 emeletes harangtorony 58 méter magas, az itália román
stílus gyöngyszeme. A délutánt már toszkána tartomány fő-
városában Firenzében töltjük. Városnézés a legfontosabb
nevezetességekkel, majd vacsora egy belvárosi étteremben.
Az Arno-parti várostól egy felejthetetlen esti látképpel bú-
csúzunk. Firenze legszebb panorámáját a híres Piazzale
Michelangelo kilátóteraszról csodálhatjuk meg. Rövid fotó-
szünet, majd visszautazás a szállodába. Esti érkezés Mon-
tecatini Terme városába. 

 San Gimignano-Volterra-Siena
Festményre kívánkozó tájak mentén először San Gimigna-
no-ba, a "tornyok világhírű városába" utazunk. Városnézés
a „középkori Manhattan”, falakkal körülvett óvárosában.
Következik a hegytetőre épült Volterra , ahonnan a környékre
nyíló fantasztikus panorámában is gyönyörködhetünk. Utolsó
állomásunk a három dombon fekvő Siena, melynek mű-
emlékekkel teli belvárosát az UNESCO a Világörökség
részévé nyilvánította. Szálláshely elfoglalása Chianciano
Terme városában az esti órákban.

 Montepulciano-Pienza
Utazás ízletes borairól is világhírű Montepulciano városába.
Montepulciano hegytetőre épült városát még az etruszkok ala-
pították. Falakkal körülvett belvárosa, reneszánsz épületei, temp-
lomai, szűk kis utcái évszázadok történetét elevenítik meg a lá-
togatók számára. Borkóstoló, vásárlási lehetőséggel, majd a
tartomány egyik kis gyöngyszemét keressük fel, melynek
történelmi központja 1996-ban került fel a Világörökségek
listájára. Belvárosi séta, II. Pius Pápa szülővárosában, Pienza
központjában, majd utazás az etruszkok riviéráján található
szálláshelyre.

 Elba szigete
Reggeli után elutazás Piombino kikötővárosába, ahol
hajóra szállunk és a Tirrén-tenger egyik legszebb szigetére,
Elbára utazunk, mely Napóleon száműzetésének színhe-
lyeként is ismert. Elba, a "zöld sziget" szépségével ga-
rantáltan mindenkit rabul ejt. Festői öblök, halászhajók,
pazar villák, csábító éttermek és kávézók várják a
látogatókat. Porto Azzurroban szabadidő vagy lehetőség
az ásványbánya megtekintésére. Délután Portoferraio vá-
rosában séta a festői történelmi városközpontban, ahol
megtekintjük Napóleon egykori rezidenciáját is. Visszautazás
a szálláshelyre a késő délutáni órákban. (Ár: 45 EUR/fő)

 Monte Argentario-Grosseto-Bolgheri
Szabadprogram. Pihenés a tengerparton vagy fakultatív ki-
rándulás toszkána egyik legszebb vidékére. A mai kirándulás
alkalmával elsősorban a természeti szépségek kerülnek
előtérbe, hiszen fantasztikus útvonalon toszkána legdélibb
pontjához utazunk. A Monte Argentario festői településekkel
és lenyűgöző felszíni formákkal tarkított félszigetét ismerhetjük
meg. Bár a terület kapcsolódik a szárazföldhöz, mégis egy
kifejezetten mediterrán sziget hangulatú területre érkezünk.
Porto Santo Stefano és Porto Ercole bájos településeinek
megtekintése után rövid látogatás Grosseto városában.
Utolsó megállónk Bolgheri bájos városa, mely a Sassicaia
boráról is nevezetes. Délután visszaérkezés a szállodába,
szabadidő. (Ár: 20 EUR/fő)

 Marina di Bibbona-Budapest
Hazautazás, érkezés Budapestre a késő éjszakai órákban.

T
LEGJAVA

Június 2-8., Szeptember 10-16.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 86.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

 Budapest-Pistoia-Montecatini Terme
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Toszkánába. Rövid séta
Pistoia falakkal körülvett középkori hangulatú belvárosában,
majd utazás a Montecatini Terme városában található szállásra.
A szálláshely elfoglalása a kora esti órákban.

 Collodi-Greve in Chianti-Monteriggioni-Siena
A mai napon legelőször az itáliai kertművészet remekét, a
híres Giardino Garzoni-t keressük fel. A reneszánsz és barokk
kertépítészet lenyűgöző alkotását csodálhatjuk meg a szobrok,
szökőkutak, kanyargós lépcsősorok díszítette mesés parkban.
Látogatásunk után csodálatos tájakon keresztül utazunk el
Greve in Chianti városába. Rövid városnézés, fakultatív
lehetőség borkóstolásra és/vagy vásárlási lehetőség a híres
Chianti borokból, majd folytatjuk utunkat a Dantét is megihlető
Monteriggioni városába. A középkor világába csöppenünk
vissza a falakkal és 14 toronnyal őrzött hangulatos kisvárosba
érkezve. Továbbutazás Siena városába, melynek történelmi
városmagja az UNESCO Világörökség része. Szabadidő a
belvárosban, majd a Chianciano Terme városában található
szálláshely elfoglalása az esti órákban.

 Sorano-Pitigliano-Saturnia
Ma toszkána rejtett gyöngyszemeit keressük fel. Első megállónk
az ízletes boráról is híres Sorano, ahol megtekintjük az Orsini
kastélyt, majd folytatjuk utunkat a régió másik elbűvölő tele-
püléshez. A vulkáni sziklára épült Pitigliano hangulatát nehéz
szavakba önteni, de garantáltan elvarázsol majd mindenkit.
Belvárosát „kis Jeruzsálemként” is emlegetik. Városnézésünk
után irány toszkána egyik legkülönlegesebb helye. Saturnia
egyedülálló, háromezer éves forráshálózattal rendelkezik.
Ezen a természeti kincsek nyugtató és gyógyító hatásait már

a Kr. e. II. században felfedezték a rómaiak. A Pamukkale-
szerű teraszokhoz hasonlító Cascata del Mulino melegvizes
termálforrásában megmártózni garantáltan felejthetetlen
élmény. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

 Montalcino-Pienza-Montepulciano
Uticélunk a hatalmas falakkal körülvett, impozáns vár uralta
Montalcino, mely ismertségét és gazdagságát az itt termelt,
Itália egyik legjobb boraként is elhíresült Brunello-nak köszönheti.
Séta a belvárosban, majd  programunk Pienza festői városában
folytatódik, mely 1996 óta része az UNESCO Világörökségnek.
A kis település hírnevét többek 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 középkori sikátoraival, reneszánsz palotáival és templomaival
bőven kínál látnivalót. Városnézésünk után megkóstolhatjuk a
jellegzetes helyi borokat és vásárolhatunk a helyi termékekből,
majd visszautazás a szállásra.

 Arezzo-Budapest
Utazás Arezzo hangulatos városkájába. A dombtetőre épült,
etruszkok által alapított városban Petrarca szülőháza, a Dóm
és a Szent Ferenc templom lesznek legfontosabb látnivalóink.
Városnézés, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő
éjszakai órákban.

ÍNYENCEKNEK

Június 21-25., Augusztus 9-13.

TUTI ÁR: 104.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 77.900,-Ft/fő



TOSZKÁNA CSODÁI ÉS

 Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Szálláshely el-
foglalása Montecatini Termeben az esti órákban.

 Vinci-Firenze
Szabadprogram vagy egész napos utazás Leonardo da Vinci
szülővárosába, Vincibe, múzeumlátogatás, majd Toszkána tartomány
fővárosa, Firenze következik. Lehetőség az Uffizi Képtár gyűjte-
ményének megtekintésére helyi idegenvezetővel,  részletes
magyar nyelvű tárlatvezetéssel (Ár: 9.000,-Ft/fő-jelentkezéskor
fizetendő!). 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.

 Pisa-Torre del Lago-Montecarlo-Lucca
Egész napos fakultatív kirándulás Toszkána  legszebb városaiba.
Pisa városában utunk a Csodák mezejére vezet, ahol a Dóm,
Keresztelőkápolna és a Ferde Torony páratlan összképe fogad.
(A Dómba való bejutás és a Ferde Toronyba a feljutás csak a
helyszínen, a szabad helyek függvényében lehetséges!) Látogatás
Torre del Lago városában. Lehetőség a Puccini Villa megtekintésére
(A villa megtekintéséhez előzetes foglalás szükséges, így kérjük
részvételi szándékukat a jelentkezéssel egyidőben szíveskedjenek
megadni! Belépőjegy a helyszínen fizetendő!). Programunkat
egy toszkán borgazdaságban folytatjuk. Részt veszünk egy han-
gulatos borkóstolón, ahol a régió specialitásait is megízlelhetjük
(Olívaolaj, balzsamecet, szárított paradicsom, cantucci…). Utolsó
állomásunk a falakkal körülölelt, festői Lucca városa. Gyalogos

városnézés Puccini szülővárosában a legfontosabb látnivalókkal:
Piazza Anfiteatro, Dóm, San Martino templom... Visszaérkezés
a szállodába az esti órákban (Ár: 40 EUR/fő).

 Siena-San Gimignano-Volterra
Toszkána varázslatos tájainak felfedezésére indulunk. Cipru-
sokkal körülölelt domboldalak festői vidékén keresztül
legelőször is Siena városába látogatunk el, melynek belvárosát
az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Városnézés
a jellegzetes középkori városkában, amely a középkori ke-
reskedők és bankok "mekkája" volt egykor. Ismerkedés a
város legfontosabb látnivalóival (Palazzo Pubblico, Il Campo,
Torre del Mangia, Fontana Gaia), majd délután látogatás San
Gimignanoba, a "tornyok világhírű városába". A dombtetőre
épült "középkori Manhattan" képe már távolról  kiemelkedik
a toszkán táj lankái közül jellegzetes tornyainak köszönhetően,
melyekből 14 maradt meg teljes pompájában. Vásárolhatunk
a Chianti-ból és Vernaccia-ból, a helyi jellegzetes borokból
vagy a szarvasgombával töltött vaddisznószalámiból. A késő
délutáni órákban rövid séta a Toszkána szívében megbújó,
etruszk alapítású Volterra középkori hangulatot árasztó bel-
városában. 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
Montepulciano városában forgatták. Visszaérkezés a szál-
láshelyre az esti órákban.

 Elba szigete
Egész napos kirándulás Elba szigetére, Napóleon száműze-
tésének színhelyére. Utazás Piombino kikötővárosába, ahonnan
egyórás hajóút során érkezünk meg Portoferraio városába. A
"zöld sziget"ként is gyakran emlegetett gyönyörű toszkán
szigeten megtekintjük a Napóleon Villát, majd festői öblök
mentén a sziget legszebb részein barangolunk. Szabadidő,
fürdési lehetőség (Ár: 45 EUR/fő). Visszautazás a szállásra az
esti órákban.

 Montecatini Terme-Budapest
Reggeli a szállodába, majd hazautazás. Érkezés Budapestre
a késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 99.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő 

Június 20-25., Július 4-9.,
Augusztus 15-20., Szeptember 19-24.

 Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás, rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül Toszkánába.
Érkezes Montecatini Terme városába az esti órákban. A szál-
láshely elfoglalása.

 Poggio a Caiano-Firenze
Reggeli a szállodában, majd a Medici család egyik legszebb
és leghíresebb villáját, a hajdani nyári rezidenciát keressük
fel Poggio a Caiano városában. A 9 hektár területet elfoglaló
parkkal körülölelt reneszánsz villa az UNESCO Világörökség
része. Látogatásunk után folytatjuk utunkat a toszkán fővárosba.
Belváros séta a város legjelentősebb műemlékeinek megte-
kintésével (S.Croce, Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, Dóm),
majd délután szabadidő, vásárlási lehetőség vagy lehetőség
az Uffizi Képtár gyűjteményének megtekintésére részletes
tárlatvezetéssel (Ár: 9.000,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!).
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

 Siena-San Gimignano-Volterra
Ma Toszkána legszebb városainak felfedezése következik. Ki-
rándulásunk során a tartomány világhírű  régiójának, a sokat
fényképezett Chianti borvidék szépségeivel is megismerkedünk.
Utunk először is a híres lovasversenyről (Palio) és kagyló
alakú főteréről híres Siena-ba vezet. Városnézés a három
összefüggő dombon fekvő gyönyörű gótikus városában, majd
délután látogatás San Gimignanoban. A „tornyok városában”
vásárolhatunk a Chianti és Vernaccia borokból vagy megkós-
tolhatjuk a szarvasgombával töltött vad disznószalámit is. A
késő délutáni órákban rövid séta a Toszkána szívében megbújó,
etruszk alapítású Volterra középkori hangulatot árasztó bel-
városában. Az "alabástrom város" központja Itália egyik

legszebb középkori tere, a Piazza del Priori. Visszaérkezés a
szállásra az esti órákban.

 Pisa-Lucca-Capannori-Montecarlo
Reggeli után szabadprogram vagy egész napos fakultatív kirándulás.
Utazás Pisa különlegesen szép városába. A Campo dei Miracoli
csodálatos épületeinek megtekintése után rövid szabadidő 
(A Dómba való bejutás illetve a Ferde Toronyba a feljutás csak a
helyszínen, a szabad helyek függvényében lehetséges!), majd
folytatjuk utunkat a falakkal körülölelt Lucca városába. Séta az
elbűvölő szűk utcácskákkal, terekkel, tetőteraszokkal, tornyokkal
és templomokkal büszkélkedő városközpontban. Délután a Lucca
környéki villák egyik legimpozánsabb épületének, a XVI.századi
Villa Mansi megtekintésére indulunk. Séta a villa parkjában, majd
mai programunkat egy jellegzetes vidéki villagazdaságban fejezzük
be. Borkóstoló,  vásárlási lehetőség, majd visszautazás a szállodába
(Ár: 40 EUR/fő).

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

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 89.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

Április 12-16.

TUTI ÁR: 80.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 89.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 65
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Utazás: autóbusszal Szállás: ***szálloda Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 149.900,-Ft/fő 
Félpanzió (5 vacsora): 20.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 45.000,-Ft/fő

 Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Szálláshely el-
foglalása Toszkána tartomány kisvárosában, Montecatini Ter-
meben az esti órákban.

 Piombino-Portoferraio
Reggeli a szállodában, majd utazás Piombino kikötővárosába.
Áthajózás a Tirrén-tenger gyöngyszemeként is gyakran emlegetett
Elba szigetére (Hajójegy: 35 EUR/fő). Komphajónkról már gyönyör-
ködhetünk Elba vadregényes, sziklaszirtekkel, gyönyörű öblökkel
tarkított partjaiban és megérezhetjük miért is nevezik ezt a festői
szigetet a „zöld szigetnek” is. Kikötésünk után látogatás Portoferraio
hangulatos városában, ahol Napóleon egykori rezidenciáját is meg-
tekintjük. Rövid szabadidő, majd egy fantasztikus panoráma úton
utazunk a szállásunkra.

 Korzika szigete-Bastia
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulási lehetőség a "Szépség
szigetére". Marciana Marina városából 2 órás hajóút után
érkezünk meg Korzika szigetére. Látogatás Bastia városában
Felső-Korzika tartományi székhelyén. Gyalogos belvárosi séta,
majd szabadprogram, városnézés folytatása egyénileg vagy
fürdőzés Miomo strandján. (Ár: 50 EUR/fő). A késő délutáni
órákban visszautazás a kikötőbe.

 Pianosa szigete
Egész napos szabadprogram vagy hajókirándulás Pianosa sík,
zöldellő szigetére. A sziget csak 1999 óta látogatható előtte
szigorúan őrzött börtönsziget volt 150 éven keresztül. Természeti
kincseit tekintve talán a legértékesebb a szigetek közül. A szigeten
egy rézkori nekropolisz maradványai, ősi katakombák és egy cso-
dálatos római kori villa (Villa Romana) is megtalálható. Az egykori

 Budapest-Marina di Bibbona
Elutazás a kora reggeli órákban. Szálláshely elfoglalása az et-
ruszkok riviéráján az esti órákban.

 Giannutri-Giglio
Szabadprogram vagy hajókirándulás a toszkán szigetvilág két
lenyűgöző szigetére. Vár Giannutri félhold alakú szigete, majd
ízletes ebéd a fedélzeten, majd továbbhajózunk a „Liliom-
szigetre”. Séta a festői kikötőben, szabadidő, fürdési lehetőség
vagy látogatás a Castello negyedben. Visszaérkezés a szállodába
az esti órákban. (Ár: 55 EUR/fő)

 Roccalbegna-Monte Amiata-Grosseto
Délelőtt szabadprogram, pihenés a tengerparton, majd délután
fakultatív kirándulási lehetőség Dél-Toszkána mesés dombvi-
dékére. Első megállónk a sziklatetőre épült Roccalbegna, a
tartomány egyik legjellegzetesebb kisvárosa, majd továbbutazunk
a festői szépségű Monte Amiata területére, érintve néhány
kevésbé ismert, de annál szebb toszkán kisvárost. Visszautazás
a szálláshelyre, útközben rövid megálló Grosseto városában.
(Ár: 20 EUR/fő)

 Elba szigete 
Reggeli után egész napos kirándulás Elba szigetére,
Napóleon száműzetésének színhelyére. Utazás Piombino
kikötővárosába, ahonnan egyórás hajóút során érkezünk
meg Portoferraio városába. A "zöld sziget"ként is gyakran
emlegetett gyönyörű toszkán szigeten megtekintjük a Na-
póleon  Villát, majd továbbutazás a sziget déli részén fekvő
Marina di Campo-ba, szabadidő, jó idő esetén fürdési le-
hetőség. Vásárolhatunk a helyi Aleatico desszertborból és
az azzal készült süteményből. Visszautazás a szálláshelyre
az esti órákban. (Ár: 45 EUR/fő)

börtön szigetre érkezve azonnal magával ragadja a látogatót a
sziget varázsa, a letűnt idők nyomai, az érintetlen természet, az
azúrkék és smaragdzöld öböl… Fürdési lehetőség, majd visszautazás
a szállásra. (Ár: 40 EUR/fő).  

 Porto Azzurro-sziget körüli hajózás
Látogatás Elba délkeleti partján,  Porto Azzurro hangulatos kis-
városában, ahol betekintést nyerhetünk a sziget gazdag ás-
ványvilágába. Az azúrkék vízű öbölben hajóra szállunk, hogy
Elba vadregényes partjainak felfedezésére induljunk. Hajózásunk
alkalmával fürdési lehetőség a szárazföldről el nem érhető cso-
dálatos szépségű öblökben (Ár: 20 EUR/fő). 

 Giglio szigete
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy hajókirándulás fürdési
lehetőséggel a romantikus Giglio szigetére. Hajózásunk alkalmával
érdemes lesz figyelni a végtelen tengervizet hiszen a delfinek ezen
a tengerszakaszon előszeretettel szegődnek a kiránduló hajók
nyomába (Ár: 40 EUR/fő). A toszkán szigetvilág legendás történetű
kis szigete változatos partjairól is nevezetes, gránit szirtek és
homokos partok váltják egymást. Olaszország legtisztább tengervize,
gazdag víz alatti világ, apró települések falusi hangulata, a béke és
nyugalom szigete fogadja a látogatókat. A sziget egyetlen kikötője a
rómaiak idejében épült, festői szépségű hely, színes házait
szőlőkertekkel teli dombok veszik körül. Érkezésünk után minibuszokkal
felmegyünk a 405m magasan fekvő Castello városrészbe, mely a
szűk utcácskáival és jellegzetes boltíveivel a sziget központja.
Délután szabadidő, fürdési lehetőség illetve vásárolhatunk a sziget
ízletes borából az Ansonaco-ból és az egyéb jellegzetes helyi
termékekből is. Délután visszautazás az Elba szigetére, majd kompra
szállunk (Hajójegy: 35 EUR/fő) és a szálláshely elfoglalása Montecatini
Termeben. A késői érkezés miatt a mai napon nincs vacsora!

 Portoferraio-Budapest
Reggeli a szállodában, majd folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Magyarországra, érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

 Cortona-Arezzo 
Elutazás a „Napsütötte Toszkána” címû filmből is ismert
Cortona domboldalba épült kisvárosába, majd délután Toszkána
egyik legjelentősebb etruszk alapítású városába, Arezzo-ba
látogatunk. Érkezés a Montecatini Terme városában található
szálláshelyre az esti órákban.

 Siena-San Gimignano-Volterra     
Az utunk ma a gyönyörű toszkán tájakon keresztül Sienaba
vezet. A város a középkori kereskedők és bankok “mekkája”
volt. Felkeressük a belváros egyik legjelentősebb építészeti
alkotását, a Dómot, majd a legfontosabb nevezetességek meg-
tekintése után válogathatunk a hagyományaikat féltve őrző
sienai kézművesek remekműveiből is. Délután San Gimignano-
ban, a „tornyok” világhírű városában pihenhetünk meg, ahol a
helyi specialitásokat is megkóstolhatják (Chianti és Vernaccia
bor, szarvasgombával töltött vaddisznó szalámi). Programunk
utolsó megállója a vulkanikus dombok között emelkedő Volterra,
melynek középkori hangulatot árasztó belvárosában sétálva
gyönyörködhetünk a környező vidékre és a Tirrén-tengerre nyíló
fantasztikus kilátásban is. Visszautazás a szálláshelyre

 Torre del Lago-Pisa-Lucca
Fakultatív kirándulás: Látogatás Torre del Lago városában, ahol a
Puccini Villát is megtekinthetik, majd 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!), majd
utazás Lucca városába, amely a főbb látnivalókon kívül Puccini
szülővárosaként is ismert. Városnézésünk után látogatást teszünk
egy kis gazdaságban, ahol az olívaolaj-készítés rejtelmeinek
megismerése mellett megkóstoljuk a kiváló toszkán borokat is.
Visszautazás a szálláshelyre. (Ár: 40 EUR/fő)

 Firenze
Városnézés Firenzében. Délután lehetőség az Uffizi Képtár
megtekintésére részletes tárlatvezetéssel.

 Bologna-Budapest
Hazautazás a kora reggeli órákban. Útközben még rövid
belvárosi séta Bolognában, majd hazautazás. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban. 

NYARALÁS ELBA SZIGETÉN 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 139.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 24.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 36.000,-Ft/fő

Augusztus 25-31.

Június 18-26., Szeptember 3-11.

TUTI ÁR: 134.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 125.900,-Ft/fő



 Budapest-Rimini-San Marino
Elutazás. Szálláshely elfoglalása Rimini környékén az esti
órákban. Fakultatív  kirándulás San Marinoba, mely a
harmadik legkisebb állam Európában Monaco és a Vatikán
után. Itália egyik legszebb történelmi emléke, a Titano
hegyre épített erődítményrendszer esti kivilágításban fe-
ledhetetlen látvánnyal örvendezteti meg a látogatókat. Fel-
sétálunk a Szabadság térre, majd rövid szabadidő. (Ár:
15EUR/fő) Visszaérkezés a szállodába a késő esti órákban.
(*A mai napon nincs vacsora a szállodában!)

 Gubbio-Perugia
Délelőtt Don Matteo városa vár ránk. A régió egyik legősibb
városába, a hegyoldalba épült Gubbióba kirándulunk. Vá-
rosnézésünket Don Matteo templomával a San Giovanni
épületével kezdjük, majd a filmből ismert helyszíneket ke-
ressük fel: Piazza Grande, Palazzo dei Consoli és a Via
Piccardi, majd a Via Baldassini következik. A középkori
hangulatot idéző utcákon járva megtekintjük a város leg-
fontosabb nevezetességeit, majd a monumentális Bazilika
felkeresésekor a város védőszentjének Szent Ubaldonak
legendájával is megismerkedünk. Délután városnézés Pe-
rugia-ban, majd látogatás és kóstoló a Csokoládé Múzeumban.
Szállás Assisi közelében.

 Assisi-Spello-Foligno 
Umbriai kirándulásunkat a Santa Maria degli Angeli
Bazilikában található Porziuncola kápolna megtekintésével
folytatjuk. Assisi városában a Bazilika épületében megtekintjük
a Szent sírját, majd a Szent Klára templom következik.
Rövid szabadidő, majd folytatjuk utazásunkat Spello elbűvölő
kisvárosába. Az Assisi és Foligno között fekvő meseszép

kisváros az umbriai reneszánsz egyik jelentős megállója.
Megtekintjük a Santa Maria Maggiore templom épületét a
híres Baglioni kápolnával, ahol Pinturicchio freskóit cso-
dálhatjuk meg. Utolsó megállónk Foligno, majd visszautazás
a szállásra.

 Montefalco-Cascia-Roccaporena-Spoleto
Vár a szőlőültetvények, olajfaligetek között fekvő Montefalco
városa, mely olívaolaj és bor termelése (Sagrantino) miatt
is híres. Továbbutazunk Casciaba, ahol a templomban
láthatjuk a lehetetlenségek, a reménytelen ügyek védő-
szentjének, Szent Ritának a sírját is. Délután Roccapore-
naban megtekintjük Szent Rita szülőházát is, majd a tar-
tomány egyik legbájosabb városa Spoleto következik. Fel-
keressük a Santa Maria Assunta Bazilika épületét, majd
ismét Don Matteo nyomába szegődünk. Városnézésünkből
nem maradhat 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 gyönyörködhetünk. Látványos
és izgalmas látnivaló lesz a Ponte delle Torri hídja is, ahol
Don Matteo is gyakran kerékpározott. Szálláshely elfoglalása
Terni közelében.

 Orvietó-Lago di Bolsena-Cittá della Pieve
Orvietó városába utazunk. Megtekintjük a San Brizio ká-
polna falain Fra Angelico és Luca Signorelli freskóit,
majd folytatjuk utunkat Bolsena városába. A Szent
Krisztina templomban a Csodák kápolnáját keressük fel
a ”bolsenai csoda” története kapcsán, majd rövid séta
tóparton. Utazás Cittá della Pieve városába. Itt született
Raffaello mestere Perugino is. Rövid séta a terrakotta
épületek jellemezte belvárosban érintve a Piazza del
Plebiscito terét és a Katedrálist. Esti érkezés Chianciano
Terme városába.

 Montepulciano-Budapest
Montepulciano városából egy felejthetetlen toszkán képpel
veszünk búcsút Itáliától és megkezdjük utazásunkat Bu-
dapestre. Érkezés a késő éjszakai órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 99.900,-Ft/fő 
Félpanzió (4 vacsora): 17.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

Április 26-Május 1., Július 18-23., Október 16-21.

 Budapest-Montecatini Terme
Elutazás.Szálláshely elfoglalása Montecatini Termeben, a ter-
málfürdők városában az esti órákban.

 Firenze-Pisa
Reggeli a szállodában, majd Toszkána felfedezésére indulunk.
Délelőtt városnézés a tartomány fővárosában, Firenzében.
Délután vár Pisa és a Csodák tere (Dóm, Keresztelő kápolna,
Ferde Torony - a Dómba való bejutás és a Ferde Toronyba a
feljutás csak a helyszínen, a szabad helyek függvényében le-
hetséges!), majd visszautazás a szállásra.

 Siena-San Gimignano-Cortona
Reggeli után a legszebb toszkán tájakon átutazva érkezünk
meg Siena városába. A város hangulatos szűk utcácskáin
sétálva megtekintjük a híres Piazza del Campo-t és a Dómot,
majd továbbutazás a „tornyok városába”, San Gimignanoba.
Gyalogos városnézés, majd rövid szabadidő. Mai programunk
utolsó állomása a „Napsütötte Toszkána” című filmből is is-
merősen csengő Cortona. Séta a varázslatos kisvárosban,mely-
nek építészetét a középkori motívumok uralják, hangulatos
szűk utcákkal. Szálláshely elfoglalása a Trasimeno tó környékén
az esti órákban.

 Gubbio-Perugia-Trasimenó tó
Mai programunkat már a Szentek földjeként is gyakran em-
legetett Umbria tartományban kezdjük. Reggeli után a régió
egyik legősibb városába, a hegyoldalba épült Gubbióba láto-
gatunk. A középkori hangulatot idéző utcákon járva megtekintjük
a város legfontosabb nevezetességeit, majd a monumentális
Bazilika felkeresésekor a város védőszentjének Szent Ubaldonak
legendájával is megismerkedünk. Délután a tartomány fővá-

TOSZKÁNA ÉS ITÁLIA ZÖLD SZÍVE rosába, a 3000 éves, etruszkok által alapított Perugia-ba
utazunk. A város főutcáján végigsétálva vásárolhatunk a
híres „perugiai csókokból” is, majd a Dóm, az impozáns vá-
rosháza és az egyetem épületének megtekintése következik.
Délután a festői Trasimenus tavon áthajózunk Isola Maggiore
szigetére, ahol rövid szabadidő (Ár: 25 EUR/fő). Visszautazás
a szállásra.

 Assisi-Spello-Cascia-Roccaporena-Terni
Umbriai kirándulásunkat Assisi városában folytatjuk, ahol a
Santa Maria degli Angeli Bazilikában található Porziuncola
kápola történetével és Szent Ferenc életének csodálatos
eseményeivel ismerkedhetünk meg. Assisi városában a
Bazilika épületében megtekintjük a Szent sírját, majd Spello
festői kisvárosába látogatunk. Városnézésünket követően to-
vábbutazunk Casciaba, majd a misztikus hangulatú Rocca-
porena-ban folytatjuk programunkat. Megtekintjük Szent Rita
szülőházát is, majd a Terni közeli szálláshelyre utazunk. 

 Spoleto-Marmore vízesés-Orvietó
Spoleto középkori hangulatú kisvárosába utazunk. Városnézésünk
után a festői Marmore vízeséshez kirándulunk, majd az Olaszország
zöld szíveként is emlegetett Umbria tartomány lenyűgöző városa
Orvietó következik, mely a Paglia folyó síkság fölött impozánsan
elterülő tufasziklán nyugszik. Esti érkezés a szállodába.

 Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás folyamatos pihenőkkel. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 129.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 24.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 32.000,-Ft/fő   

Május 22-28., Augusztus 1-7.

TUTI ÁR: 116.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 89.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 67



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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 68

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 109.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 19.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

 Budapest-Velence
Reggel Róma irányába indulunk. Szállásunk Velence kör-
nyékén lesz, ahová a délutáni órákban érkezünk. Szabadidő,
vagy fakultatív kirándulási lehetőséget kínálunk az egyedülálló,
cölöpökön álló Velence felfedezésére (Ár: 30 EUR/fő).
Utazás Punta Sabbioni kikötőjéből bérelt hajóval az Úszó
városba. Rövid gyalogos városnézésünk során megtekintjük
a legfontosabb látnivalókat: Sóhajok hídja, Dózse Palota,
Szt. Márk tér, Bazilika, Óratorony, Rialtó, majd félpanzió
esetén vacsora egy trattoriaban. Visszaérkezés a szállodába
késő este.

 Padova-Orvietó
Utazunk Róma irányába, útközben megálló Szent Antal
városában, Padovában. Itt található Európa legnagyobb
tere, a Pranto della Valle. Belvárosi séta, majd továbbutazunk
Umbria tartomány festői kisvárosába. A hangulatos, tu-
fasziklára épült Orvietóban megtekintjük a gyönyörű
gótikus Dómot, majd rövid szabadidő után továbbutazás
Róma felé. Róma környéki szállásunkra a kora esti
órákban érkezünk.

 Róma
Az Örök város felfedezését Róma jelképénél, a Colosseumnál
kezdjük (Forum Romanum+Colosseum 25 EUR/fő*). Ezután a
S.Pietro in Vincoli templomban megcsodálhatjuk Michelangelo
híres Mózes szobrát. Folytatjuk a városnézést: a Forum
Romanum, a Capitolium és a Piazza Venezia látnivalói várnak,
majd a Trevi kútnál pihenünk meg. Szabadidő, majd a késő
délutáni órákban a Lateráni Szent János Bazilikát és a Szent
Lépcsőt tekintjük meg. 

 Budapest-Velence
Kora reggeli indulás Budapestről, utazás Szlovénián keresztül
Olaszországba. Velence közeli szálláshelyünkre a délutáni
órákban érkezünk. Szabadprogram, vagy kirándulási lehetőség
bérelt hajóval Velencébe (Ár: 30 EUR/fő). Városnézésünk
során megtekintjük a Sóhajok hídját, a velencei gótika re-
mekművét a Dózse Palotát, majd a híres Szent Márk teret,
mely Napóleon szerint „Európa legszebb szalonja”. A
Bazilika, a reneszánsz stílusban épült Óratorony, a Campanile
megtekintése után elsétálunk a Rialtóhoz, mely Velence
legrégebbi hídja a csatorna felett, majd rövid szabadidő
(Félpanzió esetén vacsora egy hangulatos vendéglőben).
Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.

 Róma
Reggeli a szállodában, majd elutazás Róma irányába. Érkezés
Lazio tartomány fővárosába, az „Örök városba” a kora
délutáni órákban. Látogatás a Világörökséghez tartozó
történelmi városközpontban. Programunkból nem maradhat
ki a Piazza di Spagnan elterülő Spanyol lépcső, a hajót
formázó Fontana di Barcacciaval, Róma leghíresebb szökőkútja
a Trevi kút (a hiedelem szerint aki aprópénzt dob a kútba az
egyszer még visszatér az olasz fővárosba), a Piazza Venezia
valamint az ókori Róma impozáns hagyatéka a Forum Ro-
manum, mely a város egyik földrajzi központja. Utolsó állo-
másunk Róma jelképe, a hatalmas Amphitheatrum Flavium,
vagyis a Colosseum, melynek megtekintésével zárjuk mai
programunkat (Forum Romanum+Colosseum 25 EUR/fő*).
Szálláshely elfoglalása Róma közelében az esti órákban.

 Vatikán-Róma-Vatikán
Délelőtt részletes tárlatvezetés keretében meglátogatjuk a
Vatikáni Múzeumot, majd a Szent Péter tér és a Bazilika fel-
fedezése következik (Ár: 45 EUR/fő*). Délután a szökőkutakkal
és terekkel teli belváros várnak ránk. Megtekintjük az An-
gyalvárat, a Navona teret és a Pantheont is. Visszaérkezés a
szálláshelyre az esti órákban.

 Tivoli-Róma-Assisi
Délelőtt egyénileg, szabadidő keretében barangolhatunk Ró-
mában vagy fakultatív kirándulási lehetőség a Rómától 30
km-re, az Aniene folyó mentén fekvő Tivoliba, ahol a Villa
d'Este termeinek megtekintése és a felejthetetlen szökőkutak
látványa várnak ránk. Kirándulásunk alkalmával a reneszánsz
építészet és az olasz kertépítészet csodálatos példáját te-
kinthetjük meg. A villa épülete és a hozzá tartozó gyönyörű
park a Világörökség része (Ár: 30 EUR/fő). A délutánt Santa
Maria degli Angeliben kezdjük, majd a híres Porziuncola
kápolna megtekintése után Assisi Szent Ferenc szülővárosában
megtekinthetjük a Szent legendás életét elmesélő freskóso-
rozatot a Szent Ferenc Bazilikában. Esti érkezés a Montecatini
Terme városában található szálláshelyre.

 Firenze-Budapest
Reggel Firenzébe utazunk. A legfontosabb látnivalók megte-
kintése után (S. Croce, Piazza della Signoria, Palazzo Vecchio,
Ponte Vecchio, Dóm) hazautazás. Érkezés Budapestre a késő
éjszakai órákban.

 Vatikán-Róma
Látogatás a Vatikánban, mely a világ legkisebb területű  és
népességű független állama, melyet teljes egészében körülölel
Róma. Lehetőség a Vatikáni Múzeum számtalan művészeti
kincsének és a monumentális Szent Péter Bazilikának a
megtekintésére, részletes tárlatvezetéssel (Ár: 45 EUR/fő*).
Délután a következő látnivalók várnak ránk: az Angyalvár,
mely Mihály arkangyalról kapta a nevét, a Navona tér, ahol
három gyönyörű szökőkút található és a Pantheon (Raffaello
sírja). Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

 Róma-Orvietó-Montecatini
Folytatjuk római barangolásunkat: a Szt. Pál Bazilika, az
ókori Rómában különböző versenyek színhelyéül szolgáló
Circus Maximus, a Santa Maria in Cosmedin és az Igazság
Szája, majd rövid szabadidő.  A déli órákban búcsú Rómától
és megkezdjük utazásunkat észak felé. Úti célunk Umbria
tartomány festői városa, a tufasziklára épült Orvietó. Séta a
varázslatos középkori óvárosban, a hangulatos kis utcákon.
Megtekintjük az „Itália csodájának” nevezett lenyűgöző Dómot,
majd továbbutazás a szálláshelyre. Érkezés Montecatini Terme
városába az esti órákban.

 Firenze-Budapest
Korai reggeli, majd utazás Toszkána tartomány fővárosába, az
Arno parti Firenzébe. Rövid gyalogos városnézés, majd haza-
utazás. Érkezés Magyarországra a késő éjszakai órákban.

RÓMA

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 94.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő

Április 14-19., Június 27-július 2. 
Augusztus 1-6., Szeptember 25-30.

Március 11-15., Május 11-15., Június 1-5., 
Július 22-26. Szeptember 13-17., 

Október 28-November 1.

TUTI ÁR: 99.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 84.900,-Ft/fő



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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 154.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 24.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 35.000,-Ft/fő

 Budapest-Ferrara
Elutazás. Délután a Pó közelében fekvő Ferrara városában
kívülről megnézzük a vizesárokkal körülölelt, impozáns téglavárat,
a Castello Estense épületét, mely egykor Lucrezia Borgia ud-
varához tartozott. Séta a reneszánsz hangulatú belvárosban,
majd utazás a Montecatini Terme-ben található szállásra. 

 Pisa-Firenze
Látogatás Pisa városában, ahol a Csodák mezejének zöld
pázsitján nézzük meg a büszkén elhelyezkedő csontfehér
épületeket. A délutánt már Firenzében töltjük, ahol a város
legfontosabb nevezetességeit keressük fel. Visszautazás a
szálláshelyre az esti órákban.

 Orvietó-Róma
Dél felé vesszük utunkat. Utazásunkat rövid időre megszakítjuk
Orvietó tufasziklára épült, hangulatos kisvárosánál. A ka-
nyargós utcákon sétálgatva váratlanul bukkan elő Itália
XIV. században épült  legszebb székesegyháza, melynek
meglepően szép homlokzatának mozaikjai elkápráztatnak.
Az „Örök városba” a délutáni órákban érkezünk. Római vá-
rosnézésünket a Spanyol lépcső, Trevi kút, Capitolium, az
ókori Róma impozáns hagyatéka a Forum Romanum és a
Colosseum megtekintésével kezdjük (Forum Romanum+Co-
losseum: 25 EUR/fő*). Szálláshely elfoglalása az esti
órákban Róma környékén. 

 Vatikán-Róma
Látogatás a Vatikáni Múzeumban és a Szent Péter Bazilikában
részletes tárlatvezetéssel (Ár: 45 EUR/fő*). Délután a vá-
rosnézés folytatása: Angyalvár, Navona tér, Pantheon.

 Nápoly-Vezúv-Pompei
Reggel Campania tartomány fővárosába, a zsúfolt, de
izgalmas Nápolyba látogatunk. A városnézés alkalmával
megtekinthetjük a Dóm nagyszerű, gótikus épületét,
ahol leróhatjuk tiszteletünket Nápoly védőszentjének,
Szt. Gennaronak ereklyéi előtt. A keskeny, sikátoros
utcákon járva megízleljük az igazi fatüzelésű kemencében
készült nápolyi pizzát is. Délután a Vezúvhoz utazunk,
majd legnagyobb pusztításának nyomait keressük fel
Pompeiben. Az ásatások megtekintése szakszerű tárlat-
vezetéssel (Ár: 20 EUR/ fő*). Esti érkezés a szállásra a
varázslatos  Sorrentói-félszigeten.

 Capri szigete
Fakultatív program: Felejthetetlen kirándulás a Nápolyi-
öböl  leglátogatottabb,  legendás  szépségű  szigetére,
Caprira (Ár: 80 EUR/fő).  A számos római kori emlék
mellett a sziget fő látnivalói a tengerből kiemelkedő Fa-
raglioni-sziklák, valamint a híres Kék barlang. 

 Perugia-Assisi
Utazás a gyönyörű fekvésű Perugiába, ahol a belvárosi
sétánk alatt a XIII. századi nagyszerű, hűsítő szökőkút
mellett megízlelhetik a híres „Perugiai csókokat” is. To-
vábbutazás Assisibe, ahol Szent Ferenc szülővárosában a
bazilika híres freskósorozatát és az alsó templomban
Szent Ferenc sírját keressük fel. Szálláshely elfoglalása
San Marino környékén az esti órákban.

 San Marino-Ravenna
Elutazás a Monte Titano ormára épült San Marino zsebkendőnyi
mini államába. Megnézzük a a Kormányzói Palotát, az erőd-
tornyokat, majd továbbutazás Ravennába. Városnézésünk
után utazás a Velence környéki szállodába.

 Velence-Budapest
Szabadidő vagy fakultatív hajókirándulás a cölöpökre
épült Velencébe (Ár: 30 EUR/fő). Gyalogos városnézés
(Sóhajok hídja, Szt. Márk tér, Rialtó), majd hazautazás.
Érkezés Magyarországra az éjszakai órákban.

GYÖNGYSZEMEI

Június 19-27., Július 12-20., Szeptember 2-10.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 124.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő

 Budapest-Chianciano Terme
Elutazás. Érkezés a szállodába a kora esti órákban.

 Róma
Érkezés dél körül Lazio tartomány fővárosába, ahol az Örök
város leghíresebb nevezetességei várnak ránk. Gyalogos vá-
rosnézés keretén belül a Spanyol lépcső, Trevi kút, Piazza
Venezia, Kapitólium, Forum Romanum és a Kolosszeum meg-
tekintése következik, majd utazás a szállásra.

 Porta Portese-Trastevere-Róma
A mai napunk Róma leghíresebb bolhapiacán kezdődik. Ellá-
togatunk a Porta Portese piacára, majd megkezdjük a romantikus
Trastevere városrész felfedezését, mely a római művész- és
bohémvilág központja és kitűnő trattoriáiról is híres. A Tiberisz
sziget, az Igazság szája, az Angyalvár és a Navona tér lesznek
legfontosabb megállóink. Este autóbuszos és gyalogos városnézés
a legfontosabb nevezetességekkel, érintve a város Piramisát,
a híres Via Veneto-t és a Piazza Repubblica terét is. Az esti ki-
világításban pompázó nevezetességek sorát buszos városnézésünk
során a Circus Maximus, a Viktor Emánuel emlékmű és
Traianus Fóruma zárja, majd gyalogosan folytatjuk utunkat a
Spanyol lépcső pezsgő világába. Végül pénzt dobhatunk a Tre-
vi-kútba, hogy garantáltan visszatérjünk még Rómába. Szállá-
sunkra az éjszakai órákban érkezünk vissza. 

 Gaeta-Sperlonga-Terracina-Sabaudia
Városnézés egyénileg Rómában vagy egész napos fakultatív
program. Ahogyan Homérosz és Vergilius írta, Róma és Nápoly
között van egy föld, ahol a legenda összefonódik a történelemmel
és a tenger foglalja keretbe ezt a mesés területet. Uticélunk a

Riviera di Ulisse, ahol közel 100 km hosszú homokos strand,
homokdűnék, kristálytiszta tenger, bájos öblök, sziklák,
hangulatos kisvárosok várják a látogatókat. Szűk középkori
utcák,  Gaeta festői városa, Sperlonga páratlan szépségű
öble, Terracina vár ránk. Szabadidő, fürdési lehetőség, majd
visszautazás a szállásra.  (Ár: 20 EUR/fő)

 Ostia Antica-Keresztény Róma 
Ostia Anticába látogatunk, ahol egy ókori város tárul a
szemünk elé – fürdőivel, kocsmáival, templomaival, a kikötő
kereskedelmi képviseleteivel, színházával. Ezt követően az
ókori Római Birodalom legfontosabb útjának történetével is-
merkedünk meg. A Via Appián sétálva egy pogány sírt,
Cecilia Metella sírját is felfedezhetjük. Programunkat a Quo
vadis-kápolna és a San Callixtus katakomba megtekintésével
folytatjuk mely a kereszténység őstörténetébe visz vissza
minket. Délután szabadprogram vagy lehetőség a Lateráni
bazilika és a Vatikán megtekintésére.

 Castelli Romani-Castel Gandolfo-Frascati
Kirándulás a Castelli Romani dombvidékére, az Albanói tó
partján fekvő Castel Gandolfo városába, ahol a pápák nyári
rezidenciáját láthatjuk kivülről. Átutazunk 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 utazás a szállásra. 

 Montecatini Terme-Budapest
Indulás hazafelé. Hazaérkezés a késő esti órákban.

ÉDES ÉLET Augusztus 25-31.

ÚJ!

TUTI ÁR: 105.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 139.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 69



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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 99.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 14.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő

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

 Nápoly-Sorrentó
Folytatjuk az utazásunkat dél felé. Campania tartomány fővá-
rosába, a zsúfolt, de izgalmas Nápolyba látogatunk. A
városnézés alkalmával megtekinthetjük a Dóm nagyszerű
gótikus épületét, ahol leróhatjuk tiszteletünket Nápoly védő-
szentjének, Szt. Gennaronak ereklyéi előtt. A keskeny, sikátoros
utcákon járva megízleljük az igazi fatüzelésű kemencében
készült nápolyi pizzát is. Szálláshely elfoglalása az esti órákban
a sorrentói félszigeten.

 Capri szigete
Felejthetetlen kirándulásra indulunk a Nápolyi-öböl legláto-
gatottabb, legendás szépségű szigetére, Caprira. A sziget
enyhe éghajlata, buja növényzete és vad partjai évszázadok
óta vonzzák ide a turistákat. (Ár: 80 EUR/fő). Fürdési lehetőség,
vagy felfedezhetjük a sziget látnivalóit. Capri fő nevezetessége

a Kék barlangon kívül az Axel Munthe villa a sziget tetején
elterülő Anacapriban. Capri városában Augustus császár
kertjéből nyílik az egyik legszebb kilátás. Innen fotózhatjuk a
tengerből kiemelkedő Faraglioni-sziklákat is.

 Amalfi-Ravello-Sorrentó
Reggeli után a világ egyik legszebb panoráma útjának fel-
fedezésére indulunk. (Ár: 35 EUR/fő) Legelőször is a Föld-
közi-tenger egykori nagyhatalmát, Amalfit fedezzük fel. A
Szent András Dóm megtekintése után rövid szabadidő,
majd utazás a szintén Világörökséghez tartozó festői
kisvárosba, Ravelloba. A 350 méter magas Monte Torellóra
települt Ravellót a XII–XIII. században virágoztatta fel a
Rufolo család. A Villa Rufolo buja kertjéből és mór kerengőiből
fantasztikus kilátásban gyönyörködhetünk. Látogatás Sorrento
hangulatos belvárosában, majd visszautazás a szállásra a
kora esti órákban.

 Pompei-Vezúv
A Vezúvhoz utazunk, majd legnagyobb pusztításának
nyomait keressük fel az ókori romvárosban, Pompeiben.
Az ásatások megtekintése szakszerű tárlatvezetéssel. (Ár:
25 EUR/ fő*) Esti érkezés a Montecatini Terme városában
található szállásra.

 Montecatini Terme-Budapest
A kora reggeli órákban megkezdjük hazautazásunkat. Folya-
matos utazás rövid pihenőkkel Magyarországra. Érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.

Április 13-18., Június 1-6., Október 21-26.

 Budapest-Nápoly-Sorrento
Elutazás menetrendszerinti járattal. Érkezés a repülőtérre,
majd Dél-Olaszország legnagyobb városába, Nápolyba lá-
togatunk. A Vezúv lábánál fekvő városban megtekintjük a
legfontosabb nevezetességeket: Dóm, Castel Nuovo, Királyi
Palota, San Carlo színház és a híres Galleria Umberto
épülete. A városnézés után transzfer a Sorrento környéki
szállodába.

 Sorrento-Positano-Amalfi-Ravello
Reggeli a szállodában, majd fakultatív kirándulás a Saler-
nói-öbölbe. A Kékszalag-útvonalon haladunk, mely végig-
kígyózik a partvonal egész hosszán, festői kisvárosokkal
színesítve. Az élénk színekre festett házak hozzásimulnak
a domboldalakhoz, miközben citrusfákkal teli kertek eresz-
kednek meredeken alá a tengerhez. Európa egyik legcso-
dálatosabb partszakaszán, az 50 km hosszú Amalfi partvi-
déken haladunk végig, mely a Világörökség része. Panoráma
megálló Positano-nál, majd látogatás a „Smaragd Bar-
langban”, ahol csónakokba szállva csodálhatjuk meg a kü-
lönleges fényviszonyoknak köszönhetően a víz smaragdos
csillogását. Továbbutazás Amalfiba. Felkapaszkodhatunk a
Dóm XI. századi bronzkapujához, majd mai utolsó állomásunk
az Amalfi part legbájosabb városa Ravello. A Villa Rufolo
kertjéből megcsodálhatjuk a fantasztikus kilátást, majd vá-
sárolhatunk a jellegzetes kerámiákból is. Rövid szabadidő
a városka hangulatos főterén, majd a Lattari-hegységen
át, kanyargós hegyi utakon haladva érkezünk vissza szál-
lásunkra az esti órákban. (Ár: 30EUR/fő)

 Capri
Reggeli után hajókirándulás a világ egyik legszebb szigetére,
ahol helyi idegenvezetővel Capri és Anacapri nevezetességeit
fedezzük fel. Capri városában Augustus császár kertjéből fo-
tózhatjuk a Faraglioni sziklákat, majd kisbusszal átutazunk
Anacapri városába, ahol az Axel Munthe villa megtekintése
következik. Délután limoncello kóstoló majd szabadidő,
vásárlási lehetőség. Időjárástól függően lehetőség van fürdésre
vagy sziget körüli hajókázásra, esetleg a Kékbarlang megte-
kintésére is. Búcsú Capri mesebeli szigetétől és visszautazás
a szállásra a késő délutáni órákban. (Ár: 80 EUR/fő).

 Szabadprogram – pihenés a tengerparton
Egész napos szabadprogram, pihenés a tengerparton. Este vacsora
után fakultatív Sorrento By Night Tarantella esttel. Részvételi
lehetőség egy látványos folklórműsoron Sorrentóban (Ár: 30 EUR/fő).

 Vezúv-Pompei
Szabadidő vagy fakultatív kirándulás. Először a Vezúv kráteréhez
utazunk. Autóbusszal felmegyünk a csúcs közelébe, ahonnan
gyönyörű panoráma nyílik a nápolyi öbölre és a Sorrentói-félszigetre
is. Programunk utolsó állomása Pompei, ahol az Kr.u. 79-ben
elpusztult romvárosban helyi idegenvezető kíséretében járhatjuk
végig az ásatásokat (Ár: 45 EUR/fő).

 Nápoly-Budapest
Transzfer a repülőtérre menetrend szerint. Hazautazás. Érkezés
Budapestre a délutáni órákban.

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

Árak (Ft/fő) X.                        VI., IX., 
Részvételi díj: 107.900,-Ft/fő 119.900,-Ft/fő 
Reptéri illeték: kb. 19.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő
Nagyméretű kézipoggyász: 13.800,- Ft
Feladott poggyász 23 kg: 21.700,- Ft
Feladott poggyász 32 kg: 27.900,- Ft

Június 10-15., Szeptember 23-28., Október 12-17.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 70

TUTI ÁR: 89.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 96.900,-Ft/fő



GYÖNGYSZEMEI
 Budapest-Montecatini Terme
Utazás rövid pihenőkkel mai szálláshelyünkre, Toszkánába.
Érkezés Montecatini Termébe, a termálfürdők városába az esti
órákban, majd a szobák elfoglalása. Látogatási lehetőség Mon-
tecatini Alto hangulatos városközpontjában.

 Nápoly-Sorrentó
Utazás Campania tartomány fővárosába, a pezsgő Nápolyba.
Megtekintjük az Anjou-sírokat a Santa Chiara templomban a
híres majolika díszítésű kerengővel, majd a San Gennaro dóm,
a Piazza Plebiscito, a Királyi palota,a Galleria Umberto és a
San Carlo színház következik. Megkóstolhatjuk a jellegzetes li-
moncellot, sonkát és mozzarella sajtot, majd utazás a szállásra.
Esti érkezés az Európa egyik legszebb üdülőhelyén, a Sorren-
tói-félszigeten található szállodába az esti órákban.

 Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Este ismerkedés a
félsziget központjának számító festői Sorrentó városával. Belvárosi
séta érintve a város legszebb terét, a Piazza Tassot, majd
limoncello kóstoló. Fakultatív program: részvételi lehetőség egy
hamisítatlan Tarantella esten (Ár: 30 EUR/fő).

 Kék-szalag-útvonal
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás a Saler-
nói-öbölbe. A Kékszalag-útvonalon haladunk, mely végigkí-
gyózik a partvonal egész hosszán, festői kisvárosokkal szí-
nesítve. Az élénk színekre festett házak hozzásimulnak a
domboldalakhoz, miközben citrusfákkal teli kertek ereszkednek
meredeken alá a tengerhez. Útközben megcsodálhatjuk a
Smaragd-barlang derengő smaragdfényeit, majd az alagutak
rejtekéből előbukkanó Földközi-tenger egykori nagyhatalmát,

 Budapest-Chianciano Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Szálláshely el-
foglalása Chianciano Termében az esti órákban.

 Herculaneum-Solfatara
Reggeli után továbbutazás Campania tartományába. Délután
Herculaneumot, az ókori romvárost fedezzük fel, melyet a Vezúv
79-es kitörése pusztított el. Látogatásunk után egy izgalmas
program következik egy alvó vulkán kráterének megtekintésére
indulunk. A Solfatara egy kénes kigőzölgésekkel, fortyogó
iszappal teli táj, a Pokol bejáratára emlékeztet. Szállás elfoglalása
a Sorrentói-félszigeten az esti órákban.

 Positano-Amalfi-Ravello
A mai napon a Világörökséggé nyilvánított Amalfi-part felfedezésére
indulunk. Panoráma fotózás Positano elbűvölő kisvárosa felett,
majd pihenő Conca dei Marini településen. Látogatás a Sma-
ragd-barlangban. Délután Amalfi városába utazunk. Az egyik leg-
jelentősebb tengeri köztársaságból, Amalfiból mára egy bűbájos
kisváros maradt arab-normann stílusú dómmal. Utolsó megállónk
a 350 méter magas Monte Torellóra épült Ravello városa. Vissza-
érkezés a szállodába az esti órákban (Ár: 30 EUR/fő).

 Paestum vagy Capri fakultatív kirándulás
A mai napon két fakultatív kirándulás közül választhatnak.
Egész napos kirándulás Capri szigetére (Ár: 80 EUR/fő), vagy
a Világörökség részeként elismert romváros felfedezésére.
Paestumban három dór templom és az ott talált görög emlékek
múzeuma kápráztatja el a látogatókat. Útközben megálló egy
gazdaságban, ahol a mozzarella készítés titkaival ismerkedünk,
kóstolóval. Visszafelé panoráma fotózás Salerno városa felett,
majd rövid megálló a színes kerámiáiról híres Vietri sul Mareban
(Ár: 9.900,-Ft/fő jelentkezéskor fizetendő!).

Amalfit fedezzük fel. A 350 méter magasságban elhelyezkedő
Ravello bájos városában megbúvó Villa Rufolo buja kertjéből
és mór kerengőiből kilométerekre ellátni a tenger tükrén
(Ár: 35 EUR/fő). Visszautazás a szállásra az esti órákban.

 Capri szigete
Hajókirándulás a világ egyik legszebb szigetére, a mesés
Caprira. A kis sziget nemcsak természeti szépségekben, de
történelmi emlékekben is nagyon gazdag. Tiberius császár
több villát is építtetett itt, s egy időben a hatalmas Római Biro-
dalmat is innen igazgatta. Az Axel Munthe villa megtekintése
után libegővel megyünk fel a sziget legmagasabb pontjára,
ahonnan csodálatos kilátás nyílik az egész Nápolyi-öbölre.
Capri városában Augustus császár kertjéből készíthetjük a
legjobb fotókat a Faraglioni sziklákról. A délutáni szabadidőben
lehetőség van fürdésre vagy sziget körüli hajókázásra, esetleg
látogatás a sziget legnagyobb látványosságához, a Kék-bar-
langhoz. Capri gyönyörű kis pasztellszínű házaival, kacskaringós,
szűk kis utcácskáival, tereivel garantáltan magával ragadja a
látogatókat. Érdemes megkóstolni a citromos csokoládét és a
helyi limoncellot is. Visszautazás a szállásra az esti órákban
(Ár: 80 EUR/fő).

 Pompei-Vezúv
Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás Pompei romvárosában.
Lehetőség az ásatások megtekintésére helyi idegenvezető szakszerű
tárlatvezetésével (Ár: 25 EUR/fő*). Majd utazás a „Pokol kapujához”,
Campania tartomány  ma is működő vulkánjának kráteréhez. Le-
hetőség a Vezúv kráterének megtekintésére. Szálláshely elfoglalása
Montecatini Terme városában az esti órákban. 

 Montecatini Terme-Budapest
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat Magyarországra. Érkezés
Budapestre az esti órákban. 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 114.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 27.000,-Ft/fő

SORRENTÓ &  Nápoly-Ischia szigete
Utazás Nápolyba és áthajózás Ischia szigetére, melyet a
gazdag növényzetének köszönhetően zöld szigetként (Isola
Verde) is emlegetnek. (Hajójegy: 30 EUR/fő) Érkezés a vulkáni
kráterből kialakított kikötőbe, ahonnan bérelt autóbusszal in-
dulunk a szállodába. Szabadidő.

 Ischia szigete
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulási lehetőség. A mai
napon Ischia szépségeinek felfedezésére indulunk. (Ár: 20 EUR/fő)
A Castello Aragonese egy 1441-ben, sziklára épített, 133 méter
magas erődítmény, ahonnan lélegzetelállító panoráma tárul elénk.
Innen egy panorámabuszozás után felkeressük Forio településen
a Mortella-kertet. Visszautazás a szállodába a délutáni órákban.  

 Nápoly-Caserta
Reggeli a szállodába, majd transzfer a kikötőbe. Áthajózás
Campania tartomány fővárosába, Nápolyba. A Régészeti Múze-
umban egyénileg megtekinthetjük a Pompeiben előásott legszebb
freskókat, mozaikokat, külön színfolt az ún. „titkos szoba” az
erotikus dísztárgyakkal, képekkel, szobrokkal. Autóbuszos vá-
rosnézés keretében ismerkedünk az olasz dél fővárosával:
Castel Nuovo, Villa Comunale, királyi palota, Galleria Umberto
majd limoncello-kóstoló. A Vezúv látképével búcsúzunk Nápolytól
és Caserta városába utazunk. A casertai királyi palota, a nápolyi
Bourbon királyok egykori rezidenciájának megtekintése következik,
majd utazás a szállásra. Esti érkezés Chianciano Termébe.

 Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás Szlovénián keresztül, érkezés késő este.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 129.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 21.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 31.500,-Ft/fő

Június 29-Július 5.,  Július 3-9., 
Augusztus 16-22., Szeptember 11-17.

Szeptember 30-Október 7.

TUTI ÁR: 99.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 116.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 71



SORRENTÓI NYARALÁS &

 Budapest-Chianciano Terme
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Utazás rövid pi-
henőkkel mai szálláshelyünkre, Toszkánába. Esti érkezés Chi-
anciano Terme városába.

 Sant'Agata dei Goti-Nápoly-Sorrentó
Campania tartományában első megállónk Itália egyik lege-
gyedibb kisvárosa Sant'Agata dei Goti lesz. A különleges
hangulatú, tufasziklára épült város házacskái szinte egy-
beolvadnak a vulkanikus sziklaszirtekkel. Belvárosi sétánk
alkalmával a középkori városfal, a vár és a Dóm épülete
lesznek legfontosabb látnivalóink. Folytatjuk utunkat Ná-
polyba, ahol a város jelképe a Castel Nuovo, a Dóm, a
Galleria Umberto és a Piazza del Plebiscito-Itália egyik
legnagyobb tere lesznek a legfontosabb látnivalók. Szállás
a Sorrentói-félszigeten.

 Szabadprogram
Délelőtt felkeresünk egy olívaolaj készítő műhelyt (vásárlási
lehetőség), majd ismerkedés a félsziget központjának számító
festői Sorrento városával. Belvárosi séta érintve a város
legszebb terét, a Piazza Tassot, majd limoncello kóstoló és
szabadidő a nyüzsgő belvárosban, visszatérés a szállásra.
Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton.  

 Positano-Amalfi-Ravello
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás a
világ egyik legszebb panoráma útján a híres Kéksza-
lag-útvonalon. Első megállónk Positano elbűvölő kis-
városa, ahol hajóra szállunk és sziklaszirtek, festői
öblök mentén egy órás sétahajózás után megérkezünk
Amalfi városába. Séta a Monte Cerreto lábánál fekvő
kisvárosban, ahol megtekintjük a Szent András Dóm

 Budapest-Rimini
Elutazás Olaszországba. Szállás Rimini környékén.

 Gargano-San Giovanni Rotondo
Utazás Puglia tartományába. Délután már a Gargano-félszigettel,
az olasz csizma sarkantyújával ismerkedünk. Kristálytiszta tenger,
gyönyörű partok, mészkőszirtek, mandulafenyő erdők, festői
városok ejtik rabul az idelátogatókat. Látogatás Szent Pió Atya
városában, majd a szállás elfoglalása. 

 Tremiti-szigetek-Vieste
Reggeli a szállodában majd az Adriai-tenger gyöngyszemeinek
felfedezésére indulunk. A Garganói-félsziget közelében található
festői Tremiti szigetcsoport öt szigetből áll: San Domino, San
Nicola, Capraia, Pianosa és Cretaccio. Hajókirándulásunk alkalmával
megmártózhatunk a kristálytiszta öblökben és megismerhetjük
Diomédész legendáját is. (Hajójegy: 40EUR/fő) Délután Vieste
sziklafalakra épült gyönyörű középkori óvárosában teszünk egy
sétát. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

 Bari-Polignano a Mare-Alberobello
Jellegzetes pugliai tájakon, olajfa és narancsligetek mentén átutazva
érkezünk meg Puglia fővárosába. Rövid belvárosi séta Bari félszigetre
épült óvárosában. (Katedrális , Szent Miklós-Bazilika) Látogatásunk
alkalmával természetesen Szent Miklós püspök ereklyéit is megte-
kintjük, majd folytatjuk az utunkat, Polignano a Mare festői
városában mely számos költőt, művészt inspirált. A mészkő sziklára
épült városka ihlette meg Modugno-t is, aki híres Volare című
alkotását itt írta. Mai programunk utolsó állomása a trullik városa,
Alberobello. Séta a lenyűgöző, vakítóan fehérre meszelt, süveges
házakkal, színes virágokkal díszített óvárosban. Szűk utcák, apró
üzletek adják a Valle d’Itria legszebb városának különleges
hangulatát. Szálláshely elfoglalása a környéken az esti órákban.

épületét majd rövid szabadidő, vásárlási lehetőség.
Amalfi városából már autóbuszunkkal folytatjuk tovább
utunkat. Ravello következik mely híres gyönyörű kerá-
miáiról is, valamint itt található az a fantasztikus kilá-
tópont is, ahonnan az Amalfi partvidék legszebb pa-
norámája tárul elénk. (Ár: 40 EUR/fő)

 Szabadprogram-Paestum
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás Paestum rom-
városába, útközben mozzarella kóstolóval. (Ár: 30 EUR/fő) 

 Procida szigete
Szabadprogram vagy kirándulás a régió egyik meseszép
szigetére. (Ár: 50 EUR/fő) Délelőtt indulás a nápolyi kikötőbe,
ahonnan kb. 40 perces hajózással érjük el a nápolyi öböl
legkisebb szigetét. Procida, színes kis házaival már messziről
elbűvöli a látogatókat. A sziget két világhírű film forgatási hely-
színéül is szolgált (Il Postino, A tehetséges Mr. Ripley). Microtaxi
segítségével járjuk be a kis sziget festői központját. Megtekintjük
a Corricella kikötőt, és a sziget védőszentjének tiszteletére
emelt Szent Mihály katedrálist, majd szabadidő, fürdési
lehetőség. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban. 

 Campi Flegrei-Solfatara-Pozzuoli
A „forrongó földek” vidékére utazunk. A Campi Flegrei különféle
vulkáni kúpok, kráterek és kalderák sűrű csoportosulása valamint
több krátertó is található itt. A Pozzuoli városa melletti Solfatara
kráter az ókori római mítoszok szerint a tűzisten, Vulcanus
otthona volt. Búcsú Campania tartományától és utazás a Mon-
tecatini Terme városában található szállásra. 

 Montecatini Terme-Budapest
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat Magyarországra.
Érkezés Budapestre az esti órákban. 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 129.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 21.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 28.000,-Ft/fő

NYARALÁS  Cosenza-Tropea
Utazás a gyönyörű fehér homokos partok, festői kisvárosok
világába. Calabria, a „Csizma országának” legdélebbi tar-
tománya, számos látnivalóval várja a látogatókat. Folyamatos
utazás rövid pihenőkkel dél felé. Útközben látogatás a
"Kálábria tartomány Athénjének" is gyakran emlegetett
Cosenza hangulatos óvárosában. Érkezés a Tropea környéki
szálláshelyre az esti órákban.

 Vibo Valentia-Pizzo
Délelőtt szabad program, majd a délutáni órákban kirándulás a
környező kisvárosokba. Első állomásunk Vibo Valentia magasan
fekvő városa. Megtekintjük a normannok által épített várat,
ahonnan gyönyörű, átfogó kilátás nyílik a tengerre, a hegyekre
és szép időben a vulkáni Stromboli szigetre, majd séta Pizzo
fesői történelmi városközpontjában. (Ár: 20 EUR/fő)

 Stromboli-Lipari-Vulcano
Szabadprogram vagy fakultatív hajókirándulás a Lipari-
szigetekre, mely az UNESCO Világörökség része. Kihajózás
Tropea kikötőjéből. Első megállónk a fortyogó Stromboli. A
kúp alakú sziget legmagasabb csúcsa 926 méter. Folytatjuk
utunkat  Lipari-szigetére, ahol a belvárosban teszünk egy
rövid sétát. Utolsó állomásunk Vulcano lesz, ahol megmártóz-
hatunk az iszappal teli medencékben is. Strandolás, majd
visszahajózás Tropea városába. (Hajójegy: 50 EUR/fő)

 Maratea-Chianciano Terme
Vár a Tirrén-tenger gyöngyszeme, a templomok városa
Maratea. Látogatás Basilicata tartomány festői kisvárosában,
majd utazás a szállásra.

 Chianciano Terme-Budapest
Késő esti érkezés Budapestre

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 164.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 28.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő

Július 30-Augusztus 6.

Július 10-18.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 72

TUTI ÁR: 116.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 147.900,-Ft/fő

ÚJ!



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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 139.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 28.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő

 Budapest-Chianciano Terme
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Toszkánába. Szálláshely
elfoglalása Chianciano Terme városában az esti órákban.

 Vietri sul Mare-Paestum
Campania elbűvölő kisvárosába Vietri sul Mare-ba látogatunk.
Az Amalfi-part többi településével együtt 1997 óta része az
UNESCO Világörökségének. Délután Paestum ősi romvárosába
utazunk. Szállás a környéken.

 Matera-Altamura-Alberobello
Dél-Olaszországnak egyik rejtett kincsét, a semmi máshoz
nem hasonlítható különleges szépségű és hangulatú Mate-
ra-t, a kősziklák városát ismerhetjük meg, mely a Passió
című film forgatási helyszínéül is szolgált. Matera régi vá-
rosnegyede a Világörökség része. Keskeny, kanyargó utcák,
sziklába vájt lakások adják a város sajátos hangulatát. Meg-
tekintünk egy sziklatemplomot, egy jellegzetes lakóházat,
majd folytatjuk utunkat a Puglia és Basilicata tartomány
határán fekvő Altamura városába, mely egykor Puglia fővárosa
volt. Belvárosi sétánk alkalmával megtekintjük a román
stílusú Dómot és vásárolhatunk a jellegzetes termékekből is
(Taralli, Caciocavallo, Primitivo stb.). Folytatjuk utunkat és a
tartomány másik gyöngyszemét az UNESCO által védett Al-
berobellot, a trullik hazáját fedezzük fel. A különleges jellegű
középkori utcákban vásá rolhatnak a helyi kézművesek por-
tékáiból, majd rövid séta a  belvárosban. Szállás elfoglalása
Alberobello környékén.

 Locorotondo-Martina Franca-Ostuni
Egy látnivalókban gazdag nap vár ránk a trullik földjén. Belvárosi séta
Locorotondo festői kisvárosában. A dombra épült városkából gyönyörű
kilátás nyílik a Valle dei Trullira. Következő megállónk a Valle d’Itria

 Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Szálláshely
elfoglalása Montecatini Termeben az esti órákban.

 Livorno-Olbia-Golfo di Asinara
Kora reggeli indulás Livorno városába. Áthajózás a Földkö-
zi-tenger második legnagyobb szigetére. (Ár: 50EUR/fő)
Szardínia fehér homokos tengerpartjai, a csodálatos ten-
geröblök, a hangulatos kisvárosok és a változatos szárd
ízek garantálják utazásunk felejthetetlen élményét. A kora
délutáni órákban érkezés Olbia kikötőjébe. Belvárosi sétánk
alkalmával megtekintjük a Szent Simplicius-templom épületét
is, mely az északi régió egyik legértékesebb műemléke.
Délután a szálláshely elfoglalása, szabadidő, a környék fel-
fedezése, fürdési lehetőség.

 Castelsardo
Egész napos szabadprogram, majd délután fakultatív program
keretében séta a Doria család alapította Castelsardo kisváro-
sában. A középkori hangulatú várost Olaszország egyik
legszebb települése címmel is felruházták. A Doria kastélyból
az Asinara öbölre nyíló fantasztikus kilátást is megcsodáljuk,
majd visszautazás a szállásra. Útközben rövid megálló, fotózási
lehetőség az Elefánt-sziklánál. Visszaérkezés a szállodába a
kora esti órákban (Ár:15 EUR/fő).

 Maddalena-szigetek
Indulás reggeli után Santa Teresa di Gallura kikötőjéből
motoros sétahajóval. Utunk során megismerjük a Földközi-
tenger híres és védett Tengeri Nemzeti Parkját, a Maddalena-
sziget-csoportot. A hét nagyobb szigetből álló nemzeti park

legszebb városai közül a pugliai barokk második fővárosa, Martina
Franca, melynek óvárosát középkori paloták és barokk templomok
alkotják. Séta a fehérre meszelt házakkal teli jellegzetes keskeny ut-
cácskákban, majd a Piazza Plebiscito és a Basilica di San Martino
megtekintése következik. Utolsó megállónk a falakkal körülölelt „fehér
város”Ostuni.  Városnézés, olívaolaj kóstoló, majd délután szabadidő,
fürdési lehetőség a gyönyörű homokos tengerparton. Visszautazás a
szállodába az esti órákban. 

 Lecce-Otranto
Reggeli után utazás a „Csizma sarka” felé. A „barokk
városa” Lecce következik. A Piazza Sant’Oronzo, a Dóm
tér és a város legfontosabb nevezetességeinek megtekintése
után folytatjuk utunkat Otranto városába. Itália legkeletebben
fekvő városában megtekintjük a Castello Aragonese
épületét és a Szent Péter Dómot, majd délután szabadidő,
fürdési lehetőség a tengerparton. Este visszaérkezés a
szállodába.

 Bari–Castel del Monte-Trani-Barletta
Reggeli után Dél-Olaszország második legnagyobb városában
Bariban az óváros megtekintésével folytatjuk programunkat."Ba-
rivecchia" a régi és az 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.
Következik Puglia „kőkoronája” a Világörökséghez tartozó Castel
del Monte megtekintése, majd kora délután városnézés Trani-
ban. Utolsó megállónk Barletta. Belvárosi séta, majd utazás a
szállásra az esti órákban.

 San Giovanni Rotondo-Loreto
A mai napon Olaszország és Puglia tartomány legfontosabb
zarándokhelyére utazunk. Látogatás Pió Atya városában. Kö-
vetkező megállónk Loreto kisvárosa, mely hét évszázad óta
híres búcsújáróhely.  Loreto a kereszténység egyik szent
helye, Marche tartományának legfontosabb vallási központja,
valamint Olaszország leghíresebb zarándok- és csodatevő
helye. A Santa Casa és a Bazilika megtekintése után folytatjuk
utunkat a Rimini közelében található szállásra.

 Rimini-Budapest
Reggeli, majd utazás Magyarországra. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

az UNESCO Világörökség védelmét élvezi. Ebéd a fedélzeten,
fürdési lehetőség a kristálytiszta tengerben. Rövid séta Mad-
dalena-sziget központjában. Visszatérés a kikötőbe délután
(Ár: 50 EUR/fő).

 Sassari-Alghero-Neptun barlang
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív kirándulás. Lá-
togatás a sziget második legnagyobb városában Sassari-
ban, majd Alghero, a sziget egyik legnépszerűbb városa kö-
vetkezik. A város régi épületei híven őrzik a katalán, majd
spanyol uralom emlékeit. Bejárjuk a bástyákkal körülvett
óváros macskaköves utcáit, majd hajókirándulás a Capo
Caccia hegyszirthez és a világhírű Grotta di Nettuno csepp-
kőbarlangba (Ár: 35 EUR/fő).

 Cagliari
Reggeli után fakultatív kirándulási lehetőség a sziget fővá-
rosába, az Angyalok öblében fekvő Cagliari-ba. Útközben
fotózás egy nuraghe-nál, majd városnézés Szardínia leg-
nagyobb városában, mely a Földközi-tenger egyik legszebb
kikötővárosa is egyben. Séta a domboldalon épült régi ne-
gyedben, a bástyákkal körülvett óvárosban (Régészeti Mú-
zeum, Terrazo Umberto I., Dóm, Elefánt-torony). Délután
kóstoló a sziget jellegzetes termékeiből, majd visszautazás
a szállodába (Ár:30 EUR/fő).

 Porto Cervo-Olbia
Kijelentkezés a szállodából, majd átutazva a legszebb és leg-
híresebb partszakaszon méltó búcsút veszünk Szardínia me-
seszép szigetétől. A Costa Smeralda gyönyörű partszakaszát
még 1961-ben vásárolta meg Aga Khan és néhány barátja
helybéliektől, így megalkotván a Smaragd part “fővárosát”, a
jachtkikötőjéről és közismert politikusok, színészek által
látogatott vendégeiről híres Porto Cervo-t. Továbbutazás a
kikötőbe (Ár: 50 EUR/fő). Visszautazás a kontinensre, majd
Livorno kikötőjéből a Montecatini Terme városában lévő szál-
láshelyünkre. (A késői visszaérkezés miatt nincs vacsora a
szállodában).

 Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

AZ OLASZ CSIZMA SARKA 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 149.900,-Ft/fő 
Félpanzió (6 vacsora) : 27.000.-Ft/fő
Egyágyas felár: 42.000,-Ft/fő

Szeptember 23-30.

Szeptember 2-9.

TUTI ÁR: 124.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 134.900,-Ft/fő

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 73



BELLA 

SZICÍLIA…
 Budapest-Montecatini Terme
Elutazás. Érkezés Montecatini városába a kora esti órákban,
szálláshely elfoglalása. Látogatási lehetőség Montecatini Alto
hangulatos óvárosában.

 Sorrentói félsziget-Positano
Utazás Dél-Olaszországba. Szállás elfoglalása a Sorrentói-
félszigeten a délutáni órákban. Hosszú utazásunkat egy
igazán különleges élménnyel koronázhatjuk meg. Fakultatív
programlehetőség a félsziget legbájosabb kisvárosába, a
salernói öböl felett fekvő Positano-ba (Ár: 7.900 Ft/fő).

 Szicília-Savoca-Taormina
Calabria csodálatos tájain keresztül utazunk Szicíliába.
Utazás a „Keresztapa városába”, a hegyek között megbújó
Savoca-ba. Fotózás a híres Bar Vitellinél, ahol a fiatal
Corleone esküvőjének néhány jelenetét forgatták, majd
délután városnézés Szicília legszebb kisvárosában. Rövid
szabadidő Taormina belvárosában, majd a szálláshely el-
foglalása.(Kompjegy: 15 EUR/fő)

 Alcantara-Etna-Catania
Látogatás a festői Alcantara szurdokban, majd kirándulás
Szicília jelképéhez az Etnához, amely Európa legnagyobb
működő vulkánja. Délután utazás Cataniaba, Szicília egyik
legjelentősebb városába. Gyalogos városnézés, majd vissza-
utazás a szálláshelyre az esti órákban.

 Agrigento-Siracusa
Fakultatív kirándulás a hegytetőre épült Agrigento városába,
a híres Templomok völgyébe, mely a Világörökség része,
majd továbbutazás Siracusaba. Városnézés a gyönyörű fekvésű

 Budapest-Chianciano Terme
Elutazás Olaszországba. Esti érkezés a szállodába.

 Róma
Utazás Rómába. Gyalogos városnézés az Örök városban:
Spanyol lépcső, Trevi-kút, Pantheon, Kapitólium, Forum Ro-
manum, Kolosszeum (kívülről). A délutáni órákban folytatjuk
utunkat Campania tartománya felé. Érkezés a Nápoly környéki
szálláshelyre az esti órákban.

 Szicília-Taormina
Irány Szicília! Átkelés a Messinai-szoroson (Kompjegy:
15EUR/fő), majd utazás a sziget legszebb kisvárosába. Ta-
ormina fekvéséből adódóan, a látnivalókon kívül a csodálatos
panorámában is gyönyörködhetünk. Ismerkedés 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.
Szállás Taormina közelében.

 Savoca-Etna-Catania
Reggeli után kávézás Savocában, a Keresztapa című film egyik
forgatási helyszínén, a Vitelli bárban. Kirándulás Szicília jelképéhez,
az Etnához, amely Európa legnagyobb működő vulkánja. Az
autóbusz az Etnán 1700 méterig megy fel, onnan felvonóval és
dzsippel lehet továbbjutni. Bor- és "Etna tüze" likőrkóstolás, majd
utazás Cataniaba, Szicília egyik legjelentősebb városába. Városnézés
a belvárosban, melynek építészetét elsősorban a mélyfekete "lá-
vabarokk" uralja. Megtekintjük a Dóm épületét és az Elefántos
kutat, majd visszautazunk a szállásra.

 Siracusa-Noto
Ismerkedés a keleti-part csodáival. Látogatás Siracusában, ahol

városban, majd visszautazás a szálláshelyre az esti órákban
(Ár: 30 EUR/fő).

 Lipari és Vulcano szigete
Ma a Tirrén tenger paradicsomi szépségű szigeteinek felfe-
dezésére indulunk. Látogatás Lipari szigetén, majd strandolás
és iszapfürdőzés Vulcano szigetén (Ár: 40 EUR/fő). Szállás
Palermo környékén.

 Trapani-Egadi szigetek-Erice
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás az Egadi
szigetekre, fürdési lehetőséggel. Első megállónk a csodálatos
Favignana szigete. Ebéd a fedélzeten, majd Levanzo szigetére
utazunk, fürdési lehetőség a Cala Minnola kristálytiszta
vizében. Késő délután városnézés Erice festői városában 
(Ár: 40 EUR/fő).

 Palermo-Monreale
Városnézés Palermóban.  A Normann palota, Dóm, a belváros
és a hátborzongatóan különleges Kapucinusok kriptájának
megtekintése után utazás Monreale városába, a mészkőhegyen
épült, ősfákkal övezett érseki székhelyre. Visszautazás a
szálláshelyre az esti órákban.

 Pompei
Kora reggeli indulás, kompátkelés Messinából Villa San
Giovanni városába. (Kompjegy: 15 EUR/fő) Délután látogatás,
részletes tárlatvezetéssel a világ legépebben maradt ókori
romvárosában, amelyet Kr.u.79-ben a Vezúvból kitörő láva
pusztított el (Ár: 20 EUR/fő*). Szállás elfoglalása Nápoly kör-
nyékén a késő esti órákban.

 Nápoly-Caserta
Városnézés Campania tartomány fővárosában, Nápolyban.,
majd továbbutazás Caserta felé. Rövid megálló Casertában,
ahol megtekintjük Olaszország legnagyobb királyi palotáját,
mely a Világörökség része. Szálláshely elfoglalása Monteca-
tiniben az esti órákban.

Firenze-Budapest
Belvárosi séta Firenzében, majd hazautazás. Érkezés Budapestre
az éjszakai órákban.

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 199.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 30.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 50.000,-Ft/fő

Archimédesz "körein" kívül láthatjuk Dionüszosz fülét, az Amfite-
átrumot, a Görög színházat és Hierón áldozati oltárát is. Az Orti-
gia-szigeten a középkori Siracusa utcáin sétálgatva Aretusa le-
gendájával ismerkedünk meg. Délután Noto városában csodálhatjuk
meg a szicíliai barokk legszebb palotáit.

 Lipari és Vulcano szigete
A Tirrén-tenger paradicsomi szépségű szigeteinek felfedezésére
indulunk. A szigetcsoport két kis vulkánikus eredetű szigetét
Liparit és Vulcanot látogatjuk meg. Lipari-szigetén a városnézés
után szabadidő, vásárlási lehetőség, majd továbbutazás Vulca-
no-szigetére, strandolás és iszapfürdőzés (Ár: 40 EUR/fő).  

 Agrigento-Cefalú
Elutazás a görögök által alapított, hegytetőre épült Agrigento
városába, a híres Templomok völgyébe. Az ókori belvárosban
megtekintjük a monumentális görög és római templomok
maradványait, majd továbbutazás Cefalúba, a sziget északi
partjára. Belvárosi séta, vásárlási lehetőség. Szállás elfoglalása
Palermo környékén.

 Favignana szigetek
A paradicsomi szépségű Egadi-szigetek felfedezésére indulunk.
Favignanában a tonhal-halászat ősi módszereibe pillanthatunk
be. Fürdési lehetőség a kristálytiszta tengeröblökben. Ebéd a
hajón (Ár: 40 EUR/fő). A délutáni órákban a normann erődváros,
Erice megtekintése.

 Palermo-Monreale
Utazás a sziget fővárosába. A Normann palota, Dóm, a belváros
és a hátborzongatóan különleges Kapucinusok kriptájának meg-
tekintése után elmerülünk a híres Vucciria-piac forgatagában.
Délután vár Monreale, a mészkőhegyen épült, ősfákkal övezett
érseki székhely. Az aranyozott mozaikokkal díszített Katedrális és
a Kolostor megtekintésével a normann építészet egyik remekművét
ismerhetjük meg. Este hajóra szállunk. Éjszaka a hajón.

 Nápoly-Herculaneum
Reggeli kávézás Nápolyban, majd az ókori romváros meg-
tekintése Herculaneumban, melyet a Vezúv pusztított el
Kr.u. 79-ben. Utazás a Montecatini Terme városában található
szállásra az esti órákban.

Bologna-Budapest
Reggeli a szállodában, majd a hazaúton rövid városnézés
Bolognában. Hazaérkezés a késő éjszakai órákban.

Utazás: autóbusszal 
Szállás: *** szálloda + 1 éj hajón Ellátás: reggeli

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 229.900,-Ft/fő 
Félpanzió  (9 vacsora): 30.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 55.000,-Ft/fő

Június 17-27.

Szeptember 16-26.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 74

TUTI ÁR: 179.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 199.900,-Ft/fő



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

Árak (Ft/fő) . 
Részvételi díj: 179.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 32.500,-Ft/fő
Reptéri illeték: kb. 55.000,-Ft/fő
Félpanzió (5 vacsora): 15.900,-Ft/fő

 Piazza Armerina-Enna-Agrigento
Reggeli után elindulunk Piazza Armerina-ba. Az itt található
római villa minden luxust kielégített az akkori időkben. Majdnem
minden szobát csodálatos mozaikok díszítenek, így nem véletlen
került fel a világörökségi listára. (Ár: 20 EUR/fő*) Folytatjuk
utunkat Enna hegytetőre épült, középkori városába. Séta, majd
szabadidő, ebédelési lehetőség. Délután érkezünk Agrigento vá-
rosába. A régészeti park és a páratlan Templomok Völgyének
megtekintése helyi idegenvezetővel. (Ár: 20 EUR/fő*) Az ősi
város déli részén, hét fölséges, dór stílusban épült görög templom
látható. Mostani föltárt és fölújított állapotukban némelyikük a
mai Görögország területén kívül eső legnagyobb és legjobban
megőrzött ókori görög emlékek közé tartozik, a Világörökség
része. Szállás elfoglalása Agrigento környékén. 

 Scala dei Turchi-Corleone-Cefalu 
Reggeli után a sziget egyik legkülönlegesebb látnivalójához
és legszebb strandjához látogatunk. A Scala dei Turchi (Török
lépcső) Szicília egyik páratlan természeti képződménye. A
vakítóan fehér, több száz méter hosszú lépcsőzetes sziklafal
lenyűgöző látványt nyújt a türkizkék tengerrel. Rövid séta a
sziklafalon. Folytatjuk utunkat Corleone városába, ahol nem
volt filmforgatás, viszont a Keresztapa c. könyv egyik helyszínéül
szolgált. Séta a macskaköves utcák, történelmi templomok
között. Kora este érkezünk Cefalu-ba, itt séta a Tirrén-tenger
partján elterülő hangulatos, középkori városban, szállás.

 Palermo-Monreale
Városnézés Palermoban. A mai városkép jócskán tükrözi az elmúlt
századok történelmét, de a modern üzletek, éttermek, jól megférnek
a régiekkel. A Palazzo Normanni, Katedrális, San Giovanni degli
Eremiti, Via Roma, Teatro Massimo stb. megtekintése után to-
vábbutazás Monreale-ba, melynek pompás székesegyháza a
jelképe. Este visszaérkezés a szállodába.

 Palermo-Budapest 
Délelőtt transzfer a repülőtérre, búcsú Szicíliától. Hazaérkezés
Budapestre a késő délutáni órákban.

Október 1-7. 

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

Árak (Ft/fő)
Részvételi díj: 159.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 44.900,-Ft/fő
Reptéri illeték: 39.900,-Ft/fő
Nagyméretű kézipoggyász: 13.700,-Ft 
Feladott poggyász 23 kg: 24.100,-Ft 
Feladott poggyász 32 kg: 30.500,-Ft

j Budapest-Catania
Elutazás menetrendszerinti járattal Cataniába. Érkezés után
transzfer a Taormina környéki szállodába. Szobák elfoglalása.
(Késői érkezés miatt nincs vacsora!) 

 Savoca-Forza d’Agro  
Szabadprogram, fürdési lehetőség a tengerparton. Délután
fakultatív kirándulás a Keresztapa nyomában. Először Savo-
ca-ba látogatunk, ami szerepel Olaszország legszebb kis-
városainak listáján. A film több jelenetét is itt forgatták. Fo-
tózkodás a híres Bar Vitelli-nél, ami tele van filmes relikviákkal,
és lehetőség a híres granite megkóstolására. Folytatjuk
utunkat Forza d’Agro középkori városkájába, ami szintén
forgatási helyszín volt. (Ár: 20EUR/fő). 

 Etna-Taormina
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás az Etnához. Pihenő
a Silvestri kráternél, az idegenvezetővel séta a „kialudt”
kráterek között illetve szabad program és vásárlási lehetőség.
Délután Taorminába utazunk, ami kedvelt üdülőhelynek
számított már az ókorban is szép fekvése, kellemes klímája,
varászlatos atmoszférája miatt. A Csontváryt is megihlető
híres görög színháza is a város aranykorát idézi. Belvárosi
sétánk során elmerülünk a barokk épületek, romantikus kis
utcácskák, és a panorámás kertek látványában. (Ár: 35EUR/fő) 

 Palermo-Monreale
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív kirándulás.
Városnézés a sziget fővárosában, a sokszínű, pezsgő Pa-
lermóban. Megtekintjük a Normann palotát, Európa legrégibb
királyi palotáját, a Dómot, a hátborzongatóan különleges
Kapucinusok kriptáját, a szűk, labirintus szerű utcák között
sétálunk a belvárosban, majd szabadidőben vásárlási

REPÜLŐVEL

Július 8-15. 

VARÁZSLATOS

ÚJ!

TUTI ÁR: 143.900,-Ft/fő

TUTI ÁR: 161.900,-Ft/fő

 Budapest-Catania
Elutazás menetrendszerinti járattal Cataniába. Esti érkezés
után transzfer a Taormina környéki szállodába. Szobák elfog-
lalása. (Késői érkezés miatt nincs vacsora.)  

 Alcantara völgy-Etna-Taormina   
Reggeli a szállodában, majd a Nap szigetének felfedezésére
indulunk. Délelőtt rövid megálló az Alcantara völgyében,
fotózás, majd a napjainkig is aktív vulkánhoz, az Etnához
látogatunk. Pihenő a Silvestri kráternél, szabad program
és vásárlási lehetőség. Igény szerint a menedékháztól
egyénileg fakultatív tovább lehet menni lifttel és helyi ide-
genvezetőkkel kb.3.000 méteres magasságig, költsége
helyszínen fizetendő. Délután Taorminába utazunk. Város-
nézés Szicília legszebb kisvárosában. Visszaérkezés a
szállodába a kora esti órákban. 

 Siracusa-Catania
Kirándulás Siracusa városába. Cicero szerint ez volt a
legnagyobb és a legszebb a görög városok közül. A
régészeti park megtekintése helyi idegenvezetővel (Ár:
20 EUR/fő*) majd Ortigia barokk sziget-negyedének fel-
keresése. Délután érkezünk Catania-ba. Szicília egyik
legjelentősebb városa, amit a nagy földrengés után barokk
stílusban építettek újjá. Belvárosi sétánk során megtekintjük
a Dóm épületét, a a lávakőből faragott Elefántos kutat, a
római színházat, az Ursino kastélyt, majd visszautazás a
szállodába.   

lehetőség az Al Maqueda bevásárló negyedben. Délután
ellátogatunk Monreale-ba, ahol megtekintjük a normannok
által alapított Benedek rendi kolostort.  (Ár: 45EUR/fő) 

 Málta
A mai napon egy fantasztikus kirándulásra invitáljuk a festői
Málta szigetére utazunk, La Valletta-ba. A barokk egy gyöngy-
szeme nem hiába került fel az UNESCO listájára. Csodálatos
műalkotások, templomok, paloták között sétálhatunk a szűk
kis utcáin, ahol nap közben nyüzsgő élet folyik. Megnézzük
a méltán híres Szent János katedrálist gyönyörű freskóival,
oldalkápolnáival, ami a lovagrend kedvelt temetkezési helye
volt, és egy Caravaggio festményt 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 visszahajózunk Szicília szigetére. Késő esti érkezés
a szállásra. (Ár: 39.900,-Ft/fő-Jelentkezéskor fizetendő!)

 Lipari és Vulcano szigete  
Fakultatív hajókirándulás. Reggel a Tirrén-tenger két kis
gyöngyszemének a felfedezésére indulunk, a vulkanikus
eredetű Lipari és Vulcano szigetét látogatjuk meg. Első
megállónk Lipari, majd a szigetet elhagyva a hajóról gyö-
nyörködhetünk a tengeri barlangok, egyedi alakzatú mésztufa
és bazalt sziklák látványában. Következő  állomásunk
Vulcano, ahol strandolhatunk a fekete-homokos tengerparton
vagy termál-és iszapfürdőzhetünk. (Ár: 45EUR/fő)

 Noto-Siracusa
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív kirándulás.
Vár a sziget gyönyörű barokk városa, Noto. Városnézésünk
után utazás a gyönyörű fekvésű, világörökségi Siracusába,
ami az ókori Görögország egyik legfontosabb városa volt,
ezekről árulkodnak páratlan műemlékei is. A régészeti
parkban megnézzük Dionüszosz fülét, a Görög színházat,
az Amfiteátrumot, és Hierón áldozati oltárát. A középkori
Ortigia-szigetén sétálgatva pedig megismerhetjük Aretusa
legendáját. (Ár: 30EUR/fő)

❽ Acireale-Catania-Budapest 
Délelőtt szabadprogram. Délután látogatás Acireale kisvárosában,
majd vár Catania, Szicília egyik legjelentősebb városa, amit a
nagy földrengés után barokk stílusban építettek újjá. Belvárosi
sétánk során megtekintjük többek között a Dóm épületét, a
jellegzetes lávakőből faragott Elefántos kutat, a római színházat,
az Ursino kastélyt. Este transzfer a repülőtérre.

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 
Tuti ár: Utanként korlátozott számban vehető igénybe! Foglalás előtt kérjük ellenőrizze a weboldalon az aktuális árakat!• (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 75



Advent GrAz
+csokiGyár látoGAtás

Advent

Bécs-schönBrunn

Indulás a kora reggeli órákban Budapestről, programunkat a híres Zotter Cso-
koládégyár látogatásával kezdjük. A csokoládégyárban bepillantást nyerhetünk
a csokigyártás kulisszatitkaiba. A kóstolóexpedícióhoz magyar nyelvű Audio
Guide áll a látogatók rendelkezésére. A 90 perces vezetés alatt többször
alkalom nyílik a kóstolásra is. A Schoko-Laden-Theater program 8 állomásán
nem fogunk unatkozni. Mini libegők szállítják a csoki italokat, óriás lemezjátszó
prezentálja a csokitáblákat.  A vezetés elején a gyár munkatársa üdvözli a
vendégeket, majd a látogatók a gyár mozijában "Kakaó-filmet" nézhetnek meg.
Ezután kezdődik az Audio-Guide használatával a kóstoló program: szabadon
lehet felfedezni a Zotter csoki gyártását, és kóstolni a finom csokikat. A Zotter
világát bemutató kóstolótúrán üvegből készült utakon járhatjuk be a csokoládégyárat
és megfigyelhetjük, hogyan lesz a kakaóbabból csokoládé. Természetesen
vásárlási lehetőségre is lesz alkalom a gyárlátogatás után. Délután érkezés a
Mura folyó partján fekvő Graz hangulatos belvárosába.  Várheggyel együtt az
UNESCO világörökség része, az osztrák tartomány székhelye, Ausztria második
legnépesebb városa, Bécs után. Kulináris főváros, a piros tetők és az óratorony
városa, emellett változatos történet jellemzi. Barokk épületek, idilli belső udvarok
és olyan futurisztikus művészeti remekek, mint a Mura-menti Kunsthaus és a
Murschnecke, az acélból épült kávéház közvetlenül Stájerország fő folyóján. Itt
művészet és kultúra, déli hangulat és modern életstílus, íz és élmény találkozik
egymással. Városnézés Stájerország fővárosában. A város az adventi időszakban
csodálatos fényárban úszik. Érdekesség a karácsonyi dalok hivatala és a
tartományi székház udvarán található jászol, mely 50 tonna jégből készül. A
gyerekek legnagyobb örömére a körhinta sem hiányozhat a városháza előtti
térről, sötétedés után az épület homlokzat pedig hatalmas adventi naptárrá
alakul át. A Stempfergasse kirakataiban pedig betlehemeket állítanak ki.
Megtekintjük a híres Schlossbergi Toronyórát, a Grazba érkező turisták, és a
helyiek egyaránt, naponta háromszor gyűlnek össze egy kedves kis harangjátékra,
ami alatt az épület oromzatán egy fából készült párocska táncol. A végén
előbukkan egy aranykakas is, ami három szólamban kukorékol. Aki a 11 órás
harangjátékról lemaradt, 15 vagy 18 órakor bepótolhatja. Meglátogatjuk a Graz
másik jellegzetes ismertetőjelét, a. Ferences templom tornyát is. A templomot
1239-ben alapították, akkor még, mint kolostort. A tornyot a 17. században
építette hozzá az akkori városvezetés. A hangulatos keresztút pedig mai napig a
nyugalom jegyében nyitva áll mindenki számára, méghozzá a város kellős
közepén. Hazaindulás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.  

December 9., 16.

Kora reggeli indulás a Budapest – Győr – Bécs útvonalon. Érkezés a Schönbrunni
kastélyhoz a kora délelőtti órákban.  A Schönbrunni kastély előtti kulturális és
karácsonyi vásár a császári kulisszák romantikájával csalogatja látogatóit. A
hangulatos piacon hagyományos kézműves termékeket, kézi készítésű karácsonyi
díszeket, karácsonyi koncerteket találhatunk, a gyermekeket pedig gazdag gyer-
mekprogram várja, meg egy karácsonyi műhely. Az egyedülálló kastélypark
bensőséges karácsonyi vásárnak biztosít teret, értékes kézműipari termékekkel és
kulináris élvezetekkel. Sissi egykori rezidenciája többnyire nyári lakhelyül szolgált a
császári család számára. Ez Ausztria egyik legismertebb műemléke és legnépszerűbb
turisztikai látványossága (belépő: audioguiddal 5.000,-Ft/fő, jelentkezéskor fizetendő!),
ami Párizsnak Versailles, az a bécsiek számára a Schönbrunni kastély. Az UNESCO
Világörökség részeként is számon tartott grandiózus palota elképesztően pazar
díszítésű termeit, gyönyörű franciakertjét, és gyűjteményeit évente több millió
turista látogatja. A barokk épületegyüttest eleinte vadászterületnek használták, egy
kis kastély is épült itt, a Schönbrunn nevet  a közelben található forrás után kapta.
A kastély jelenlegi 1441 helyiségéből ma 40 látogatható.  Látogatásunk során a
Birodalmi (Imperial) túra alkalmával 22 terem tekinthetünk meg. Kihagyhatatlan a
kastély csodálatos, francia stílusban kialakított kertjének megtekintése is, virágágyásai
és sövénylabirintusai a kertkultúra európai magasiskolája. A minden évszakban
más képet mutató, ezernyi színben pompázó növényzet mellett számos műtárgy is
gazdagítja a parkot. Az épületegyüttes a gyönyörű park, a pálmaház, a Gloriette
megtekintése után folytatjuk utunkat Ausztria fővárosába, az elegáns, sokszínű
Bécsbe, ahol a pompás barokk épületektől a mai modern építészeti stílus jegyei is
megtekinthetők. Városnézésünk során a következő látnivalókat tekintjük meg:
Mária Terézia szobor, Operaház, Stefansdom, Hofburg, Parlament, Városháza, Szép-
művészeti múzeum, Múzeum Negyed. Talán kevesen tudják: Bécsben több mint 27
kastély és több mint 150 palota található! A városnézés után rövid szabadidő a
császárvárosban, ahol elvegyülhetünk a pompás belvárosi forgatagban.  Az adventi
időszakban megcsodálhatjuk a városháza előtti tradicionális karácsonyi vásárt.  ha-
zaindulás kb. 18:00 órakor, érkezés az esti órákban.

December 3.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 
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Részvételi díj: 8.500,-Ft/fő

Advent és szilveszter
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Advent záGráBBAn Zágráb az adventi időszakban egyre szebb és különlegesebb programokkal
várja a turistákat.

Indulás Budapestről a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid
pihenőkkel. 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 magyar nyelvű idegenvezetéssel: séta az Alsóvárosban, a zöld
parksor ölelésében álló monarchiás épületek mellett. Majd a Felsővárosban
a történelmi óváros zegzugos, középkori utcáin mélyedünk el a város
régmúlt, de izgalmas eseményeiben a Képtalan domb katedrálisa és a Gra-
dechen lévő épületek közt.  Az adventi vásár elmaradhatatlan részét képezi
a karácsonyi kézművesek kirakodása is, amely nemcsak a Jelesič téren,
hanem a Mirko Bogovic sétáló utcában is helyet kapnak. Zágráb szívében,
a karácsonyi ünnepeket megelőzően hagyományosan Zágráb főterén meg-
rendezésre kerülő program, amely gazdag zenei és művészeti kínálatával
Zágráb látógatóinak adventi és karácsonyi hangulatot idézi meg, ilyenkor
természetesen kihagyhatatlan a Mikulás jelenléte. Hazaindulás kb. 17:00-
kor, érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

December 9.

Advent

Melk-MAriAzell Varázslatos tájak közt, az Alpok hegyvonulatainak ölelésében, egy nyugodt
fekvésű völgyben elhelyezkedő Mariazellt méltán emlegetik Stájerország
ékszerdobozaként. A városka nemcsak Ausztria, hanem Közép-Európa nagy
múltú, különleges jelentőségű zarándokhelyének számít. Évente mintegy 1
millió zarándok látogat el ide.

Indulás a kora reggeli órákban Budapestről, a Tatabánya-Győr-Bécs-Melk
útvonalon. Érkezés Melkbe, látogatás a Melki apátságnál. Világhírű a barokk
stílusú apátság könyvtára és a Paul Torgers freskóival díszített márvány
terem. Érdemes megtekinteni a kupolás apátsági templomot, az apátság
múzeumát, ahol multimédiás információkat kínálnak a vendégeknek. To-
vábbutazás Mariazell-be, ahol megtekintjük a Bazilikát. Ezután szabadprogram
keretében lehetőség nyílik egy mézeskalács manufaktúra megismerésére,
ahol természetesen kóstolásra is sor kerül; valamint egy mechanikus
Betlehem (apró, faragott figurákkal) megtekintésére is lehetőség lesz. Majd
látogatás az Adventi piacon. Mindenképpen meg kell kóstolnunk a híres
mézeskalácsot és a finom, 33 különböző gyógynövényből érlelt gyomorkeserűt,
melyek készítése több évszázados múltra tekint vissza! Hazaindulás késő
délután, érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

December 10.

Részvételi díj: 10.500,-Ft/fő

Részvételi díj: 10.500,-Ft/fő

Advent Bécs
+csokiGyár látoGAtás

A karácsonyi ünnepek közeledtével felejthetetlen élmény egy mézeskalács
és fahéj illatával betöltött karácsonyi piacon vásárolgatni a portékából vagy
csak andalogni az apró fényekkel díszített színpompás utcácskákon.

Kora reggeli indulás a Budapest – Győr – Bécs útvonalon. Érkezés a régi
hagyományokkal rendelkező, családi tulajdonban lévő csokoládégyárba, a
Konditor Hauswirth mintaboltjába. A családi vállalkozás története egészen
az 1949-es évig nyúlik vissza és napjainkban Ausztria legnagyobb szezonális
csokoládé előállítója. Látogatás a gyárban és a mintaboltban, ahol lehetőség
nyílik az ínycsiklandozó „Rohkost” megvásárlására, ami illatos narancs,
sárgabarack, szilva, ananász stb. finom házi csokoládéba mártva. Folytatjuk
utunkat Bécs városába. Városnézésünk során a következő látnivalókat
tekintjük meg: Mária Terézia szobor, Operaház, Stefansdom, Hofburg,
Parlament, Városháza, Szépművészeti múzeum, Múzeum Negyed. A városnézés
után szabadidő a pompás belvárosi forgatagban: megcsodálhatjuk a
városháza előtti tradicionális karácsonyi vásárt. Hazaindulás kb. 18:00
órakor, érkezés az esti órákban.

December 2., 9., 16.

Részvételi díj: 8.500,-Ft/fő



Advent

Pozsony-csokiGyár-
Mönchhof

Pozsony minden év decemberében a karácsony hangulatos légkörébe
öltözik. A város legszebb részén karácsonyi illatok keringnek és a karácsonyi
dalocskák igazi ünnepi hangulatot kölcsönöznek az arra sétálóknak. A fabó-
dékban főleg kézműves termékeket vásárolhatunk, illetve ínycsiklandozó
nemzeti ételeket kóstolhatunk.

Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. A délelőtti órákban érkezünk
Szlovákia fővárosába, Pozsonyba, ahol közel 300 éven keresztül a magyar
királyokat koronázták. A város felett magasodik a négytornyú pozsonyi Vár, mely
a város jelképe. A várban ma a Szlovák Nemzeti Múzeum található. A várdombról
csodálatos kilátás nyílik a városra és a Dunára. Megtekintjük Pozsony
templomokkal, polgárházakkal teli belvárosát, a magyar királyok és királynők
koronázási színhelyéül szolgáló Szent Márton székesegyházat. Sétánk folytatásaként
a további fő nevezetességek: Prímási palota, Ó-városháza, Szent Mihály kapu...,
majd részvétel a karácsonyi vásáron, programunk következő állomása a régi
hagyományokkal rendelkező, családi tulajdonban lévő csokoládégyár, a Konditor
Hauswirth,  ahol rövid filmvetítés alkalmával megismerkedhetünk a gyár
történetével. Majd a mintaboltban lehetőség nyílik az ínycsiklandozó „Rohkost”
megkóstolására, illetve a különböző csokoládé különlegességek megvásárlására
is. A „Rohkost” illatos narancs, sárgabarack, szilva, ananász stb. finom házi
csokoládéba mártva. A családi vállalkozás története egészen az 1949-es évig
nyúlik vissza és napjainkban Ausztria legnagyobb szezonális csokoládé előállítója.
A gyárlátogatás és vásárlás utána továbbutazunk a  Fertő-tó partjára, ahol meg-
csodálhatjuk a téli tájat,  majd burgenlandi kalandozásunk alkalmával borkóstoló,
vásárlási lehetőség. Hazaérkezés Budapestre a késő esti órákban.

December 2.

Részvételi díj: 7.500,-Ft/fő
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Advent

schloss hof-Pozsony
csokiGyár látoGAtássAl

Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Elsőként a régi hagyományokkal
rendelkező, családi tulajdonban lévő csokoládégyárban, a Konditor Haus-
wirth-ben teszünk látogatást, majd a mintaboltban lehetőség nyílik az íny-
csiklandozó „Rohkost” megkóstolására, illetve a különböző csokoládé kü-
lönlegességek megvásárlására is. A „Rohkost” illatos narancs, sárgabarack,
szilva, ananász stb. finom házi csokoládéba mártva. A családi vállalkozás
története egészen az 1949-es évig nyúlik vissza és napjainkban Ausztria
legnagyobb szezonális csokoládé előállítója. Folytatjuk utunkat Schloss
Hofba, a Császári Ünnepi kastélyba, mely Alsó-Ausztria keleti részén több
mint 50 hektáron terül el. Az Ausztria legnagyobb barokk parkjával rendelkező
főúri kastélyban ebben az évben is lesz karácsonyi falu. A csodálatos
kastély egy hangulatos karácsonyi piaccá változik. Több, mint 100 kiállító
csalogatja az érdeklődőket erre a különleges császári és mégis vidéki
karácsonyi helyszínre, Rengeteg ajándékötlettel találkozhatunk, emellett
kulináris élvezetek sora vár ránk: forralt bor, puncs, gesztenye, mézeskalács.
A 2 órás tárlatvezetés keretén belül megtekintjük a palota egész területét, a
Karácsony történetéről szóló kiállítást illetve a kerteket és az állatfarmot is,
a majorság állatai különböző földrészekről származnak. Többségük azonban
az őshonos osztrák állatokhoz és a megfogyatkozott háziállat-fajtákhoz
tartozik. A délutáni órákban továbbutazás Szlovákia fővárosába, a csodálatos
Pozsonyba, ahol közel 300 éven keresztül a magyar királyokat koronázták.
A város felett magasodik a négytornyú pozsonyi Vár, mely a város jelképe. A
várdombról csodálatos kilátás nyílik a szlovák fővárosra és a Dunára. Meg-
tekintjük a templomokkal, polgárházakkal teli belvárost és a magyar királyok
és királynők koronázási színhelyéül szolgáló Szent Márton székesegyházat.
Sétánk folytatásaként a további fő nevezetességeket is megtekintjük: Ó-vá-
rosháza, Szent Mihály kapu... A városnézés után szabadidő a pompás
belvárosi forgatagban: Pozsony minden év decemberében a karácsony
hangulatos légkörébe öltözik, vidám, jó hangulatú adventi vásár fogad ben-
nünket, megcsodálhatjuk a városháza előtti tradicionális karácsonyi vásárt.
A fabódékban kézműves termékeket vásárolhatunk, forralt bort, puncsot és
ínycsiklandó, nemzeti ételeket kóstolhatunk meg. Hazautazás az esti órák-
ban.

December 16.

Részvételi díj: 7.500,-Ft/fő



Advent krAkkÓBAn
 Budapest-krakkó
Elutazás Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Lengyelországba. A mai
napig úgy tartják, hogy Krakkó a legfontosabb szellemi és intellektuális központja az
országnak, valamint a nemzeti öntudat helyszíne. Séta az Óvárosban és Európa egyik
legnagyobb középkori Főtéren. A Mária templom megtekintése a felbecsülhetetlen
értékű 5 szárnyú gótikus faragott oltárral. A Főtér közepén áll Lengyelország legrégebbi
kereskedőháza, a Posztóház, melyben krakkói emléktárgyakat és népművészeti
cikkeket lehet vásárolni. A Főtérről induló vagy az őt körülvevő kis utcákon szinte
minden megtalálható, ami a város egyedi és megismételhetetlen hangulatát adja.
Szabadidő a hangulatos karácsonyi piacon. Érdemes megkóstolni a tipikus füstölt
juhsajtot, az oscypek-et. Este a szállás elfoglalása.. 

 zakopane-Besztercebánya-Budapest
Reggeli után a „Lengyelország téli fővárosa” címet viselő Zakopane festői fekvésű
városába indulunk, mely a Tátra, az ország legmagasabb hegyvonulatának lábainál
fekszik. Séta és vásárlási lehetőség a város hangulatos főutcájában, majd
továbbutazás Besztercebányára. Séta az adventi vásárban, majd hazautazás.
Érkezés Magyarországra az esti órákban.

December 9-10.

Advent

PráGáBAn és nürnBerGBen
Budapest-Brno
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban Brünn-be, Csehország második legnagyobb
városába. Gyalogos városnézés a híres középkori templomairól, kastélyairól és elegáns
üzleteiről híres belvárosban. Látogatásunk alkalmával a Szt. Péter és Pál Székesegyház
(Katedrála sv. Petra a Pavla), a Denis park, a Káposzta piac, a Kapucinus Kolostor kriptája,
a Régi városháza, a Szabadság tér, az Urak háza, a Szt. Jakab és Szt. Tamás templomok
lesznek legfontosabb látnivalóink, majd szabadidő a városközpontban, vásárlási lehetőség
a karácsonyi vásár területén. Délután továbbutazás Prágába. Buszos városnézés az esti
fényekben pompázó „Száz tornyú Aranyvárosban”, majd félpanzió esetén jellegzetes cseh
fogásokból álló vacsora egy hangulatos sörözőben. Szálláshely elfoglalása az esti órákban.

nürnberg
Reggeli a szállodában, majd egész napos kirándulás Nürnbergbe. A mai napunkat
Bajorország második legnagyobb városának, Nürnbergnek szenteljük. Városnézés,
majd délután szabadidő Európa legrégebbi és leghíresebb fényárban úszó karácsonyi
piacán, melyet megtölt a mézeskalács, forralt bor, sült kolbász, sült gesztenye
illata.... Már 1628-ban létezett itt piac. A 180 piros-fehér tetős faházikó évente
több mint 2 millió látogatót vonz a városba. Visszautazás a prágai szállásra.

Prága-Budapest
Reggeli után városnézés a cseh fővárosban. Végigsétálunk a gyönyörű Károly hídon
majd az Óváros tér látnivalói várnak ránk. Szabadidő a karácsonyi vásáron (Vencel
tér és Óváros tér) vagy a városnézés folytatása idegenvezetőnkkel. Hazautazás
Prágából a kora délutáni órákban. Érkezés Budapestre az esti órákban.

December 8-10.
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Részvételi díj: 19.900,-Ft/fő

Advent PráGáBAn
 Budapest-Prága
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Első megállónk Jindrichuv Hrádec, ahol
megtekintjük az egyedi, mozgó Betlehemet. Folytatjuk utunkat a száztornyú arany
Prágába, ahová a kora délutáni órákban érkezünk. Városnézés, rövid séta a
sziklamagaslatra épített várhoz, a Hradzsinhoz, majd vacsora lehetőség egy hangulatos
prágai sörözőben. Szálláshely elfoglalása a késő esti órákban. 

 Prága-Budapest
Délelőtt a városnézés folytatása az Óvárosban, majd szabadidő Prágában a
karácsonyi vásáron. Kora délután búcsút intünk Prágának és indulunk Magyarország
felé. Folyamatos utazással érkezünk Budapestre a késő esti órákban.

December 3-4.

Részvételi díj: 23.900,-Ft/fő

Részvételi díj: 39.900,-Ft/fő

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 4.500,-Ft/fő
Egyágyas felár: 5.000,-Ft/fő 

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 3.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 4.500,-Ft/fő 

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő 

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

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

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



Budapest-Bad ischl–hallstatt st.Gilgen
Reggel indulunk az egyik legszebb alpesi táj, Salzkammergut felfedezésére. Utunk a monarchia „titkos fővárosába” Bad
Ischlbe vezet. Városnéző séta az adventi díszbe öltözött Bad Ischlben. A szépen feldíszített bódék között a különböző
finomságok illata mindenkiben felébreszti a karácsonyi hangulatot. Folytatjuk utunkat a tóparton fekvő Hallstatt páratlan
szépségű kisvárosába, mely a Világörökség része. Belvárosi sétánk alkalmával megnézzük a városka gótikus templomát
is, majd továbbutazunk a hegyek koszorújában fekvő, 11 km hosszú Wolfgang tóhoz. Rövid séta a Schafberg hegy
lábánál fekvő St.Gilgen festői városában, melyet 2005-ben „Mozart Falu”-nak nyilvánítottak. Utazás a Salzburg melletti
szállásra. Érkezés a Salzburg környéki szállásra az esti órákban.

hellbruni kastély-salzburg
Reggeli után városnézés Mozart városában. 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.  Ezt követően szabadprogram, melynek során az adventi vásár, a Dóm és a Rezidenciák
terén felállított Christkindlmarkt megtekintésére nyílik lehetőség. A salzburgi karácsonyi vásár a legnevezetesebbek
közé tartozik. Késő délután elhagyjuk Salzburgot, és a Hellbrunnba utazunk. Az adventi varázslat a Hellbrunni
kastély (a kastély csak kívülről tekinthető meg) előtt már több, mint tíz éve kápráztatja el a látogatókat:
hagyományos kézműves kiállítók, négyszáz karácsonyfa piros gömbökkel díszítve, barátságos kávézó és adventi
lounge az Orangerieben (Narancs-ház), tradicionális osztrák zene, karének és válogatott zenészek karácsonyi
dalai. Visszautazás a szálláshelyre.

Gmunden-steyr-Budapest
Reggelit követően utazás a a festői Traunsee partján található Gmundenbe. A város a jellegzetes zöld-fehér mintájú
gmundeni kerámiáról is ismert, a Monarchia idejében kedvelt nyaralóhely volt. Rövid séta a tóparton, majd
továbbutazás. Programunkat Ausztria romantikus kisvárosában, az egyik legszebb és legrégebbi műemlékvárosában,
Steyrben folytatjuk, ahol szintén elmerülhetünk a karácsonyi forgatagban. Az óváros árkádos, gótikus és reneszánsz
épületeivel, kacskaringós utcáival, hangulatos tereivel, templomaival igazi kis gyöngyszem. Európa egyik legszebb
terén a legkülönbözőbb korszakokból származó polgári házak sorakoznak egymás mellett, de megtekintjük a
Plébánia templomot, a Lamberg kastélyt és a Városháza épületét is. Steyr ad otthont minden évben Ausztria
“hivatalos karácsonyi vásárának”. Égetett mandula, meleg gesztenye, forró puncs és frissen sült alma csodás illata
lengi be a levegőt mindenütt. Valóságos karácsonyi csodaország! A betlehemi jászol-állítás, a Karácsony Múzeum,
mind-mind az adventi időszak hangulatos hagyományőrzői. Szabadidő a főtéren, az Adventi vásár forgatagában.
Hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban. Hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

December 2-4.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 

Adventi vArázslAt…

Pozsony-PráGA-Bécs
Budapest-Pozsony
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a Budapest - Tatabánya - Győr -
Rajka útvonalon. 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 épületek fogadnak.
Végigjárjuk a magyar királyok koronázási útvonalát érintve azokat az épületeket és helyszíneket, melyek szorosan
kapcsolódnak a magyar történelemhez. Belvárosi sétánkból nem maradhat ki a Szent Márton-dóm, vagy ismertebb
nevén a Koronázó templom, Pozsony legismertebb és legnagyobb temploma, valamint a főtér és az Óvárosháza
épülete sem. Kora délután érkezés Prága városába, amit joggal neveznek a „száztornyú városnak”, „arany városnak”,
vagy egyszerűen csak a városok királynőjének. A Moldva partján fekvő fővárosban városnézésünket a Várnegyedben, a
sziklamagaslatra épített várban, a Hradzsinban kezdjük. A világ egyik legnagyobb 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. Érkezés a szállodába az esti órákban.

Prága
Reggeli után folytatjuk prágai városnézésünket a történelmi városközpontban, melyet az UNESCO 1992-ben
a Világörökség részévé nyilvánított. Gyalogos és buszos városnézés a „Száz tornyú Aranyvárosban” a
legfontosabb nevezetességekkel. Az Óváros téren gyönyörű gótikus, reneszánsz és barokk épületek láthatunk
és itt található az Óvárosi városháza is a világhírű Orlojjal. Sétánk alkalmával a Týn-templomot és a város
további nevezetességeit is megtekintjük, majd elvegyülhetünk a Károly híd vagy a Vencel tér forgatagában.
Délután szabadidő, majd egy hangulatos étteremben pihenhetünk meg, ahol az igazi cseh sört és ízletes
knédlit is megkóstolhatjuk. Szállodánkba az esti órákban térünk vissza.

Bécs-Budapest
Reggeli a szállodában majd utazás Bécsbe. Autóbuszos és gyalogos városnézés az osztrák fővárosban.
Programunkat a Parlament épületénél kezdjük, majd gyalogos sétánk során a város legfontosabb nevezetességeivel
ismerkedünk: Városháza, Szent István Dóm, az egykori császári palota a Hofburg, Kärtner Strasse, Kapucinus
kripta. Városnézésünk után pedig belekóstolunk Bécs csodálatos advent hangulatába! Szabadidő a karácsonyi
piacon, ahol kirakodóvásár, zamatos forralt bor és különféle osztrák csemegék várnak a látogatókra. Hazautazás a
délutáni órákban a Hegyeshalom - Győr - Tatabánya - Budapest útvonalon. Érkezés az esti órákban.

December 8-10.

Részvételi díj: 32.900,-Ft/fő

Részvételi díj: 39.900,-Ft/fő

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő 

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő 

Advent

sAlzkAMMerGut 
vidékén

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

Utazás: autóbusszal Szállás: panzió Ellátás: reggeli



Advent

toszkánáBAn
– látoGAtás A télAPÓ házáBAn

kArácsonyi hAnGulAt

elzászBAn

Budapest-Montecatini terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül
Olaszországba. Kicsiknek és nagyoknak egyformán fantasztikus élményt jelent majd Télapó házában tett
látogatásunk, ahol csodálatos környezetben egy fantasztikus mesevilág kel életre a szemünk előtt. Pompás
díszítésű karácsonyfák, káprázatos színek, mesés illatok… Esti érkezés a szállodába.

firenze
Reggeli a szállodában, majd utazás vonattal Toszkána tartomány fővárosába, az Arno folyó partján fekvő festői
Firenzébe. Gyalogos városnézés a történelmi városközpontban, mely a Világörökség része, majd délután szabadidő
vagy lehetőség az Uffizi Képtár remekműveinek megtekintésére helyi idegenvezetővel, részletes tárlatvezetéssel.
(Ár: 9.000,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Utazásunk egyik csúcspontja a toszkán főváros karácsonyi vására
lesz, mely az egyik legrégebbi hagyományos piac Európában, immár 500 éve. Vásárlási lehetőség a Santa Croce
templom előtti teret betöltő „karácsonyi faluban”. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.

 Pisa-lucca
Szabadidő Montecatini Termeben vagy egésznapos fakultatív kirándulás toszkána legszebb városaiba. Reggeli után Pisa-
ba látogatunk a Csodák mezejére, ahol a Dóm, a Keresztelő Kápolna és a Ferde Torony páratlan összképe fogad. Délután
a falakkal körülölelt festői Lucca, Puccini szülővárosa vár ránk, ahol a karácsonyi piac színes forgatagában is elmerülhetünk.
Gyalogos városnézés a legfontosabb látnivalókkal: Piazza Amfiteatro, Dóm, S. Martino templom stb. (Ár: 20 EUR/fő)

 Bologna-Budapest
Reggeli a szállodában, majd rövid városnézés Emilia-Romagna tartomány székhelyén, az ünnepi díszbe
öltözött Bologna-ban. Séta a belvárosában, majd szabadidő a karácsonyi piacon. A Santa Lucia kirakodóvásár
meghatározó része a karácsonyi készülődésnek. Hazautazás. Érkezés az éjszakai órákban.

December 7-10.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 

Advent

A GArdA-tÓnál
Budapest-verona
Elutazás a kora reggeli órákban Szlovénián keresztül. Folyamatos utazás, közben rövid városnézés Rómeó és
Júlia romantikus városában, Veronában. Szabadidő a karácsonyi piacon, majd továbbutazás, érkezés a Garda tó
környéki szállásra az esti órákban.

Malcesine-Bolzano-trento
Reggeli a szállodában, majd utazás Malcesinébe, rövid városnézés, majd utazás Bolzanoba, az egyik
leghíresebb karácsonyi vásárnak helyet adó alpesi városba, ahol rengeteg helyi kézműves terméket és
ételspecialitást kínálnak. Továbbutazás Trento városába, mely a tartomány fővárosa. A magas hegycsúcsok
között lévő város az egyike az ország leggazdagabb és legvirágzóbb városainak. Rövid városnézés, majd
részvétel a hangulatos karácsonyi vásáron. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.

tiare shopping - Budapest
Reggeli után megkezdjük utazásunkat hazafelé. Útközben karácsonyi bevásárlási lehetőség a Tiare Shopping
Centerben. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

December 1-3.

Részvételi díj: 44.900,-Ft/fő

Részvételi díj: 77.900,-Ft/fő

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 6.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő 

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

Budapest-München-strasbourg
Kora reggeli indulás Budapestről. Délután rövid városnézés Münchenben. A gótikus városkapuk által védett óvárosba
az Isar-kapun keresztül jutunk el és belvárosi sétánkat a főtéren kezdjük. Gyönyörű épületek veszik körbe és a város
legtöbb látnivalója innen kényelmes sétával elérhető. Legfontosabb látnivalóink között szerepel München főtere a
Marienplatz, Régi Városháza és Új Városháza, Frauenkirche. Továbbutazás, érkezés a szállásunkra az esti órákban.

strasbourg…a bíbor város
Gyalogos városnézés keretében megtekintjük a középkor legmagasabb katedrálisát s benne a csillagászati órát,
majd hajóra szállunk, és a szűk csatornákon, zsilipeken keresztül folytatjuk a város felfedezését. A Petite France
mesébe illő faberakásos épületeinek ódon negyede, a fő terek, a katedrális környéke mind egybeolvadva Európa
leggyönyörűbb karácsonyi vásárává változik.

 koenigsbourg-riquewihr-colmar
Délelőtt megtekintjük Elzász tökéletesen restaurált, legjelentősebb, középkori várát: Haut-Koenigsburgot. Ezután Elzász
egyik legszebb települése, a XVI. századból szinte érintetlenül maradt Riquewihr vár ránk. A délutánt Franciaország
mesebelien szép városában, Colmarban töltjük. Sétát teszünk a késő középkori favázas házak közti macskaköves utcákon.

 ulm-Budapest
Reggeli után hazaindulunk. Pihenésképpen elidőzünk a Baden-Württemberg és Bajorország határán, a Duna
partján fekvő Ulm történelmi negyedében, majd rendszeres pihenőkkel folyamatosan utazunk Budapestre.
Érkezés a késő esti órákban.

December 1-4.

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 19.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 

Részvételi díj: 59.900,-Ft/fő

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

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

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



szilveszter 

PráGáBAn
Budapest-cesky krumlov-ceské Budéjovice-Prága
Elutazás. Rövid városnézés a világörökség részét képező Český Krumlovban, majd továbbutazás Dél-Csehország
fővárosába, České Budějovicébe, amelyet a 13. században királyi székváros volt. A Főtér és a híres Fekete torony
megtekintése után utazás Prágába. Prága környéki szálláshely elfoglalása az esti órákban. 

Prága
A prágai városnézés a Várban kezdődik, ahol többek között a Díszudvar, a Mátyás kapu és a pompás Szent Vitus
székesegyház épületében gyönyörködhetünk. Megnézzük az Arany utcácska aprócska házait, majd a Károly hídon
átsétálva az Óvárosban folytatjuk programunkat. Szilveszteri vacsora és újévköszöntés.

 Prága-karlovy vary 
Mai napunkon fakultatív kirándulási lehetőség a Tepla folyó partján fekvő világhírű fürdővárosba, Karlovy Vary-ba. Séta a
belvárosban, majd visszautazás Prágába. (Ár: 20 Euro/fő) 

 Prága-Brno-Budapest
Reggeli után szabadidő és vásárlási lehetőség a Vencel téren és környékén. Indulás Prágából a késő délelőtti
órákban. Városnézés Brnoban, Morvaország fővárosában, majd hazautazás.

December 30-Január 2.

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 

szilveszter 

krAkkÓBAn
árva vára-zakopane-krakkó
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Látogatás az Árva folyó fölé emelkedő sziklaszirte épült Árva
várában. Megálló a Tátra fővárosában Zakopane-ban, melynek központjában sok gorál faházat láthatunk. A
szállás elfoglalása Krakkóban. 

krakkó
Reggeli után a lengyel Akropolisz-on magasodó Wawel-hez látogatunk, mely  a  XVII. századig a királyok
koronázási és temetkezési színhelye volt. Krakkó óvárosának gyönyörű utcáin sétálva ismerkedünk a
Világörökség által védett egykori koronázó várossal. Este vacsora a szállodában, majd az Újév köszöntése
Krakkó belvárosában.

debno-Budapest
Utazás Debno-ba, a XIV. században alapított faluba, melynek szögek nélkül készített gyönyörű fatemploma az
Unesco Világörökség listáján is szerepel (január 1-én a templom megtekintése csak kívülről lehetséges!).
Hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban..

December 30-Január 1.

Részvételi díj: 34.900,-Ft/fő

Árak (Ft/fő)
Kötelező félpanzió+szilveszteri vacsora: 15.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő 

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő 

Részvételi díj: 68.900,-Ft/fő

szilveszter 

BoszniA-
herceGovináBAn Budapest-travnik

Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás Európa isztambuljaként is emlegetett Travnikba.
Városnézésünk során láthatjuk Ivo Andric Nobel-díjas szerb író travniki szülőházát, és az ország egyik legszebb
dzsámiját, a Tarka Dzsámi, melynek földszintjén valamikor vásárcsarnok működött. Este a szállás elfoglalása
Szarajevóban, vacsora a szállodában. 

szarajevó-Jahorina
Városnézés Bosznia-Hercegovina fővárosában, Szarajevóban. A török építészet megannyi műemléke szép
kontrasztban áll a Monarchia által hátrahagyott középületekkel. Városnézésünk alkalmával Ferenc 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, sikátoros utcácskákon járva
az iszlám világ semmihez sem hasonlító utcaképe fogadja az érkezőt. Délután szabadidő, vásárlási lehetőség a
bazárban. Vagy kirándulás a legnagyobb boszniai síparadicsomba, Jahorinára. Ülőliftjeggyel feljuthatunk a
Jahorina csúcsára 1950 m magasságba, ahonnan a gyönyörű hófedte csúcsok szépségét élvezhetjük. Több helyi
ételeket kínáló konoba, étterem ajánl parázs felett sült kecskét, birkát, de a hangulatos, zenés hüttékbe is
betérhetünk.  Aki szeretne, 1 napos jeggyel akár síelhet is. Este zenés szilveszteri vacsora a szállodában.

 Mostar-szarajevó 
Reggeli, majd Bosznia legkeletiesebb városába, Mostarba utazunk, ahol a szűk kis utcák igazán egyedi hangulatot
árasztanak. A Muslibegovic-ház a város egyik legrégibb épülete. A több, mint 300 éves török lakóházban az eredeti
berendezést láthatjuk. Hercegovina fővárosa a Hajrudin által tervezett öreg hídjáról vált világhírűvé, mely a Világörökség
része. A város két részét összekötő hídon átsétálva eljuthatunk a  Koski Mehmed pasa mecsethez, mely szintén
Világörökség. A városnézést követően visszautazás Szarajevóba.

 szarajevó-visoko
Reggeli, majd utazás Visokoba, az egyik legrégebbi bosnyák városba, amely a nemrégiben felfedezett bosnyák
piramisokról vált világhírűvé. A Nap piramis alatt futó kacskaringós alagútrendszer látogatható részének
megtekintése, ahol lefotózhatjuk az itt felfedezett rovásírások maradványait is. Visszautazás Budapestre,
érkezés az éjszakai órákban.

December 30-Január 2.

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 8.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő
Kötelező szilveszteri vacsora: 19.900,-Ft/fő

Részvételi díj: 52.900,-Ft/fő

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

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

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



szilveszter 

erdélyBen
Budapest-nagyvárad-csíkszereda
Indulás a kora reggeli órákban Budapestről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Erdélybe, majd városnézés
Nagyváradon, ahol megtekintjük a Püspöki Székesegyházat, a Szent László hermát és a belvárost. Szállás
elfoglalása Csíkszeredán az esti órákban.

Gyilkos-tó-zetelak-székelyudvarhely
Reggelink elfogyasztása után kirándulást teszünk a legendás történetű Gyilkos-tóhoz és a Békás szoros festői
tájaihoz (időjárás függő). Ezt követően a Hargita erdők aljában Zetelakon a helyi furulyások és asszonyok
segítségével finom kürtős kalács, áfonya pálinka és nótaszó kíséretében kenyeret sütünk. Kóstolhatunk még
áfonya lekvárt és más helyi ízeket is. (Ár: 3.000 Ft/fő) A jókedvű óév búcsúztató szokások felelevenítése után
indulunk a közeli Székelyudvarhelyre, ahol rövid séta és vásárlási lehetőség után este 7 órától  részt veszünk a
150 székelyruhába öltözött Szentegyházi Gyermekfilharmónia óév búcsúztató koncertjén a legmagasabban fekvő
magyar városkában Szentegyházán ! Késő esti vacsora a szállodánkban.

 csíkszereda-Gyimesek-tatros völgye 
Reggeli után szabad program vagy Csíkszereda felfedezése, séta a Főtéren.  Dél körül kirándulás a gyönyörű Gyimesekbe,
ahol pisztrángos ebéd (Ár: 3.000 Ft/fő), zenekar és a pusztinai Nyisztor llona, Magyar Örökség-díjas csángómagyar
népdalénekes vár bennünket. Itt a történelmi ezeréves határon, a Tatros völgyében a gyimesi csángókkal közösen
hangolódunk az év utolsó estéjére. Visszaérkezvén a szállodába 2-3 órás pihenővel vagy a kegytemplomban ünnepi misével
készülhetünk a hajnalig tartó élőzenés szilveszteri mulatságra, melyet tombola és táncverseny tesz még izgalmasabbá.

 csíkrákos-Madéfalva
Késő reggeli majd időjárástól függően fakultatív lovasszánozás vagy szekerezés (Ár: 2.500 Ft/fő) a Maros
menti fenyves erdők közelében Csikrákoson, miközben megtekintjük a madéfalvi emlékművet. Újév délelőtt
igény szerint biztosítjuk a református és katolikus ünnepi szertartásokra való eljutást is. 

farkaslaka-korond-kolozsvár-Budapest
Reggeli után Ábel rengetegében, a székelyek szenthegyén, a Hargitán keresztül indulunk hazafelé. Megállunk
Farkaslakán, Tamási Áron szülőfalujában, majd Korondon meglátogatunk egy fazekas műhelyt, ahol ellessük a
mesterség titkait. Rövid megálló Kolozsvár főterén. Hazaérkezés az esti órákban.

December 29-Január 2.

szilveszter 

szlovéniáBAn
Budapest-lendva-Maribor-ljubljana
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.Utazás Lendva városába. A Lendvai vár és a legfontosabb
nevezetességek megtekintése után folytatjuk utunkat Szlovénia második legnagyobb városába, Maribor-ba. Séta
a Dráva menti város hangulatos belvárosában a legfontosabb látnivalók megtekintésével: Városháza, Keresztelő
Szent János katedrális és a XV. századi kastély. Továbbutazás majd városnézés  a Ljubljanica folyó partján fekvő
szlovén fővárosban. Történelmi belváros, pezsgő életű egyetemi negyed, évszázados emlékek, parkok és
folyópart. Ljubljanaban a folyó jobb partján található a régi városrész, míg a bal partján az új városnegyedek
terülnek el. Városnézésünk során megtekintjük az óváros fölé magasodó várat, a barokk belvárost, a Ljubljanica
partjára épült katedrálist, illetve a Tromostovje Hármas hidat.  Esti érkezés a szállásra.

Postojna-Predjama
Szlovénia területén számos karsztbarlang található mai uticélunk a mindközül leghíresebb barlangrendszer
lesz. Kirándulás az ország leghosszabb ismert karsztvidéki barlangjához a Postojnai cseppkőbarlanghoz. A
sokszínű és formájú cseppköveket részben barlangvasúton, részben gyalogosan tekinthetjük meg.
Továbbutazás a mindössze néhány kilométerre fekvő magas sziklára épített Predjama festői várához.
Szlovénia egyik legérdekesebb és leghíresebb látnivalója, a kicsinyke Predjama falu határában található
Predjamai barlangvár (Predjamski Grad). A ma látható reneszánsz stílusú épület több száz év áll büszkén a
sziklatetőn, az egykor erőd épülete szinte bevehetetlen volt. A várat egy 125 méter magas sziklafalra
építettek és egy sor titokzatos barlangrendszerrel állt földalatti összeköttetésben. Visszautazás a szálláshelyre,
készülődés a szilveszter estére. Vacsora a szállodában, majd az Újév köszöntése Ljubljana belvárosában.

skofja loka-Bled-Bohinji-tó-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Skofja Lokába, mely Szlovénia műemlékekben leggazdagabb kisvárosa.
Séta a középkori hangulatú óvárosban, majd továbbutazás Bled felé. Hegyek ölelésében, a Triglav Nemzeti
Park csücskében megbújó Bledi-tó festői látványt nyújt. Partja ráadásul teljes egészében körbesétálható.
Közepén egy kis sziget helyezkedik el templommal, melyhez számos legenda fűződik. A tó mellett, zord
sziklaormon magasodó romantikus Bledi-kastély az ország egyik legrégebbi vára. Látogatás tó felett épült
csaknem 100 m-es függőleges sziklafal tetején található középkori várban, majd séta a festői tóparton. Ezt
követően a Bohinji-tó partján, a középkori Száva-híd mellett található Keresztelő Szt. János templomot
látogatjuk meg, mely kicsinysége ellenére Szlovénia egyik legszebb szentélye. Szabadidő a tóparton, vagy
kabinos felvonóval (egyénileg) feljuthatunk a környék híres kilátópontjára, a Vogel-hegyre (1530 m). Hazautazás,
érkezés Budapestre a késő esti órákban.

December 30-Január 1.

Részvételi díj: 56.900,-Ft/fő

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 8.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő 

Árak (Ft/fő)
Kötelező szilveszteri vacsora: 18.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 8.000,-Ft/fő 

Részvételi díj: 59.900,-Ft/fő

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 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!) 

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

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

riMiniBen
Budapest-ferrara
Folyamatos utazás Szlovénián keresztül rövid pihenőkkel. A késő délutáni órákban gyalogos városnézés a
Világörökség részét képező Ferrara-ban, az Este hercegség egykori székhelyén, ahol az óváros nevezetességeivel
ismerkedünk. Rövid szabadidő, majd továbbutazás a Rimini környéki szálláshelyre. Szálláshely elfoglalása az esti
órákban. Rimini az idei évben is elnyerte a Szilveszter fővárosa címet, hiszen mint minden évben ezúttal is
számtalan programmal várja a látogatókat.

ravenna-rimini
Reggeli a szállodában majd elutazás Emilia Romagna tartomány egyik legszebb városába, Ravennába.
Kora keresztény műemlékeit az UNESCO is a Világörökségek listáján jegyzi. Itália egyik legrégebbi városa,
a mozaikok városa elkápráztat látnivalóival. Gyalogos sétánkat az Apollinare Nuovo Bazilikájánál kezdjük ,
majd Dante Mauzóleuma, a Garibaldi tér és a Piazza del Popolo következik. A nyolcszögletű San Vitale
épületében és Galla Placidia mauzóleumában megtekintjük a gyönyörű mozaik remekeket, majd rövid
szabadidő. Délután belvárosi séta Rimini középkori hangulatú belvárosában (Augustus diadalíve, Tiberiusz
hídja, Malatesták temploma). Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban. Szilveszteri vacsora a szállodában
(zene és programok nélkül), majd igény szerint részvétel a szálloda előtti téren szervezett szilveszteri
óévbúcsúztató programon.

san Marino
Kirándulás a Monte Titano hegygerincen 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 utcák, a csipkés várfalak mind-mind a középkort idézik. Gyalogos sétánk során elénk tárul az
Appeninek festői vonulata, a romagnai síkság és a távolban a tündöklő Adriai tenger. Szabadidő, vásárlási
lehetőség, italkóstoló. Visszautazás a szálláshelyre.

 Bologna-Budapest
Délelőtt rövid városnézés a tartomány fővárosában Bologna-ban. A város épületein minden történelmi és
stíluskorszak, a gótikus stílus, a reneszánsz és a barokk is nyomot hagyott. Belvárosában gyönyörű középkori
és reneszánsz épületek valamint a város szimbólumai a híres ferde tornyok várnak. Bologna egyik főtere a
Piazza Vittorio Emmanuele, ahol találkozhatunk Viktor Emánuel lovas szobrával is. Sétánk során érintjük a
Piazza Maggiore, valamint a gyönyörű Neptun szökökútról híres Piazza Nettuno terét is. Városnézésünk után
hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

December 30 – Január 2.

Részvételi díj: 59.900,-Ft/fő

Árak (Ft/fő)
Kötelező félpanzió és szilveszteri vacsora: 25.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 14.000,-Ft/fő 

szilveszter 

A GArdA-tÓnál

Részvételi díj: 64.900,-Ft/fő

Budapest-Padova
Elutazás a kora reggeli órákban Szlovénián keresztül Olaszországba. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel,
majd megálló Padovában, Szent Antal városában. Sétánk a Prato della Valle világhírű szoborparkjától indul,
majd az „Il Santo” bazilikája következik, ahol Szent Antal ereklyéit is megtekintjük. A belvárosban az
Egyetem épülete és a Pedrocchi kávéház megtekintésére indulunk majd a Prato delle Erbe terén
elfogyaszthatunk egy finom forralt bort is. Városnézésünk után továbbutazás a Garda tó környéki szállásra.
Esti érkezés, majd vacsora.

Brescia-sirmione-Bardolino
Reggeli a szállodában, majd utazás Brescia városába, ahol városnézésünk alkalmával megismerkedünk a város
nevezetességeivel (Piazza della Loggia, Duomo Nuovo, Rotonda, Capitolium templom), majd továbbutazás a Garda
tóhoz. Sirmione a Garda-tóra mélyen benyúló földnyelv végén, a tó déli oldalán fekszik. A város egykori
halászfaluból napjaink egyik legnépszerűbb üdülővárosa lett. Séta a hangulatos sikátoros utcákon majd utazás
Bardolino városába. Rövid városnézés, majd borkóstoló (Ár: 15,-EUR/fő). Visszautazás a szálláshelyre az esti
órákban. Szilveszteri vacsora és mulatság a szállodában. 

 Malcesine-riva del Garda-trento
Reggeli a szállodában, majd utazás Malcesinébe, rövid városnézés, (időjárástól függően látogatás a
Montebaldo csúcsán), majd továbbutazás a Garda tó északi partjának kisvárosába, Riva del Gardába. A
város már a Monarchia idején is Európa legnépszerűbb üdülőhelye volt. A hatalmas hegygerincek övezte,
festői tópartot gazdag mediterrán növényzet veszi körül. Rivai kirándulásunk alkalmával azonnal megértjük
majd miért is nevezte Goethe a Garda tavat a természet csodájának. Utazás Trento városába, mely a
tartomány fővárosa. A magas hegycsúcsok között lévő város az egyike az ország leggazdagabb és
legvirágzóbb városainak. Rövid városnézés, majd szabadidő. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.

 verona-Budapest
Reggeli után Veneto tartomány egyik leglátogatottabb városába utazunk. Belvárosi romantikus séta
keretében ismerkedünk Rómeó és Júlia városával, Veronával ahol a Piazza Bra, az Aréna, Júlia háza és a
Piazza dei Signori lesznek legfontosabb látnivalóink. A déli órákban hazautazás Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

December 30-Január 2.

Árak (Ft/fő)
Kötelező félpanzió és szilveszteri vacsora: 39.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 17.500,-Ft/fő 

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

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

rÓMáBAn 
Budapest-Montecatini terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül Toszkánába.
A szálláshely elfoglalása Montecatini Terme városában a kora esti órákban.

róma-vatikán
Reggeli a szállodában, majd utazás Rómába. Gyalogos városnézés az Örök városban, majd látogatás a
Vatikánban. Lehetőség a Vatikáni Múzeum számtalan művészeti kincsének és a monumentális Szent Péter
Bazilika megtekintésére, részletes tárlatvezetéssel. (Ár: 13.900 Ft/fő - előzetes jelentkezés esetén)
Szálláshely elfoglalása Róma közelében az esti órákban (2 éj).

róma
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk római városnézésünket. Programunkat a város jelképénél a Colosseumnál
kezdjük, majd az ókori Róma impozáns hagyatéka, a Forum Romanum  (Forum + Colosseum: 25 EUR*), és a
Piazza Venezia megtekintése következik. Kora este visszautazás a szálláshelyre, készülődés a szilveszter
éjszakára. Két lehetőség: vacsora a szállodában majd szabadprogram Róma belvárosában vagy szilveszteri
vacsora egy belvárosi étteremben. Visszautazás a szállodába a kora hajnali órákban.

orvietó-Montecatini terme 
Elutazás Umbria tartomány gyönyörű kisvárosába, Orvietóba, mely egy vulkáni tufa alkotta hegy csúcsán
helyezkedik el.  Séta a varázslatos középkori óvárosban, a hangulatos kis utcákon. Megtekintjük az „Itália
csodájának” nevezett csodás Dómot, majd kóstolót tartunk a híres orvietói borokból, ahol lehetőség van
vásárlásra is. Esti érkezés a Montecatini Terme városában található szállásra.

firenze-Budapest
Rövid gyalogos városnézés Toszkána tartomány fővárosában, Firenzében a legfontosabb nevezetességek
megtekintésével (Santa Croce, Piazza della Signoria, Ponte Vecchio, Dóm tér), majd hazautazás. Érkezés
Budapestre a késő éjszakai órákban..

December 29-Január 2.

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 17.000,-Ft/fő
Félpanzió és szilveszteri vacsora: 34.900,-Ft/fő
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 

Részvételi díj: 79.900,-Ft/fő

szilveszter 

toszkánáBAn

Részvételi díj: 69.900,-Ft/fő

Budapest-Montecatini terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Folyamatos utazás Szlovénián keresztül Toszkánába. Érkezés a
Montecatini Terme városában található szálláshelyre az esti órákban. Szálláshely elfoglalása.

firenze
Reggeli után elutazás Toszkána tartomány fővárosába, a festői Firenzébe. Gyalogos városnézés a történelmi
városközpontban, mely a Világörökség része. Az Arno folyó mellett elsétálunk a 'Santa Croce' templomhoz,
melyet Firenze Pantheonjának is neveznek, hiszen az itt található jelentős síremlékek között találjuk többek
között Michelangelo sírját is. Városnézésünket a 'Piazza della Signoria' terén folytatjuk, ahol megnézzük a
Városháza épületét, a 'Loggia dei Lanzit' híres szobraival, majd az Uffizi Képtár épülete mellett elsétálunk a
város jelképéhez a híres 'Ponte Vecchio' hídhoz. Lehetőség az Uffizi Képtár megtekintésére magyar nyelvű
tárlatvezetéssel (Ár: 9.000 Ft/fő-foglaláskor fizetendő. Tekintettel a kiemelt időszakra a helyszínen már nincs
lehetőség a jelentkezésre). Gyalogos sétánkat a  Dóm tér felé folytatjuk. A Keresztelő kápolna, a Giotto féle
harangtorony és a lenyűgöző 'Santa Maria del Fiore' épületének megtekintése után, szabadidő. Visszautazás
a szálláshelyre a kora esti órákban. Szilveszteri vacsora-zene.

 siena-san Gimignano
Reggeli a szállodában, majd a mai napon Toszkána varázslatos tájainak és legszebb városainak felfedezése
következik. A ciprusokkal körülölelt domboldalak festői vidékén és a gyönyörű toszkán tájakon keresztül utunk
először Sienaba vezet, melynek belvárosát az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította és amely híres lo-
vasversenyéről (Palio) és kagyló alakú főteréről. A város a középkori kereskedők és bankok "mekkája" volt
egykor. Ismerkedés a főbb látnivalókkal (Palazzo Pubblico, Il Campo, Torre del Mangia, Fontana Gaia) és
városnézés a három összefüggő dombon fekvő gyönyörű gótikus városban, ahol felkeressük a belváros egyik
legjelentősebb építészeti alkotását, a Dómot, majd a legfontosabb nevezetességek megtekintése után
válogathatunk a hagyományaikat féltve őrző sienai kézművesek remek műveiből is. Délután San Gimignano-
ban, a "tornyok" világhírű városában pihenhetünk meg. A dombtetőre épült "középkori Manhattan" képe már
távolról kiemelkedik a toszkán táj lankái közül jellegzetes tornyainak köszönhetően, melyekből 14 maradt meg
teljes pompájában. A helyi specialitásokat is megkóstolhatjuk és lehetőségünk lesz vásárlásra is a helyi
jellegzetes borokból  (Chianti-ból és Vernaccia-ból) vagy a szarvasgombával töltött vaddisznószalámiból (Ár:
20EUR/fő)

 Bologna-Budapest
Reggeli után hazautazás. Rövid gyalogos városnézés Bolognaban, majd hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés
Magyarországra a késő esti órákban.

December 30-Január 2.

Árak (Ft/fő)
Félpanzió: 13.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 18.000,-Ft/fő
Kötelező szilveszteri vacsora: 29.900,-Ft/fő

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

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

PárizsBAn
& kirándulás 
A loire Menti kAstélyokhoz

Részvételi díj: 99.900,-Ft/fő

Budapest-freyming Merlebach
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről Ausztrián és Németországon át a francaiországi tranzitszállásra.
Este a szálláshely elfoglalása.

Párizs
Reggeli után utazás a Szajna parti Párizsba, a fény és pompa városába, ahol látogatási lehetőség a felbecsülhetetlen
műkincseket kiállító Louvre múzeumában, részletes tárlatvezetéssel. (25 EUR/fő) Ezután autóbuszos városnézés:
Bastille tér, rakparti könyvárusok sora, Sorbonne, híres kávézók… Az Invalídusok Dómjában megtekintjük I.
Napóleon sírját, majd Opera, Concorde tér, Champs-Elysées sugárút, diadalív, Eiffel torony. Este, hajókirándulás
keretében gyönyörködhetünk a fényözönben úszó városban (14 EUR/fő). Szállás elfoglalása.

 Amboise-chenonceaux-chambord
Szabadprogram Párizsban vagy felejthetetlen fakultatív kirándulás a kastélyok hazájába. (Ár: 45 EUR/fő) Első
megállónk a Loire völgyében Amboise kastélya mely a Világörökség része. Itt áll a Szent Hubertus kápolna
Leonardo sírjával. Délután a sokak által legszebbnek tartott kastélyt, a Chenonceau-i vízikastélyt és parkját nézzük
meg. Délutáni programunkat Chambord kastélyának megtekintésével zárjuk, mely a francia reneszánsz és a
középkor klasszikus formáit ötvözi. Visszautazás Párizsba az esti órákban.

 versailles
Reggeli után a Napkirály hajdani rezidenciájának megtekintésére indulunk. Versailles az európai kastélyépítészet
csúcspontja, az abszolút hatalom szimbóluma, a Világörökség része, majd visszautazunk Párizsba, ahol
délután gyalogos séta keretében tekintjük meg a Cité szigeten az adventi pompában ragyogó Notre-Dame
katedrálist. Szállás, készülődés a Szilveszterre. Szilveszteri vacsora egy hangulatos párizsi étteremben vagy
szabad séta kora hajnalig a világ talán legnagyobb forgatagában a Champs-Élysées-n. Az autóbusz 2 óra felé
indul vissza a szállodába.

 Párizs-reims
Séta a Montmartre-on a Moulin Rouge, Festők tere, Sacré-Coeur bazilika érintésével, majd szabadidő. A késő
délutáni órákban búcsú a „fények városától”, majd utazás Champagne tartomány fővárosába, Reimsbe, mely
hajdanán a királyok koronázó városa volt. A koronázások és a királyi italok székhelyén megtekintjük a
katedrálist, mely az ország egyik legfontosabb gótikus temploma. Az építészeti remekmű 1991 óta az
UNESCO Világörökség része. A francia történelem igazán fontos pillanatai, Klodvig megkeresztelésétől a
királyok megkoronázásáig mind nyomot hagyott Reims városán. Továbbutazás a tranzitszállásra.

 freyming Merlebach-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás rövid pihenőkkel. Késő esti érkezés Budapestre. 

December 28-Január 2.

Árak (Ft/fő)
Félpanzió (3 vacsora): 18.000,-Ft/fő
Szilveszteri vacsora: 28.000,-Ft/fő
Egyágyas felár: 39.000,-Ft/fő

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



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, Cg.: 13 09 089719,
Nyilvántartási szám: U-000204, Felelősség-
biztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyar-
országi Fióktelepe) 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 kérdéseket. Az alábbi tájé-
koztató 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, 390 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:
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