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Kedves Törzsutasaink, kedves Utasaink!
2020’ ugyan páros esztendő volt, de páratlan a maga nemében!
Köszönjük, hogy e minden szempontból új kihívásokkal tűzdelt esztendőben is irodánkkal tartottak, hogy a nehézségek ellenére is sok-
sok törzsutasunk tartott ki utazása mellett és szavazott bizalmat a Z(s)EPPELIN Programoknak! Köszönjük a bizalmat, hogy utazásukat 
irodánk gondos szervezésére bízták és felelhettünk azért, hogy Önök maximális kényelemben, gondtalanul és a legnagyobb biztonság-
ban érezhessék magukat itthon és külföldön egyaránt, bármerre is jártak a nagyvilágban!
Minden eddigi elénk gördülő akadály ellenére szeretettel köszöntöm Önöket a legújabb 2020-2021-es Ünnepi Z(s)EPPELIN Programok 
katalógusunk első hasábján! 
Számtalan mesélni valónk van egymásnak! Az egész turizmust alapjaiban megrengető események, az új típusú koronavírus miatt lezárt 
határok, az egyik napról a másikra változó korlátozó intézkedések kétségkívül nehéz hónapokat okoztak a nemzetközi turizmusnak, iro-
dánknak, partnereinknek és legfőképp Utasainknak. 
A 2019-es esztendő kiemelkedő forgalmát követően az idei esztendő előfoglalási időszakában rekordszámú megrendeléseket teljesítet-
tünk, így bizakodón tekintettünk az idei esztendőre. Ezen bizakodásunk alapján a maximálás kihasználtság miatt autóbusz flottánkat 
további kettő Setra 515HD típusú luxus, minden igényt kielégítő autóbuszokkal bővítettük, hogy utasaink a legnagyobb komfortfoko-
zattal rendelkező autóbuszokkal tudjanak útra kelni a Z(s)EPPELIN Programokon. 
Szinte kivétel nélkül a 2020’ év tavaszán induló programjaink már az előfoglalási időszak kezdete előtt „teltházasak” voltak egészen 
június elejéig, így maximális igyekezettel tevékenykedtünk az idei szezon finomhangolásán, és készen álltunk egy újabb sikeres év telje-
sítésére.
Nem szeretnénk elkendőzni, mennyire hirtelen csökkent le az utazásra alkalmas országok száma ezzel párhuzamban az utazók és ezzel 
utasaink létszáma, irodánk forgalma és ezzel ellentétesen a főbb valuták keresztárfolyama. Nehéz próbatétel ez a turizmus számára 
azonban irodánk biztos anyagi alapokon állva kijelenti, hogy a 2021-es esztendőben minden igyekezetével a Z(s)EPPELIN Programok 
érvényre juttatására fog törekedni! Anyagi biztonságunkat mi sem bizonyítja jobban, mint a BISNODE nemzetközi cégminősítő által 
kapott pénzügyi stabilitást igazoló kitüntetése, mely irodánkat a pénzügyileg stabil vállalkozások között igazolja!
Az elmúlt bő fél évben erre az egyedülálló helyzetre igyekeztünk gyorsan és mindenre részletre kiterjedően elsőként reagálni az utazás-
szervezők között. 
Szeretném megragadni az alkalmat, hogy külön köszönetünket fejezzük ki azon Utasainknak, akik a sajnálatos útlemondások alkalmá-
val szilárdan kitartottak azon álláspontjuk, az utazási szándékuk mellett és utazási utalványt kértek irodánktól: „Nem számít, hogy mikor, 
de mindenképp az Önök irodájával fogunk utazni! Ha az év utolsó harmadában, ha 2021-ben, mi mindenképp Önökkel tartunk!”
Az idei év eleji, márciusi határzárások alkalmával utolsók között tértek haza csoportjaink (a legvégső éppen Svájcból) melyet követően 
több száz előre meghirdetett és lefoglalt csoportot kellett lemondanunk és érvényben lévő utasszerződéseket módosítanunk, visszafizet-
nünk. Hálátlan feladat volt ez a napi szintű folyamatos pandémiás médiahírek között sodródva, azonban a számtalan kedves levélnek, 
telefonon kapott bátorító szavaknak és Facebook hozzászólásoknak köszönhetően minden napra jutott egy kis pozitívum, mely erőt 
adott a napi munkánkhoz. Irodánk a szezon alatt végig teljes 8 órás munkarend szerint tartott nyitva és állt Utasaink rendelkezésére 
telefonon és személyesen – ahogy jelenleg is, a biztonsági intézkedéseket megtartva.
Az évről-évre növekvő törzsutas bázisunknak köszönhetően az elsők között, már 2020. június elején indultak újra a gyönyörű Setra 
515HD autóbuszaink, hirdetve a Z(s)EPPELIN Programok elindulását. A belföldi programok elrajtolása mellett pedig 2020. július közepén 
szintén elsők között indultak útnak a Z(s)EPPELIN Programok külföldi célpontokra, elsőként a közeli országokba, majd Olaszországba is! 
Kedves szegedi Törzsutasunk botlott bele olvasmányai során és ajánlotta figyelmünkbe egyik levelében az alábbi idézetet: „A világ egy 
könyv, s aki nem utazik, csak egy lapot olvas.” (Marcus Aurelius)

E gondolat mentén ajánlom megtisztelő figyelmükbe idei adventi, karácsonyi, szilveszteri és karneváli programcsokrunkat, melyből bí-
zunk benne, hogy mindenki tud kedve és igénye szerint választani. A külföldi utazások mellett büszkék vagyunk arra, hogy a Z(s)EPPELIN 
eddig is az egyik legszélesebb - az őszi időszakban azonban triplájára (!) emelkedett - belföldi utazások választékával rendelkezik! Az 
idei esztendőben 41 hazai programtípus 60 időpontban került megszervezésre (szilveszterig).
Az elmúlt időszakban éppúgy, mint a következőkben, minden utunkat a legnagyobb biztonsági óvintézkedések mellett tervezzük és 
kivitelezzük utasaink maximális biztonsága érdekében, így autóbusz telephelyünkön autóbuszainkat ózongenerátorral fertőtlenítjük, 
autóbuszaink levegőberendezéseinek légszűrőit folyamatosan cseréljük. Gépkocsivezetőink a legmagasabb higiéniai feltételek alapján 
tisztítják az autóbuszok utasterét, és nem utolsó sorban minden csoportunknál audioguide fülhallgatós készüléket alkalmazunk, mely-
nek használatával abszolút minimálisra korlátozható a kontaktus az utazásaink során.
A belföldi programszervezésünk és kínálatunk egészen 2013-ig nyúlik vissza, mikor irodánk 20. születésnapját ünnepelve régi törzsutasait 
egynapos Magyarországot felfedező kirándulásokkal leptük meg. Ezen születésnapunk alkalmával 14 autóbuszt indítottunk 600 lelkes 
törzsutasunkkal, akik évente több alkalommal is utaznak irodánkkal.
Több éve fejlesztjük belföldi kínálatunkat és gyűjtjük az ötleteket, keressük a legkiválóbb szálláshelyeket és attrakciókat. Az idei eszten-
dőben a meghirdetett itthoni kirándulásoknál több pótcsoportot indítottunk útjára, ősszel pedig belföldi wellness- és gyógyfürdőket 
látogatunk kulturális programokkal kiegészítve.
A Magyar Utazási irodák Szövetsége (MUISZ) által kezdeményezett bruttó, teljes árazás érvényesítéséhez irodánk az elsők között csat-
lakozott! Számunkra érthető volt a felhívás, hiszen az elmúlt 25 esztendőben irodánk az árait ezen felhívás alapján hirdette meg, nálunk 
sosem voltak rejtett költségek. Programjaink részvételi díja minden olyan költséget tartalmaz, mely az elutazáshoz szükséges, így az 
autóbusz és/vagy repülőjegy költségeit, a szállás és az alap program szerinti ellátás valamint a magyar nyelvű idegenvezetés költségein 
túlmenően az útlemondási biztosítás árát is - vagyis a teljes elutazáshoz szükséges költséget!
Hiszem, hogy a rugalmasságnak, precíz tervezésnek és több évtizedes szakmai tapasztalatunknak nagy szerepe van abban, hogy most 
ismét új kínálatot jelentethetünk meg – ismét megújulhatunk! 
A megváltozott körülményekhez és feltételekhez igazodva az idei 2020-2021’ Téli-Tavasz Zseppelin Programok brosúránk rendhagyó 
módon online jelenik csak meg, így mindenki saját otthona kényelméből böngészheti végig programjainkat, ha tetszik, akár a teljes egé-
szében rendszerezett formában, katalógusként!
A jelen téli programfüzetünk mellett párhuzamosan dolgozunk a 2021’ Tavasz-Nyár-Ősz Z(s)EPPELIN Programok kínálatán, melynek 
megjelenése 2021’ február hónapban várható. Mint mindig, kínálatunk tartalmazni fog újdonságokat!
Csatlakozzon Ön is Facebook közösségünkhöz, hogy mielőbb értesüljön híreinkről! Amennyiben már utazott a Z(s)EPPELIN Programokon, 
úgy szeretettel látjuk a „Zseppelin Utasok Klubja” zárt Facebook csoportunkban, ahol kedves Utasaink osztják meg a programjainkon 
szerzett szép élményeket képekben, véleményekben, hogy elsőkézből kapjon információt a Z(s)EPPELIN Programok sokszínűségéről, mi-
nőségi értékeiről.
Köszönöm, hogy bizalmat szavaz a Z(s)EPPELIN Programoknak, és foglalásával irodánkkal karöltve érvényesülnek az utazási szándékok! 
Nehéz időkben ennél nagyobb elismerés nem érhet bennünket!
Tisztelettel üdvözli Önöket: a Z(s)EPPELIN Munkatársai nevében Zsebők Tamás ügyvezető

A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda mindent megtett azért, hogy Kedves Utasaink minél pon-
tosabb információt kapjanak programjaink programjainkról. Mivel azonban történ-
hetnek változások a kiadvány nyomdába adása után, tanácsoljuk , hogy megrende-
léskor győzödjön meg utazási irodájánál az információ aktualitásáról. A változtatás 
jogát fenntartjuk. Az esetleges nyomdahibákért az iroda felelősséget nem vállal.
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Minden Z(S)EPPELIN Programon való részvétel esetén 
ingyenesen biztosítjuk a parkolást a program első napjától 
az utolsóig! Az őrzött, zárt parkoló a Liszt Ferenc repülő-
térhez közel található, ahonnan ingyenes transzfert biz-
tosítunk a repülőtér termináljáig - oda- és visszaúton is. 
(A szolgáltatás foglalásonként egy személygépkocsi részé-
re igényelhető.)

Minden Z(S)EPPELIN Programon történő részvétel esetén in-
gyenes vidéki transzfert biztosítunk közel 30 magyarországi 
városból a fővárosba; induláskor és érkezéskor egyaránt! Út-
vonalak:   Gyula – Békéscsaba – Orosháza – Hódmezővásárhely 
- Szeged, Debrecen – Nyíregyháza – Miskolc – Tiszaújváros 
– Füzesabony – Gyöngyös – Hatvan - Gödöllő, Pécs – Szek-
szárd – Paks – Dunaföldvár - Dunaújváros, Veszprém – Vár-
palota – Székesfehérvár - Budaörs, Győr – Tata - Tatabánya.  
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A szolgáltatások részleteit megtalálja a „TÁJÉKOZTATÓ, PRAKTIKUS TANÁCSOK” 
oldalakon, honlapunkon vagy keresse irodánkat elérhetőségeinken!



Köszönjük az eddig beérkezett pályázatokat. Az eredményhirdetésről online felületeinken tudnak majd értesülni 
(Facebook, Instagram, Z(s)EPPELIN hírlevél, weboldalunk hírek rovata). Természtesen a győztes pályázókkal felvesszük 
a kapcsolatot, és a 2021-es katalógusunkban automatikusan helyet is kapnak a díjnyertes munkák. A többieknek sem 
kell csüggedni, hiszen leszenek még a katalógusban elhelyezve fotók a beküldött képekből a beküldő nevével ellátva.

TÓPÁLYÁZAT A FOTÓPÁLYÁZAT A 
(S)EPPELINNELZ(S)EPPELINNEL

Beküldési határidő: 2021. október 20.Beküldési határidő: 2021. október 20.

Eredményhirdetés: 2021. október 31.Eredményhirdetés: 2021. október 31.

Sokszor teszik fel a kérdést a Z(s)EPPELIN Utasok: „miért nem napsütöttébb képet tettünk be” 
egy adott katalógusban, vagy „miért nem a másik oldalról van a templom fényképezve, pedig ar-
ról sokkal szebb”… Ezen okokból elhatároztuk itt a Z(s)EPPELINNÉL, hogy az évente két alkalommal 
debütáló programfüzetünkben minél több utasunk által készített képet szeretnénk elhelyezni, me-
lyek a Z(s)EPPELIN Programokon való részvétel során készültek.
Az évente két alkalommal nyomdába kerülő katalógusunk összesen 130.000 példányszámban 
kerül országos és határon túli terjesztésre és kerül sok-sok ezer háztartásba, ahol a honlapunk 
(www.zseppelin.hu) mellett az érdeklődők szívesen tekintik meg akár az Ön alkotásait.
Amennyiben szeretné viszont látni képeit a Z(s)EPPELIN Programfüzetünk lapjain és honlapun-
kon (www.zseppelin.hu), akkor nincs más dolga, mint a képeket az út nevével, a kép készítésé-
nek helyszínével és a kép készítőjének nevével (a Z(s)EPPELIN Programon való résztvevő nevével) 
elnevezve részünkre a marketing@zseppelin.hu e-mail címre elküldeni, vagy weboldlaunkon a 
fotópályázat menüpont alatt feltölteni és beküldeni a részünkre. Egy pályázó maximum 10 db fotó-
val nevezhet a játékra, ennél több képet nem áll módunkban feldolgozni és értékelni.
A beküldött képeket elismert fotós kollégáink bevonásával értékeljük és választjuk ki minden év 
októberében, mely értékelésről a „HÍREK” rovatunkban, Facebook és Instagram oldalunkon  és hírle-
vélben is tájékoztatást adunk.
Első eredményhirdetésünkre 2021 október 31-én kerül sor. Amennyiben szeretné, hogy az Ön képei is 
a zsűri elé kerüljenek, kérjük fotóit küldje be legkésőbb 2021. október 20-ig.  A katalógusban felhasz-
nált képek készítőjének neve feltüntetésre kerül.
Következő évi sorsolásunk: 2021. október 31.

A kiválasztott nyertesek részére értékes Z(s)EPPELIN Utazási Utalványok kerülnek kisorsolásra:
1. hely: 50.000 Ft-os utazási utalvány
2. hely: 25.000 Ft-os utazási utalvány
3. hely: 10.000 Ft-os utazási utalvány

Feltételek:
- Kizárólag digitális, nagy felbontású, színes fotókat várunk (maximum 8 MB)
- Egy pályázó maximum 10 db, .JPG formátumú fotót küldhet
- Kérjük tüntesse fel nevét és jelezze, hogy melyik programunkon és hol készültek a felvételek
- A fotókon utastársuk, egyéb személy kérjük ne szerepeljen

Elfogadó nyilatkozat: A képek szerzői joga a beküldőt illetik meg, mely képek beküldésével
hozzájárulok ahhoz, hogy a Z(s)EPPELIN Kft. az általam beküldött képeket további marketing
célokra felhasználhatja. 

Fotópályázat
UTASAINK KÉPEIT A Z(s)EPPELIN PROGRAMFÜZETEKBE! 

Kiemelt budapesti rendezvényeken helyek korlátozott számban 
elérhetők. (Szilveszter, hosszú hétvégék stb.)

Szolgáltatásunk minőségi színvonalának emelése érdekében 
programjainknál mind szélesebb körben alkalmazzuk a rádiós 
adó-vevő (headset) rendszert, melynek számtalan előnyei Uta-
saink kényelmét szolgálják az utazás során. Ezen rendszer hasz-
nálatával a programok szerinti városnézések, az idegenvezetések 
élvezhetőbbé, színvonalasabbá válnak.

Használata: Azon programjainknál ahol a program lehetősé-
get ad és szükséges, illetve idegenvezetőink megítélése alapján 
az adó-vevő rendszer használata indokolt, az utazás kezdetén 
Utasaink kezébe adjuk a vevő készüléket, melyet az utazás tel-
jes időtartama alatt magánál tart. Ehhez tartozik egy új, minden 
esetben bontatlan (steril) fülhallgató szett. A készülékek nyakba 
akaszthatóak, súlyuk annyira csekély, hogy akár egy ingzsebben 
is elfér, nem húzza azt. A készülék kezelése rendkívül egyszerű, 

a ki- és bekapcsoló gombon 
kívül egy hangerő szabályozó 
található rajta és kész! Az egyes 
idegenvezetések előtt be kell 
kapcsolni, majd az egyes ide-
genvezetések után ki kell kap-
csolni a készüléket, így egy-egy 
készülék 7-8 napos készenlétet 
biztosít beavatkozás nélkül!

 AUDIO ADÓ-VEVŐ RENDSZER
CSOPORTJAINKÁL

KEDVEZMÉNYES SZÁLLÁSLEHETŐSÉG
BUDAPESTEN

Szolgáltatásunkkal mindazon kedves Utasainknak szeretnénk segít-
séget nyújtani, akiknek a korai indulás és kései érkezés fáradalmai 
nehezen viselhetőek, utazásuk előtt és után szeretnének kényelem-
ben, magas színvonalon pihenni egy kedvező szállodában, mely 
nem utolsó sorban közel helyezkedik el a Z(s)EPPELIN Programok 
indulási és érkezési helyszínéhez! Autóbusszal vagy repülővel uta-
zik? Szállodáink mindkét utazási formára kedvező csatlakozási le-
hetőséget biztosít az Ön számára!

IBIS BUDAPEST AERO*** 1091 Budapest, Ferde utca 1-3.

Az Ibis Budapest Aero szálloda az M3-as metró Határ úti megál-
lójával szemben helyezkedik el. A budapesti Liszt Ferenc Repülő-
tér 15 perces autózásra fekszik míg az autóbuszos Z(s)EPPELIN 
Programok Budapest, Népligeti indulási helyszíne 2 metró megál-
lóra található, kényelmes csatlakozási lehetőséget biztosítva kedves 
Utasainknak. Utasaink részére igény esetén felár ellenében transzfer 
szolgáltatást biztosítunk a szálloda és az indulás helyszíne között. 
Autóval érkező Utasaink részére parkolási lehetőség felár ellenében. 
Érdeklődjön irodánkban!

Szolgáltatásunkkal mindazon kedves utasaink részére szeretnénk 
kedvezni, akik az utazás kényelmét szeretnék magas színvonalon 
biztosítani az élvezetek és élmények kedvéért! Azon utasaink, akik 
nem szeretnek esetlegesen várakozni a vidéki gyűjtő transzferek-
re, nem szeretnének várakozni esetlegesen a budapesti indulási 
helyszínen az autóbuszra, hanem szeretnének a saját autójuk ké-
nyelmével elindulni otthonról és az utazásuk alatt autójukat biz-
tonságban tudva teljes odaadással az utazásukat az élményeknek 
szentelni! Részükre biztosítunk kényelmes parkolási lehetőséget 
Budapest közelében, ahonnan az oda- és vissza transzfert irodánk 
biztosítja a programunk budapesti indulási és érkezési helyszínek-
hez. (Az utazás előtt minimum 10 napon kívüli megrendelés esetén.) 

VIP PARKOLÓ - Airport Hotel 
Budapest 2220, Vecsés, Lőrinci u. 
130/a

Az őrzött parkolóban autója biz-
tonságáról folyamatos élőerős 
őrzés, elektronikus berendezések, 
térvilágítás, kamerás figyelőrend-
szer gondoskodik, valamint az 
országban egyedüliként sérülés és 
lopás elleni biztosítással rendel-
kezünk!
A parkoló területe fizikailag is 
rendkívül jól körbezárt, csak a 

bejárat 10 méteres szakaszán csatlakozik közterülethez!

PARKOLÓBÓL AZ ODA- ÉS VISSZAÚTI SZÁLLÍTÁST
INGYENESEN BIZTOSÍTJUK UTASAINK RÉSZÉRE!

REPÜLŐS UTASOK ESETÉBEN A LISZT FERENC REPÜLŐTÉR 
„2” TERMINÁLJÁRA, VALAMINT AUTÓBUSZOS UTASAINK 
RÉSZÉRE A PARKOLÓBAN VESZI FEL ÖNÖKET AZ AUTÓ-
BUSZUNK ÉS SZÁLLÍTJA ÖNÖKET A PROGRAM BUDAPESTI 
INDULÁSI HELYSZÍNRE.
Folyamatos biztonság! Gondtalan utazás!
Részletes tájékoztatás honlapunkon. www.zseppelin.hu

ING
YEN

ES

  INGYENES BUDAPESTI PARKOLÁSI
LEHETŐSÉG MINDEN AUTÓBUSZOS ÉS
REPÜLŐS  Z(S)EPPELIN PROGRAMHOZ:

1 ágyas elhelyezés reggelivel: 
         2021. 03.31-ig: 12.000Ft/1 fő/éjszaka
     2021.04.01-től: 15.000Ft/1 fő/éjszaka
2 ágyas elhelyezés reggelivel: 
    2021. 03.31-ig: 8.000Ft/1 fő/éjszaka
    2021.04.01-től: 9.000Ft/1 fő/éjszaka
3. fő felára egy szobában pótágyon reggelivel: 
      2021. 03.31-ig: 7.000Ft/1 fő/éjszaka
     2021.04.01-től: 7.000Ft/1 fő/éjszaka

Hasznos tudnivalók
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Szolgáltatásunkkal mindazon vidéki nagyvárosokban illetve környékén 
élő kedves utasunknak szeretnénk a segítségére lenni, akiknek 
nehézséget, plusz szervezést és problémát jelent az egyes Z(s)EPPELIN 
Programok alapútvonal szerinti felszállási helyszínéhez történő utazás, 
csatlakozási lehetőség.              
Az INGYENES TRANSZFER* lehetőség csak az autóbuszos 
Z(s)EPPELIN PROGRAMOK-on történő részvétel esetén vehető 
igénybe, indulás előtt minimum 10 nappal történő megrendelés esetén. 
Az egyes vidéki városokban történő csatlakozás - oda és visszaúton 
egyaránt - városonként az irodánk által előre meghatározott helyszínen 
történik.
Az egyes városokból az INGYENES TRANSZFER*-t a budapesti fel- 
és leszállási hely viszonylaton vállaljuk, azonban előfordulhat egyéni 
esetekben más autóbusz csatlakozási helyszínekre vagy helyszínekről 
történő szállítás is.
Az INGYENES TRANSZFER*-ek indulás napján történő 
indulási időpontjai a kora reggeli (hajnali) órákban, míg az 
esti hazaérkezések időpontjai a késő esti/éjszakai órákban 
történnek. Az INGYENES TRANSZFER* igénybe vétele 
esetén kérjük kedves utasainkat, vegyék figyelembe, hogy a 
Z(s)EPPELIN PROGRAMOK budapesti indulási időpontja a reggeli 
órákban általában 7 órakor történik (egyes programoknál 5-6 órakor), 
mely időpont előtt szükséges utasaink szállítása az indulási helyszínre a 
távolság függvényében. A Z(s)EPPELIN PROGRAMOK hazaérkezése 
általában este 20-23 óra között történik programtól és a közlekedési 
viszonyoktól függően Budapestre. E tekintetben várakozás maximális 
időtartama 3 óra lehet. (Amennyiben Ön nem szeret várakozni, 
ajánljuk figyelmébe a szintén ingyenes budapesti zárt és őrzött parkolási 
lehetőségünket!)
Irodánk az egyes napokon igyekszik az autóbuszok indulásához 
és érkezéséhez pontosítani a transzfereket, azonban várakozás 
előfordulhat. Megértését és együttműködését köszönjük!
Az indulások alkalmával az előzetesen irodánk által meghatározott 
felszállási időpontok előre meghatározott időrendben történnek, 
azonban a hazaérkezések alkalmával előfordulhat, hogy több 
autóbuszunk érkezéséhez kell a transzfereket összeegyeztetnünk. 
Természetesen irodánk folyamatosan kapcsolatban van az egyes 
hazaérkező autóbuszokkal/csoportokkal, de váratlan események 
(közlekedési dugó, többszöri megállások) az előzetes időkalkulációnkat 
módosíthatják, így az érkezés napján a transzfercsatlakozások 
alkalmával várakozás előfordulhat. Tekintettel arra, hogy ezen vidéki 
INGYENES TRANSZFER* szolgáltatásunkat ingyenesen biztosítjuk 
utasaink részére, irodánknak a költségek optimalizálása érdekében 
fontos az érkező autóbuszok összehangolása, az egyirányba történő 
utasok szállításának egyidőben történő lebonyolítása. Irodánknak 
fontos utasaink kényelme, így a várakozási idő minimálisra csökkentése, 

ALAPÚTVONAL SZERINTI FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK EGYES ÚTJAINKNÁL:

FELSZÁLLÁS A SZEGED - BUDAPEST ÚTVONALON:
SZEGED SZÉCHENYI TÉR, SZEGED ÉTTEREM (TAXI ÁLLOMÁS)

KISTELEK KÖZPONTBAN, A KÖRFORGALOM ELŐTTI BUSZMEGÁLLÓ (ÁRPÁD UTCA)

KISKUNFÉLEGYHÁZA 5. SZ. FŐÚT / SZENT JÁNOS TÉR – HATTYÚHÁZ – AUTÓBUSZ MEGÁLLÓBAN

KECSKEMÉT DOMUS ÁRUHÁZ PARKOLÓJA (ALFÖLD ÁRUHÁZ MÖGÖTT)

LAJOSMIZSE M5 AUTÓPÁLYA, 67KM SZELVÉNY / LAJOSMIZSE PIHENŐHELY / SHELL BENZINKÚT PARKOLÓJÁBAN

INÁRCS M5 AUTÓPÁLYA, INÁRCSI PIHENŐHELY (BUDAPEST FELÉ)

BUDAPEST DÓZSA GYÖRGY ÚT 1. SZÁM / BOK CSARNOK FŐBEJÁRAT ELŐTT (RÉGI SYMA CSARNOK)

ezért minden pillanatban a legkedvezőbb megoldást keressük utasaink 
hazaszállítására. A menetidő a változó fel- és leszállási helyszínek 
alapján változhat. 
Amennyiben Ön nem szeret várakozni, ajánljuk figyelmébe a szintén 
ingyenes budapesti zárt és őrzött parkolási lehetőségünket! Részletek 
honlapunkon: ingyenes parkolási lehetőség Budapesten menüpont alatt.
A Z(s)EPPELIN PROGRAMOK-hoz az INGYENES TRANSZFER* 
csak azonos útvonal viszonylat alapján vehető igénybe az odaúti 
csatlakozás valamint a hazaúti transzfer szolgáltatás esetére.
Amennyiben az előzetesen egyeztetésre került csatlakozási helyszíntől 
eltérő helyen szeretnének utasaink felszállni, úgy kérjük azt 10 nappal 
indulást megelőzően irodánknak jelezni szíveskedjenek! 10 napon 
belüli INGYENES TRANSZFER* csatlakozás helyszín módosítása 
lemondásnak minősül, igény esetén a módosítást 10.000 Ft/fő (retúr) 
áron tudjuk visszaigazolni az új csatlakozási helyszínre, létszám és 
szabad hely függvényében.
Irodánk az egyes napokon a Z(s)EPPELIN PROGRAMOK-hoz az 
INGYENES TRANSZFER*-t autóbusszal, midibusszal vagy 
személyautóval biztosítja.
Az INGYENES TRANSZFER* további részleteiről keresse kollégáinkat 
irodánkban vagy elérhetőségeinken.

* INGYENES TRANSZFER:  ezen szolgáltatásunk csak és kizárólag a 
Z(s)EPPELIN PROGRAMOK-on való részvétellel együtt vehető 
igénybe. Jelen szolgáltatás feltételeire az INGYENES TRANSZFER 
kiegészítő szerződési feltételeink érvényesek.  Az INGYENES 
TRANSZER kiegészítő szerződési feltételeink megtalálhatóak 
honlapunkon (www.zseppelin.hu) melyet megrendeléskor kérjük 
vegyenek figyelmbe. Partnereinknél történő megrendelés esetén kérje a 
kiegészítő szerződést az Ön irodájában.
Az INGYENES TRANSZFER* szolgáltatásunk Budapesten belüli utas 
szállítás tekintetében nem vehető igénybe.

Kedves Utasunk!
Kérjük gondolja át, hogy Önnek elfogadható-e a korai indulás, késői 
hazaérkezés, valamint hogy az egyes útvonalakon biztosított transzfer több 
városba is bemegy az utasokért és hazaérkezéskor esetlegesen várakozni kell 
a Budapestről történő tovább indulásra. Ha ezen részletek elfogadhatóak 
az Ön számára, várjuk megrendelését az INGYENES TRANSZFER* 
szolgáltatásunkra.
* Jelen szolgáltatás feltételeire az INGYENES VIDÉKI TRANSZFER 
kiegészítő szerződési feltételeink érvényesek.  Az INGYENES VIDÉKI 
TRANSZFER kiegészítő szerződési feltételeink megtalálhatóak honlapunkon 
(www.zseppelin.hu) és megrendeléskor kérjük figyelembe venni. 
Partnereinknél történő megrendelés esetén kérje az Ön irodájában.

- KÖZEL 30 VIDÉKI

     NAGYVÁROSBÓL

        - KÉNYELMESEN

              AZ OTTHONÁBÓL

                         - INGYENESEN

INGYENES VIDÉKI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG 

(MINDEN AUTÓBUSZOS Z(S)EPPELIN PROGRAMHOZ)

ALAPÚTVONAL SZERINTI FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK 

(Z(S)EPPELIN PROGRAM ÚTVONALÁTÓL FÜGGŐEN)

Programjainkra felár és transzfer várakozás nélkül csatlakozhat az alábbi felszállási helyszíneken, melyek az egyes programok alapút-
vonalához illeszkedve jelőlhetőek ki az alábbi helyszínek alapján. Kérjük vegye figyelembe az Ön által kiválasztott program szerinti 
útvonalat a felszállási helyének megválasztásakor.

Tata

Tatabánya
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Várpalota

Székesfehérvár

Budapest
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INGYENES VIDÉKI CSATLAKOZÁSI LEHETŐSÉG
 MINDEN AUTÓBUSZOS Z(S)EPPELIN PROGRAMHOZ:

FELSZÁLLÁS A BUDAPEST - HEGYESHALOM ÚTVONALON:
BUDAÖRS M1/M7 AUTÓPÁLYA KÖZÖS KIVEZETŐ 10. KM SZELVÉNYBEN / BUDAÖRSI PIHENŐHELY / MOL BENZINKÚT PARKOLÓJA

TATABÁNYA M1 AUTÓPÁLYA CENTRUM LEJÁRÓ, MCDONALDS PARKOLÓJA

GYŐR 1.SZ. FŐÚT (SZENT ISTVÁN ÚT), OMV BENZINKÚT PARKOLÓJA (KISALFÖLD NYOMDA MELLETT)

MOSONMAGYARÓVÁR M1 AUTÓPÁLYA / MOSONI PIHENŐHELY, MOL BENZINKÚT PARKOLÓJA

FELSZÁLLÁS A BUDAPEST - TORNYISZENTMIKLÓS ÚTVONALON:
SZÉKESFEHÉRVÁR MÁV VASÚTÁLLOMÁS ELŐTT

VESZPRÉM HOTEL VESZPRÉM SZÁLLODÁVAL SZEMKÖZTI NAGY PARKOLÓ

SIÓFOK M7 AUTÓPÁLYA, VAK BOTTYÁN UTCA  (TESCO HIPERMAKET)

NAGYKANIZSA NAGYKANIZSA, GARAY UTCA UTCA (MOL BENZINKÚT)



akkor a helyi szolgáltatás 
lehetőségének függvényében 
idegenvezetőnknél lehet 
rendezni a fakultatív 
program ellenértékét, mely 
az előzetesen meghirdetett 
árnál magasabb is 
lehet – előzetesen 
érdeklődjön irodánknál, 
idegenvezetőjénél. Az 
ebédidő a napi programok 
és a programidő tükrében 
valósulhat meg. Egyes 
esetekben a csoportos 
fakultatív programot, 
belépőt, étkezést csak akkor 
tudjuk biztosítani, ha már 
jelentkezéskor igényelte 
azt, ilyenkor a helyszínen 
már nem mindig adódik 
lehetőség a csoporttal 
való belépésre. Fakultatív 
szolgáltatás elmaradása 
esetén a már befizetett díjat 
irodánk visszafizeti, ezen 
felül egyéb kártérítési igényt 
nem tudunk elfogadni.
BELÉPŐJEGYEK, FELVONÓ- 
ÉS HELYI HAJÓJEGYEK ÉS 
MÁS HELYBEN FIZETENDŐ 
KÖLTSÉGEK
A részvételi díj általában 
a belépőjegyek, helyi 
felvonó-, hajójegyek stb. 
árát nem tartalmazza. 
Külföldi utaknál a forintban 
feltüntetett díjakat a 
részvételi díjjal együtt kell 
megfizetni. Amennyiben 
a fakultatív programok, 
belépők ára valutában van 
feltüntetve, azt mindig a 
helyszínen, az ország helyi 
valutájában kell megfizetni. 
A helyszínen, nem 
forintban fizetett belépők, 
jegyek stb. vásárlásánál 
idegenvezetőnk csupán 
segédkezik a zökkenőmentes 
megváltásánál (pl.: 
csoportos belépőjegyek), 
ezeket a díjakat közvetlenül 
a helyi szolgáltatónak fizetik 
meg. A programjainknál 
közölt belépő árak csak 
tájékoztató jellegűek, és csak 
a programban feltüntetett 
látnivalók megtekintésére 
vonatkoznak. 
HELYI IDEGENVEZETÉSEK, 
AUDIÓ-FÜLHALLGATÓ ÉS 
HELYI IDEGENFORGALMI 
ADÓK KÖLTSÉGEI
Egyes programjainknál az 
érintett objektumoknál 
kötelezően szükséges 
igénybe venni és megfizetni 
a helyi idegenvezetők, 
valamint az idegenvezetés 
menetét elősegítő Headset/
Audioguide költségeit, 
mely fizetendők nagyban 
hozzájárulnak az Ön 

szoba felárat, ha annak 
összege nem haladja meg a 
25.000 Ft-ot. Amennyiben az 
egyágyas szoba felára ezt az 
összeget meghaladja, csak a 
25.000 Ft feletti összeget kell 
az utasnak kiegyenlítenie. 
Fontos: amennyiben ezáltal 
a csökkentett 1 ágyas 
felár megfizetésre kerül, 
az indulás időpontjáig az 
eredeti megrendelés szerinti 
társítás lehetősége fennáll, 
így jelentkező esetén a 
foglalást társítással kezeljük 
(az időközben befizetett 1 
ágyas felár differenciáját 
visszafizetjük). Amennyiben 
ezt a társítást kérő 
megrendelés után mégsem 
vállalja, az lemondásnak 
minősül, és az utazási 
szerződésünk 25. pontja 
szerinti bánatpénz 
megfizetésével jár. Ha 
a társítást kérő utas az 
utazás alatt kéri a társítás 
megszüntetését, ezt csak 
abban az esetben tudjuk 
teljesíteni, ha van lehetőség 
egyágyas szoba biztosítására 
és a külön egyágyas szoba 
biztosításával kapcsolatban 
felmerült összes plusz 
költséget az idegenvezetőnek 
előre a helyszínen kifizeti. 
Társításnál a szobatárs 
személyével kapcsolatos 
reklamációt nem áll 
módunkban elfogadni! 
Amennyiben társításnál 
együtt utazó személyt kíván 
megnevezni, úgy kérjük, ezt 
mindketten írásban jelezzék 
már a megrendelésnél! Az 
út indulását megelőző közeli 
időszakban a programon 
való utolsó helyekre a 
társítás lehetősége nem 
automatikus, arra az 
irodánkkal való egyeztetés 
szerint van lehetőség.
FAKULTATÍV 
PROGRAMOK – 
FAKULTATÍV ÉTKEZÉSEK 
Kérjük, már jelentkezéskor 
igényelje a fakultatív 
programot, étkezést! A 
fakultatív programokon 
való részvételt illetve a 
kedvezményes fakultatív 
étkezést általában min. 
15 fő jelentkezése esetén 
tudjuk biztosítani. (Az ettől 
eltérőt külön feltüntettük.) 
A programban meghirdetett 
fakultatív programot, 
étkezést csak akkor 
garantáljuk, ha azt előre 
megrendelte és befizette. 
Amennyiben helyben 
csatlakozott a fakultatív 
programhoz, étkezéshez, 

adott ország szálláshely 
besorolása eltérhet a 
magyar előírásoktól, 
szokásoktól, a szálláshelyek 
minősítésére a helyi 
jogszabályok vonatkoznak! 
S z á l l á s h e l y e i n k 
megválasztása a 
körutazás programjához 
alkalmazkodik, így nem 
csak városközpontokban, 
hanem a városok környékén 
is elhelyezkedhetnek. A 
szálláshelyeken a szobák 
elosztását sok esetben 
a szállásadó határozza 
meg, idegenvezetőnk a 
szobaelosztások után 
ezen általában nem tud 
változtatni. Ha a szoba 
minőségével kapcsolatban 
bármilyen kérdése, jogos 
kifogása van, azt azonnal 
jelezze a helyszínen (!) 
idegenvezetőnknek.
EGYÁGYAS/HÁROMÁGYAS 
SZOBA, HAJÓKABIN 
Egyágyas szállodai szobát 
felár ellenében is csak 
korlátozott számban 
tudunk biztosítani. 
Az egy és háromágyas 
szobák a nemzetközi 
szállodai gyakorlat alapján 
általában kisebbek, 
szűkebbek, kedvezőtlenebb 
kialakításúak és 
elhelyezésűek az egyes 
szállodákban. Háromágyas 
szobák esetén a harmadik 
ágy sok esetben 
pótágyas elhelyezést 
jelent! Az egyágyas felár 
megfizetésével nem a jobb 
minőséget, nem az üres 
ágy kifizetését biztosítjuk, 
hanem az egyszemélyes 
elszállásolást az adott 
szobában! Tengeri útjainkon 
az elszállásolás 4 fős, tus/
wc-s, légkondicionált belső 
hajókabinokban történik. 
Kétágyas elhelyezést, külső 
kabint felár ellenében 
is csak a hajótársaság 
visszaigazolása alapján 
tudunk biztosítani. 1 ágyas 
hajókabin foglalására nincs 
lehetőség. A hajókabinokba 
csak kisebb utazótáskát 
lehet felvinni, hajós nap 
előtti szálláshelyéről 
elinduláskor kérjük, 
ennek figyelembevételével 
csomagoljon.
TÁRSÍTÁS 
Az egyedül utazóknak 
jelentkezéskor lehetőségük 
van társítást kérni. 
Amennyiben irodánk nem 
tudja a társítást biztosítani, 
az utasnak nem kell 
megfizetnie az egyágyas 

és pontos árairól.
MINIMUM INDULÁSI 
UTASLÉTSZÁM / LÉTSZÁM 
FELÁR
P r o g r a m j a i n k n á l 
feltüntettük, hogy egyes 
utazások milyen minimum 
létszám esetén tudnak 
elindulni az előzetes 
kalkulációnk alapján. 
Irodánk legfőbb törekvése, 
hogy csoportjai indulását 
biztosítsa, az előzetes 
kalkulációs csoportlétszám 
alatti utaslétszám esetén 
is! Ilyen esetekben minden 
programunknál feltüntettük 
az alacsonyabb utaslétszám 
esetén fizetendő létszám 
felárat, mely biztosítja 
utasaink számára az utazás 
megvalósulását. Az Utas 
részéről a megrendeléssel 
egyidőben elfogadásra kerül 
az előzetesen feltüntetett 
létszámfelár, amennyiben a 
csoport létszáma az indulás 
napján a megadott minimális 
létszámnál alacsonyabb 
számot mutat. Abban az 
esetben, amikor autóbuszos 
csoporthoz repülővel is 
lehet csatlakozni, az utazás 
elindításának feltétele 
az autóbuszos és repülős 
utasok együttes foglalásánál 
a minimális buszos létszám 
elérése. Amennyiben 
kevesebb létszám, viszont 
azonos részvételi díj mellett 
mégis indítjuk az utazást, 
azt a létszámhoz igazodva 
kisebb autóbusszal is 
megtehetjük. Ilyen okból 
kártérítési igényt nem 
tudunk elfogadni.  
IDEGENVEZETÉSEK
Programjainkhoz minden 
esetben az adott területet jól 
ismerő, szakképzett, magyar 
nyelvű idegenvezetőt, egyes 
külföldi helyszíneken, 
ahol szükséges, helyi 
idegenvezetőt biztosítunk. 
SZÁLLÁSHELYEK 
A programjainkban 
feltüntetett szálláshelyek 
minimum 3*-os, sok 
esetben 4*-os kategóriák, 
vagy azonos minőségű 
kategóriájú hangulatos 
panziók, vendégfogadók, 2 
ágyas tus/wc-s szobákkal. 
Több esetben irodánk 
magasabb kategóriájú 
szálláshelyeket biztosít 
Utasai részére, mely 
kellemes meglepetés a 
csoport számára. A más 
minőségű szálláshelyeket 
az adott programnál 
jelezzük. Felhívjuk Utasaink 
figyelmét arra, hogy az 

RÉSZVÉTELI DÍJ, 
FOGLALÁSI DÍJELŐLEG
Feltüntetett áraink 1 főre 
értendőek (kivéve, ha az 
árat ettől eltérően jelezzük). 
A részvételi díj a program 
szerinti szolgáltatásokra, 
nem pedig az eltöltött napok 
számára van megállapítva. 
Az indulási és érkezési 
napok egyes utaknál nem 
jelentenek teljes napot. 
P r o g r a m l e í r á s a i n k n á l 
feltüntettük az egyes utak 
részvételi díját és azt, hogy 
mit tartalmaz a részvételi 
díj. Ugyancsak feltüntettük 
a külön szolgáltatásokat és 
a fizetendő egyéb kötelező 
terheket (illetékek, vízumdíj 
stb.) A részvételi díj 
általában nem tartalmazza 
a múzeumi belépőket, hajó-
, felvonó-, stb. jegyeket, 
fakultatív szolgáltatásokat 
és fakultatív programokat. 
Nem része a részvételi díjnak 
a repülőtéri illeték, kikötői 
illeték, vízumdíj, ezek árait 
a programfüzet készítésekor 
ismert árinformációink 
alapján tájékoztatásul 
közöljük. A foglalási 
díjelőleg a teljes (fakultatív 
szolgáltatásokkal, illetékkel 
számított) részvételi díj 
40%-a.
BRUTTÓ / TELJES ÁRAZÁS
A Z(s)EPPELIN PROGRAMOK 
az elmúlt években is 
a bruttó/teljes árak 
feltüntetésével kerültek 
meghirdetésre, az átlátható 
árazásnak megfelelően. 
Cégünk árpolitikája minden 
irányban, így Utasaink 
részére is az egyértelmű 
árképzés és ármegjelölés 
volt és lesz a jövőben! 
Programjaink részvételi 
díja tartalmaz minden 
olyan költséget, mely az 
utazás lebonyolításához 
szükséges, így programjaink 
részvételi díja bruttó módon 
kerültek eddig is és a 
jövőben is meghirdetésre 
kedves utasaink részére. 
Egyértelműen és világosan 
jelezzük az aktuális 
p r o g r a m f ü z e t ü n k b e n 
és honlapunkon (www.
zseppelin.hu) az egyes 
programjainknál a 
választható fakultatív 
lehetőségeket és külön 
fizetendő költségeket, 
felárakat, belépőjegyek árait.
Minden Z(S)EPPELIN 
PROGRAMNÁL részletes 
és pontos információval 
szolgálunk a választható, 
fakultatív tételek részleteiről 

érvényes részvételi jegyeket.
VÍZUM
A katalógus megjelenésének 
időpontjában magyar 
állampolgár részére az 
Európai Unió valamennyi 
országába való beutazás 
vízummentes. A 
p ro g ra m a j á n l a t u n k b a n 
szereplő, egyes országok 
esetében a vízumot 
előre (irodánk általi 
kiértesítés szerint!), más 
programjainknál az adott 
országba történő belépéskor 
kell a vízum költségét 
megfizetni. Csoportos 
körutazásainkhoz a 
vízumot utasaink részére 
(megbízásuk alapján) 
irodánk beszerzi, mivel 
általában csoportos 
vízum engedéllyel lépünk 
be az adott országba. A 
vízumkérelemhez szükséges 
mellékletekről utasainkat 
levélben értesítjük. Kérjük, 
hogy az abban közölt 
határidőt legyenek szívesek 
pontosan betartani! 
Külföldi állampolgárnak 
a szükséges vízumról, 
beutazáshoz szükséges 
okmányokról önmagának 
kell gondoskodnia.
ONLINE FOGLALÁS: 
Online foglalás esetén 
megrendelése ugyanolyan 
foglalásnak minősül, arra 
ugyanazok a lemondási 
feltételek vonatkoznak, 
mint személyes, írásos 
megrendelésnél. On-
line foglalás elküldése, a 
rendszer visszaigazolása 
alapján elfogadott utazási 
szerződésnek minősül. 
On-line foglalását irodánk 
72 órán belül írásban 
igazolja vissza, mellyel 
együtt megküldjük az 
Ön által már elfogadott 
utazási szerződésünket 
valamint a szükséges 
d o k u m e n t u m o k a t , 
szerződéseket. A szerződés 
egyik aláírt példányát (a 
díjelőleg befizetése, átutalása 
mellett), postacímünkre 
kell visszaküldenie. 
Amennyiben a részvételi 
díjat (díjelőleget) a 
v i s s z a i g a z o l á s b a n 
feltüntetett határidőre nem 
fizeti be irodánk részére 
(bankszámlára történő 
befizetés, átutalás vagy 
sárga postai csekken történő 
fizetés), úgy jogunkban áll 
azt lemondásnak tekinteni 
és az erre vonatkozó 
szerződési feltételeinket 
érvényesíteni.

érvényes útlevél vagy 
személyi okmány megléte 
az utas felelőssége, 
annak hiánya nem lehet 
kártérítési követelés 
alapja! A zökkenőmentes 
határátlépés érdekében 
az új típusú személyi 
igazolvány sok országban 
elegendő, azonban 
továbbra is javasoljuk a 
kiutazástól számított 6 
hónapig érvényes (min. 
2 üres oldalt tartalmazó) 
útlevél használatát. 
A személyazonosító 
igazolvánnyal nem 
rendelkező 14. életévüket 
be nem töltött magyar 
állampolgárok csak 
önálló, érvényes útlevéllel 
utazhatnak külföldre. 
Kiskorúnak, amennyiben 
külföldre utazik – és 
amennyiben nem szüleivel 
együtt utazik – belépéskor 
rendelkeznie kell szülei 
(törvényes képviselője) 
által adott, közjegyző által 
hitelesített és angol vagy az 
útvonal által érintett ország 
nyelvére hiteles fordítással 
ellátott meghatalmazással! 
Magyar gépjárművezetői-
engedély nem használható 
útlevélként külföldi 
utazáshoz. (Bővebb 
információhoz forduljon 
a lakhelye szerinti 
okmányirodához vagy az 
érintett ország budapesti 
képviseletéhez.) Egyes 
országokban ki kell 
váltani külön nemzetközi 
jogosítványt ill. a zöldkártyát. 
Ne feledje otthon az utazási 
szolgáltatás igénybevételére 
jogosító részvételi jegyet és 
utastájékoztatókat, melyet 
utazási irodájától kapott. 
Ezen okmányok, engedélyek 
hiányából vagy a hivatalos 
okmányoktól (pl.: útlevél) 
eltérő adat megadásából 
adódó kárért irodánk nem 
vállal felelősséget. Az utazás 
igénybevételére feljogosító 
részvételi jegyet csak az 
érvényes foglalás pénzügyi 
kiegyenlítését követően, 
az út indulását megelőző 7 
naptári nappal küldjük el 
utasaink részére (közvetlen 
irodánknál történő foglalás 
esetén a megadott e-mail 
címre, utazásközvetítő 
p a r t n e r e i n k n é l 
történt foglalás esetén 
p a r t n e r i r o d á n k h o z ) . 
Amennyiben a 7. naptári 
nap munkaszüneti napra 
esik, úgy az azt megelőző 
munkanapon adjuk ki az 

AZ UTAZÁSI 
FELTÉTELEKRŐL
A Z(s)EPPELIN Utazási Iroda 
– mint utazásszervező – 
meghirdetett programjaira 
való foglalással Ön elfogadta 
a Z(s)EPPELIN Utazási Iroda 
által közzétett és érvényes 
utazási feltételeket. Utazási 
feltételeink valamennyi 
általunk szervezett 
utazásra érvényesek, 
függetlenül attól, hogy Ön 
közvetlenül irodánknál, 
honlapunkon keresztül 
online vagy utazásközvetítő 
partnereinknél foglalta 
le utazását. Kérjük, 
figyelmesen olvassa el 
utazási feltételeinket 
(Általános Utazási 
Szerződés, Útlemondási 
feltételek, Felhasználói 
Nyilatkozat). Amennyiben 
egy ezt megelőző 
programfüzetben megjelent 
utazási programot ezen 
legújabb katalógusunkban 
is megjelentettünk, úgy 
a jelen, új programfüzet 
megjelenését követően az 
ajánlat azzal a tartalommal 
és árakkal érvényes, 
melyet jelen kiadványunk 
tartalmaz, kivéve a már 
előző tartalommal korábban 
lefoglalt utakat!
UTAZÁSI OKMÁNYOK, 
IRATOK
Az Európai Unióhoz történő 
csatlakozás napjától a 
magyar állampolgárok 
is élvezhetik az érvényes 
s z e m é l y a z o n o s s á g i 
igazolvánnyal való beutazást 
(régi típusú barna fedőlapos 
személyigazolvány nem 
alkalmas) ill. az országon 
belüli utazást az Európai 
Gazdasági Térség tagállamai 
területén. Azonban a 
k ü l ü g y m i n i s z t é r i u m 
minden külföldre utazó 
magyar állampolgár részére 
javasolja az érvényes 
útlevél birtokában történő 
határátlépést, külföldön 
való tartózkodást. Az EU 
határait átlépő, valamint 
hajóval és repülővel utazó 
programjaink esetében 
szükséges megadni az 
érvényes utazási okmány 
szerinti karakterhelyes 
nevet, születési helyet, 
útlevél számot és kiállítási 
és lejárati dátumokat. 
Ezen adatok szükségesek 
a határátlépésekhez, 
valamint a hajótársaságok 
és légitársaságok részére 
kerülnek továbbításra. A 
határátlépésre jogosító 
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programunk során 
tapasztalt kényelméhez 
(részletek honlapunkon).  
Az egyre több településen 
bevezetett idegenforgalmi 
adót - melynek mértéke 
általában 1-4 euro/éj/fő - a 
helyszínen kell megfizetni. 
Ezen költséget az egyes 
programoknál feltűntetett 
„Egyéb helyszínen fizetendő 
költségek” ára tartalmazza. A 
folyamatos változások miatt 
azonban ezt az összeget az 
út indulását megelőzően 
kiadott utastájékoztatóban 
pontosítjuk.  
PROGRAMOK 
MEGVALÓSÍTÁSA
A Z(s)eppelin Utazási Iroda 
minden egyes meghirdetett 
programjára szavatosságot 
vállal, azonban a programok 
kimenetelét irodánkon kívül 
álló előre nem tervezett 
események befolyásolhatják. 
Az időszakra jellemző 
általános természeti és 
időjárási viszonyoktól 
eltérő események, tényezők 
befolyásolhatják az egyes 
programok kimenetelét. 
A résztvevő Utastársak 
általánostól eltérő, 
egészségügyi szükségletei 
miatt szíves megértésüket és 
együttműködésüket kérjük! 
Egyes programjainknál 
kora tavasszal és ősszel 
kései napfelkeltére, 
valamint korai sötétedésre 
kell számítani, mely az 
egyes programok szerinti 
látnivalók megvilágítását, 
nyitvatartását befolyásolja.
AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK, 
CSATLAKOZÁSOK
Irodánk minden utazásra 
a létszámnak megfelelő, 
kényelmes, biztonságos 
és légkondicionált 
autóbuszt biztosít. Az 
ülőhelyek kiosztása 
általában a jelentkezés 
és visszaigazolásunk 
sorrendjében történik, 
azonban irodánk fenntartja 
magának a jogot, hogy 
az autóbuszon való 
elhelyezésen változtasson 
(pl.: típusváltás, 
hozzátartozók együttes 
elhelyezése, kisebb 
utaslétszám miatt). Ilyen 
esetekben Utasaink 
megértését kérjük! Az 
autóbuszok hátsó ülései 
általában dönthetőek, 
sokszor magasabban vannak 
elhelyezve.
A VIDÉKI FEL ÉS 
LESZÁLLÁS LEHETŐSÉGÉT 
MINDEN (!) AUTÓBUSZOS 

P R O G R A M U N K H O Z 
DÍJMENETSEN BIZTOSÍTJUK! 
REPÜLŐS PROGRAMOK 
ESETÉN INGYENES 
REPÜLŐTÉR KÖZELI 
PARKOLÓT BIZTOSÍTUNK! 
Részletek honlapunkon, 
a Transzfer Kiegészítő 
Szerződésünk alapján. 
Amennyiben a vidéki 
indulásoknál a jelentkezők 
létszáma minimális, az 
autóbusz kiállási helyére 
kényelmes kisbusszal (vagy 
személyautóval) szállítjuk 
Utasainkat. Amennyiben 
egy napon több csoportunk 
is indul, a vidéki utasok 
Budapestig és Budapestről 
történő szállítása együttesen 
történik, egy járművel. Az 
indulás reggelén a csoportok 
Budapesten szállnak fel az 
egyes programokra induló, 
külön-külön autóbuszokba. 
Autóbuszaink többségében 
van WC, de Utastársaik 
érdekében is kérjük, hogy azt 
csak a busz álló helyzetében, 
a legszükségesebb 
esetekben használják! 
Folyamatos utazásnál 3-4 
óránként tartunk pihenőt. 
Autóbuszos utazásainknál 
a csomagtérben utasonként 
csak egy bőrönd és egy kisebb 
utazótáska elhelyezését 
tudjuk garantálni! Az 
autóbusz utasterébe csak 
kisebb napi kézicsomagokat 
vigyenek fel! Az autóbuszos 
utazásoknál a csomagtérben 
utasonként egy, maximum 
15 kg-os bőrönd, az 
utastérben pedig maximum 
5 kg súlyú kézipoggyász 
szállítását tudjuk garantálni 
a nemzetközi gyakorlatban 
egyre többször előforduló 
súlyellenőrzések miatt. 
Az autóbusz utasterében 
hagyott értékekért nem 
vállalunk felelősséget!  
Az autóbuszon tilos a 
dohányzás! Kérjük az olyan 
étkezés mellőzését, mely az 
autóbusz berendezésében 
bármilyen kárt okoz!
Valamennyi autóbuszos 
utazásunkhoz Budapesten 
és 34 magyarországi 
nagyvárosból tud 
csatlakozni (részletek 
honlapunkon, a Transzfer 
Kiegészítő Szerződésünk 
szerint). Az autóbuszok 
első ablakában Z(s)EPPELIN 
feliratú zöld-sárga tábla 
látható. Vidéki utasaink 
az egyes programoknál 
megadott városokban 
is fel tudnak szállni 
autóbuszainkra egy előre 

meghatározott helyszínen 
és időben. (A pontos időt 
és helyet az utazás előtt 
kiadott utastájékoztató 
tartalmazza, melyen az 
ügyeleti mobilszámunk 
is szerepel.) A felszállási-
leszállási helyet foglalásnál 
közölni kell, ennek 
elmaradásából vagy a kívánt 
felszállási hely bejelentés 
nélküli megváltoztatásából 
keletkezett kár, az 
utazásról való lemaradás 
miatt irodánk nem vállal 
felelősséget! Amennyiben 
a felszállási helytől eltérő 
helyen kíván leszállni a 
hazautazás alkalmával, 
kérjük ezt még indulás előtt 
írásban jelezni szíveskedjen!
INGYENES VIDÉKI 
TRANSZFER 
CSATLAKOZÁSOK 
A u t ó b u s z o s 
programjainkhoz ingyenes 
vidéki transzfert biztosítunk 
az alábbi útvonalakon:
• Gyula-Békéscsaba-
O r o s h á z a -
Hódmezővásárhely-Szeged-
Kistelek-Kiskunfélegyháza-
Ke c s ke m é t - L a j o s m i z s e 
útvonalon
• Debrecen-Nyíregyháza-
Miskolc-Eger-Tiszaújváros-
Füzesabony- Gyöngyös-
Hatvan-Gödöllő útvonalon
• Pécs-Szekszárd-Paks-
Dunaföldvár-Dunaújváros-
Százhalombatta útvonalon
• Veszprém-Székesfehérvár-
Budaörs útvonalon
• Győr-Tata-Tatabánya-
Budaörs útvonalon                           
Az alábbi városokból 
Budapest, Liszt Ferenc 
repülőtérre külön 
megrendelés esetén térítés 
ellenében, háztól-házig 
szállítva biztosítjuk a 
transzfert:
Baja, Békéscsaba, Bonyhád, 
Debrecen, Dunaföldvár, 
Dunaújváros, Eger, 
Füzesabony, Gyöngyös, 
Győr, Gyula, Hatvan, 
H ó d m e z ő v á s á r h e l y , 
Kaposvár, Keszthely, 
Komárom, Mezőkövesd, 
Miskolc, Mosonmagyaróvár, 
Nagykanizsa, Nyíregyháza, 
Orosháza, Tatabánya, 
Tiszaújváros, Paks, 
Pécs, Szekszárd, 
Szentes, Székesfehérvár, 
Zalaegerszeg. (A transzfer 
díjáról érdeklődjön 
honlapunkon vagy az 
Ön utazási irodájában.) 
Az egyes városok 
környező településeiről 
is megoldott a külön 

transzfer szolgáltatásunk 
felár ellenében. Transzfer 
csatlakozást csak akkor 
tudunk garantálni, ha azt 
már foglalásnál megrendelte 
és irodánk visszaigazolta 
azt. A felár ellenében 
megrendelt transzfer 
szolgáltatás minden 
esetben gyűjtőjárat, mely 
közvetített szolgáltatásra 
külön transzfer szolgáltatói 
szerződésünk érvényes 
(részletek honlapunkon). 
REPÜLŐGÉPES UTAZÁSOK, 
BUSZOS CSOPORTHOZ 
VALÓ CSATLAKOZÁSOK
REPÜLŐS PROGRAMOK 
ESETÉN INGYENES 
REPÜLŐTÉR KÖZELI 
PAROLÓT BIZTOSÍTUNK! 
Részletek honlapunkon.
Repülős útjainkon az 
utazás menetrend szerinti 
repülőjárattal történik, 
esetenként átszállással. 
Egyes autóbuszos útjainknál 
feltüntettük a repülőgépes 
csatlakozás lehetőségét is! 
Repülővel utazó utasaink 
esetében a napok, az 
éjszakák és az ellátások 
száma eltér az autóbuszos 
programtól, melyről az egyes 
programleírások adnak 
tájékoztatást. A repülővel 
egyénileg utazók esetében 
az autóbuszos csoportokhoz 
történő csatlakozás általában 
az esti órákban történik a 
szálloda recepcióján, a közös 
programokon ezen időpont 
után tudnak részt venni. 
Repülőjegy rendelésnél 
kérjük vegye figyelembe, 
hogy a repülőjegy foglalások 
csoportosan történnek 
és a repülőtársaságok 
visszaigazolása alapján 
tudunk helyet biztosítani! 
A repülőtársaságok 
árpolitikája következtében 
a repülőjegyek visszaigazolt 
ára és a repülőtéri illeték 
a csoportos repülőjegy 
foglalásának időpontjától 
függően eltérhet a 
meghirdetett ártól. A 
különbözetet a ténylegesen 
fizetendő részvételi díjban 
érvényesítjük. Repülőjegy 
lemondása esetén az ezzel 
járó összes felmerülő költség 
a megrendelő Utast terheli! 
Szervezett repülős útjaink 
általában tartalmazzák a 
célországban a repülőtér-
s z á l l o d a - r e p ü l ő t é r 
közötti transzfert (az ettől 
eltérőt programjainkban 
feltüntetjük).
REPÜLŐTÉRI BIZTONSÁGI 

ÉS EGYÉB ELŐÍRÁSOK
Kérjük, az utazás előtti 
csomagolásnál vegye 
figyelembe a biztonsági és 
egyéb előírásokat! (Erről a 
www.zseppelin.hu oldalon 
is talál információt.) A 
transzfer váró területén levő 
üzletekből vásárolt italok 
csomagolását kérje lezárva, 
a blokkot őrizze meg! A 
lezárt csomagolást csak a 
vámvizsgálat után nyithatja 
fel! (Többszöri átszállásnál 
csak az utolsó repülőtéri 
vámvizsgálat után!) A 
repülőgép csomagterébe 
és utastérbe felvihető 
poggyász méretéről és 
a súlykorlátokról az út 
indulását megelőzően 
7 nappal kiadott 
u t a s t á j é k o z t a t ó b a n 
tájékoztatjuk! (A méret 
és súlykorlátozás 
légitársaságonként és/vagy 
úticélonként változhat!) 
A túlsúlyos bőröndökért 
helyszíni felárat kell 
fizetni! Kézipoggyászként 
általában a 8 kg-ot meg 
nem haladó, kisebb táskát 
fogadnak el, melyet az 
Utas segítség nélkül fel tud 
rakni a felső csomagtérbe. 
Kézipoggyászát mutassa 
meg becsekkolásnál! 
Amennyiben a repülőgépre 
feladott útipoggyásza 
utazás alatt elveszett, 
vagy megsérült, azt 
megérkezésnél azonnal 
jelezze a terminálon! 
B e j e l e n t é s é r ő l 
jegyzőkönyvet szükséges 

felvetetnie, melyhez meg kell 
adnia elveszett poggyásza 
ismertetőjegyeit, az érkezés 
utáni tartózkodási helyét 
(hazautazás esetén itthoni 
lakcímét) és be kell mutatnia 
csomagfeladó szelvényét. 
Esetleges kártérítést csak 
ilyen jegyzőkönyv alapján 
követelhet a légitársaságtól, 
ill. biztosítójától.
AUTÓBUSZAINKON 
ALKALMAZOTT 
BIZTONSÁGI ÉS 
EGÉSZSÉGÜGYI 
SZABÁLYOZÁSOK:
Kérjük Utasainkat, hogy 
az aktuális járványügyi 
helyzetre való tekintettel, 
fokozott elővigyázatossággal 
induljon el az utazásra! 
Amennyiben az utazás 
előtti este hőemelkedést, 
vagy tipikus Covid-19 
tüneteket észlel magán, 
kérjük értesítse háziorvosát! 
Kérjük, ügyeljen a 
kölcsönös biztonságra az 
Ön és Utastársai érdekében! 
Tájékoztatjuk kedves 
Utasainkat, hogy a részvételi 
díj tartalmaz útlemondási 
biztosítást, melynek fedezete 
jelen betegségre is kiterjed. 
Továbbá tájékoztatjuk 
Utasainkat, hogy egyes 
múzeumoknál, vagy zárt 
térbe történő belépés 
esetén testhőmérsékletet 
mérhetnek és fokozott 
biztonsági beléptetési 
rendszer működik. Az 
Országos Tisztifőorvos 
hivatalos közleménye 

alapján a különjárati 
autóbuszon nem kötelező a 
védőmaszk viselete, azonban 
irodánk ajánlja annak 
viseletét! Kérjük, a szükséges 
a higiéniai előírásokat 
betartani szíveskedjenek! 
Autóbuszainkat az 
indulás előtt tisztítjuk 
és fertőtlenítjük, a le- és 
felszálló helyeknél alkoholos 
kézfertőtlenítőt biztosítunk! 
A megállók alkalmával 
gépkocsivezetőink az 
utastérben folyamatosan 
fertőtlenítenek, különös 
tekintettel a kapaszkodók, 
üléskarfák, tálcák, valamint 
a le- és felszálló folyosók 
vonalában. Programunkon 
a már jól bevált audioguide 
készülékeket alkalmazzuk, 
mely eszközöket 
természetesen szintén 
fertőtlenítve, a hozzátartozó 
fülhallgatókat pedig új, 
becsomagolt állapotban 
kapják kézhez Utasaink. 
Kérjük kedves Utasainkat, 
hogy szájat és orrot eltakaró 
maszkot hozzanak magukkal 
az utazásra, mert az aktuális 
előírás szerint zárt térben 
szükséges annak viselete!
AUTÓBUSZ KÉZI 
ÉS ÚTI POGGYÁSZ 
SZABÁLYOZÁSOK:
Jelen korlátozás az Európai 
Unió közútjain az aszfaltba 
épített súlymérő-állomások 
gyakorisága és a poggyászok 
gyakori túlsúlyából fakadó 
szabályozás gyakorlata 
miatt szükséges. Az 

utasok kézipoggyászként, 
személyenként egy darab 
kisméretű táskát (pl. 
kézitáska, laptoptáska 
stb.,) vihetnek fel az 
utastérbe, melynek mérete 
maximum 35 cm x 20 
cm x 20 cm lehet, mely 
kézipoggyász biztonságosan 
elhelyezhető az autóbusz 
kalaptartóján. Poggyászként 
az autóbusz csomagterében 
személyenként maximum 
15 kg súlyú, méretét tekintve 
70 cm x 45 cm x 25 cm 
méretű poggyász helyezhető 
el. A fenti súly és méret 
korlátozások az utazás 
egész időtartamára nézve 
kötelező érvényűek (további 
részletek a www.zseppelin.
hu honlapunkon)! Kérjük, 
higgyék el kedves Utasaink, 
hogy nem a mi saját 
elvárásunknak szeretnénk 
érvényességet adni, hanem 
az egyre terjedő, autópályák 
útburkolataiba épített 
súlymérő rendszerek által 
szabott, a poggyászsúlyt 
korlátozó intézkedéseket 
vagyunk kénytelenek 
érvényesíteni, mint azt 
az előzetesen kiadott 
u t a s t á j é k o z t a t ó n k b a n 
részletezzük. Mindannyiunk 
érdekében kérjük kedves 
Utasainkat ezen méret 
és súlykorlátozásokat 
megtartani szíveskedjenek 
az utazás egész időtartama 
alatt! Köszönjük! Etikai 
szempontból nem vizsgáljuk 
a poggyászok súlyát 
bepakoláskor, azonban 
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egy esetleges autóbusz-
súlykontroll, ellenőrzés 
során történő büntetést a 
túlsúly mértékében a mért 
poggyászok túlsúlyának 
arányában a poggyászok 
tulajdonosaira hárítjuk. 
Sajnos ezen súlytöbbletből 
fakadó több százezer 
forint, esetenként milliós 
nagyságrendű büntetések 
nem az autóbusz és annak 
üzemeltetéséből fakadó 
büntetési tétel, hanem 
a szállított személyek 
és poggyász túlsúlyából 
fakad. Sajnos a súlykontroll 
időpontjában a megállapított 
többletsúly alapján szabja ki 
a közútkezelő a bírságot, így 
utólag már nincs lehetőség 
a poggyász súlyának 
mérséklésére. Megértésüket 
és együttműködésüket 
kérjük és köszönjük!
AUTÓBUSZ ESZTÉTIKAI 
ÁLLAPOTÁNAK 
MEGŐRZÉSE:
Jelen autóbusz a közös 
utazásunk alatt egyben 
az életterünk is, ezért 
bánjunk vele úgy, mintha 
a „második otthonunk” 
lenne! Óvjuk és vigyázzunk 
rá, hiszen ezen autóbuszok 
nagy értékű gépjárművek 
(egyes modellek újonnani 
ára százmillió forint feletti 
összeget képviselnek!!), 
melyek minden egyes 
eleme nagy érték! 
Köszönjük megértését és 
együttműködését! Kérjük 
kedves Utasunk, ahogy 
átvette az ülőhelyét és annak 
közvetlen környezetét, úgy 
adja vissza az utazása végén! 
Felelősséggel tartozunk az 
utazási szerződés szerinti, 
elfoglalt és általunk igénybe 
vett autóbusz ülés és annak 
közvetlen környezetének 
megóvása érdekében! 
Esetlegesen felmerülő 
rongálás, károkozás 
alapján anyagi felelőséggel 
tartozunk (megrongált 
ülésháló, üléstálca, függöny, 
kárpit, egyéb burkolatok 
rongálása). Kérjük az 
autóbuszon mellőzze az étel 
és ital fogyasztását! Legyen 
együttműködő partnerünk 
a gondtalan utazása alatt, 
figyeljen környezetére, és 
óvja azt!
UTAZÁS HAJÓVAL, 
KOMPHAJÓVAL
Autóbuszos utazásainknál 
nem lehet az autóbusz 
kikötőbe való érkezését 
és a komphajó indulását 

teljesen összehangolni. 
Azért, hogy egyetlen 
esetben se maradjanak le 
utasaink egy komphajóról, 
az autóbusznak kell időben 
megérkeznie a kikötőbe. Ez 
esetenként változó idejű 
beszállásra való várakozással 
jár. A komphajókon be- és 
kiszállásnál fokozottan 
figyeljen idegenvezetőnk 
tájékoztatására. Mivel 
ilyenkor a komphajón 
gépjármű forgalom is 
van, mindig a csoporttal 
közlekedjen, figyeljen a 
balesetveszélyre. Hajózás 
közben az autóbuszhoz 
a komphajó aljába 
balesetveszély miatt nem 
szabad lemenni!
ÚTVONAL
A programnapoknál 
feltüntetett városnevek a 
tervezett útvonalat jelzik, 
egyes útjainknál az úti cél 
nem a jelzett város, hanem a 
környékén levő szálláshely. 
Ha a feltüntetett útvonal 
megváltoztatása nem érinti 
a meghirdetett program 
teljesítését, erről utasainkat 
nem kell előzetesen 
értesítenünk. Egyes 
programjainknál előfordul, 
hogy a kiutazás és a 
hazaérkezés magyarországi 
útvonala eltér egymástól. 
Ebben az esetben Ön 
nem a felszállás helyén 
tud leszállni (általában a 
határ – Budapest, határ – 
Szeged közötti szakaszon). 
Programjainkban ezt 
jelezzük, ilyen esetben 
hazautazásáról Önnek kell 
gondoskodnia. (Érdeklődjön 
transzfer lehetőségeinkről 
irodánkban!) Amennyiben 
több autóbuszunk érkezik 
hasonló időben vissza 
Budapestre, utasainkat 
az INGYENES VIDÉKI 
TRANSZFER szolgáltatásunk 
alapján szállítjuk a felszállási 
helyszínükre (részletek 
honlapunkon). Ebben 
az esetben Budapesten 
autóbuszaink utasainkkal 
bevárják egymást. Az 
egyirányú továbbutazás 
minden esetben 
gyűjtőtranszferrel történik 
(részletek honlapunkon). 
Útjainkat igyekeztünk 
megfelelő gondossággal 
tervezni. Azonban az 
autóbuszos utazásoknál a 
célállomásra érkezés idejét, 
az út megtételéhez szükséges 
időtartamot alkalmanként 
nehéz pontosan tartani. 
Befolyásolja ezt az igénybe 

vett útvonalon kialakult 
közlekedési helyzet, a 
határátlépéshez szüksége 
várokozási idő, az időjárási 
körülmények és az 
utascsoport összetétele. 
Ilyen esetekben utasaink 
megértését kérjük 
az egyes csoportok 
ö s s z e h a n g o l á s á n á l . 
Hazaérkezésnél állandó 
kapcsolatban vagyunk 
autóbuszainkkal. Az érkezés 
várható idejéről előzetesen 
az utastájékoztatóban 
tájékoztatjuk Utasainkat (az 
előző teljesített csoportok 
érkezési időpontjai alapján). 
Kérjük, a vidéki transzferek 
szervezések érdekében az 
együttműködését! További 
információ honlapunkon 
vagy keresse kollégáinkat 
elérhetőségeinken!
ÚTLEMONDÁS, MEG NEM 
JELENÉS
A már megrendelt utazás 
lemondására utazási 
szerződésünk vonatkozó 
pontjai érvényesek (akár 
személyesen vagy online 
rendelte azt meg). 
Esetenként a lemondási 
költségek a helyszíni 
szolgáltatók által kikötött 
határidők és feltételek 
alapján vonatkoznak, 
melyek szigorúbbak 
lehetnek a Zseppelin 
lemondási feltételeitől. 
Ezen esetekben a lemondási 
költség a fakultatív 
programokra és felárakra 
is vonatkozik melyet a 
lemondáskor érvényesítünk.
Ugyanez vonatkozik 
arra az esetre is, ha Ön 
az irodánk által kiadott 
utastájékoztatón megjelölt 
találkozási időpontban 
nem jelenik meg az indulás 
helyszínén. Autóbuszos 
utazásnál az általunk 
kiadott utastájékoztatóban 
megjelölt időpont után 
legkésőbb 15 perccel indítjuk 
az autóbuszt. Repülős 
útjainknál kérjük legyen 
szíves az utastájékoztatóban 
megadott időpontban 
a repülőtéren irodánk 
képviselőjénél jelentkezni! 
Előfordul, hogy a beszállási 
pultot már jóval a 
repülőgép indulása előtt 
lezárják. (Keresse a Z(s)
EPPELIN feliratot, táblát!) 
Az utastalálkozó megadott 
találkozási időpontjánál 15 
percen túli késésből eredő 
kárért, az emiatt elmaradt 
utazásért irodánk nem vállal 
felelősséget.

ÁTJELENTKEZÉS
Ha Ön az utazás indulását 
megelőző 60. napon belül 
saját elhatározásából úgy áll 
el az utazástól, hogy másik 
időpontra ill. másik úti 
célra szeretne átjelentkezni, 
az lemondásnak minősül. 
Amennyiben irodánk az 
átjelentkezést – azt írásban 
visszaigazolva – elfogadta, 
úgy a lemondási kötbér 
a visszaigazolt szerződés 
szerinti részvételi díjból 
kerül jóváírásra. Ha irodánk 
írásban nem fogadta el 
átjelentkezéssel történő 
módosítását, vagy Ön sem 
az eredeti, sem a módosított 
időpontban nem utazik, 
irodánk jogosult az összes 
felmerült kötbér díjat, mint 
bánatpénzt követelni a 
megrendelőtől.
BIZTOSÍTÁS 
A szervezett körutazások 
részvételi díja tartalmazza 
az Ön kalkulált útlemondási 
biztosítását arra az esetre, 
amennyiben Ön saját 
érdekkörén kívül nem 
tud részt venni a már 
megrendelt utazáson és azt 
már a szerződésben rögzített 
határidőig költségmentesen 
lemondani sem tudja. (Az 
útlemondási biztosítás 
alapján történő kártérítésre 
a Colonnade Insurance 
Magyarországi Fióktelepe 
kalkulált biztosítási 
feltételei érvényesek. Kérje 
szerződéskötéskor utazási 
irodájától!) A kalkulált 
útlemondási biztosítás a 
befizetett részvételi díj és 
meghirdetett repülőtéri 
illeték előzetesen feltüntetett 
összegére vonatkozik 
(módosult repülőtéri illeték 
különbözeti összegére 
nem). A biztosítóval az 
utas közvetlenül kerül 
szerződéses jogviszonyba, 
ezért a biztosítási 
káresemény megtörténtét 
az utasnak kell az előírt 
határidőben írásban 
jeleznie és hitelt érdemlően 
igazolnia a biztosító felé. 
Biztosítási káresemény 
keletkezéséről ugyanakkor 
irodánkat írásban 
értesítenie kell. (Irodánk 
a gyorsabb ügyintézés 
érdekében együttműködés 
esetén segíti Önt a 
szükséges dokumentumok 
összeállításában és 
a biztosító felé való 
közvetítésében, ez azonban 
tájékoztatási kötelezettsége 
alól nem mentesíti!). Az 

alap kalkulált útlemondási 
biztosítás 20% önrészt 
tartalmaz (felár ellenében 
az önrész kiváltható 
prémium útlemondási 
biztosítás megfizetésével). 
A meghirdetett részvételi 
díj nem tartalmaz BBP 
(Betegség-, Baleset-, 
Poggyász) biztosítást, 
melynek megkötése azonban 
az utazáson való részvétel 
feltétele. Amennyiben 
Ön rendelkezik az adott 
célországra is érvényes 
betegség-, baleset- és 
poggyász biztosítással, vagy 
azt más utazási irodánál 
köti meg, erről aláírásával 
hitelesített nyilatkozatot 
kell jelentkezéskor 
csatolnia, illetve az Ön 
utazási irodájának ezt 
írásban kell igazolnia.  A 
részvételi díj összegében 
foglalt (alapárban beépített) 
kalkulált útlemondási 
biztosítás a repülős utazások 
esetén a katalógusban és 
honlapunkon előzetesen 
közzétett repülőtéri illeték 
kb. összegére is vonatkozik 
(a repülőtéri illeték 
árváltozása esetén csak az 
előzetesen megjelent összeg 
alapján érvényesíthető!) 
CL PLUS BIZTOSÍTÁS, az 
ún. „csomag biztosítás”! 
Mely felár megfizetése esetén 
(Colonnade Classic Plus) az 
útlemondási biztosítás és 
a BBP biztosítás (baleset-
betegség és poggyász) 
együtt kerül megkötésre, 
mely biztosítási kötvény 
által önrész mentesen 
rendezhető az esetleges 
útlemondás költségei a 
biztosítótársaság által. Ezen 
biztosítási módozat esetén 
előzetesen, a tényleges 
megrendeléskor szükséges 
a megrendelőnek eldönteni, 
hogy a Cl Plus biztosítás 
felár megfizetésével részesül 
az esetleges lemondás 
okozta önrész terhének 
mentességétől (a biztosító 
társaság visszafizeti azt) 
vagy a megrendelt program 
alap részvételi díjában 
kalkulált útlemondási 
biztosítás megfizetésével 
vállalja az eseteleges 
lemondás általi 20% önrész 
költségét. Fontos, hogy a 
Cl Plus biztosítást minden 
esetben a megrendelés 
időpontjában szükséges 
megfizetni, legkésőbb az 
indulást megelőző 60 napon 
kívüli időszakban. 60 napon 
belüli időszakban utólag 

nem rendelhető! További 
részletek honlapunkon!
ÁRVÁLTOZÁS, ÁRFOLYAM 
GARANCIA 
Irodánknak fizetendő 
árainkat forintban, általában 
személyenként adtuk meg. 
Az egyéb költségeknél 
valutában közölt díjakat a 
helyszínen kell megfizetnie 
a helyi szolgáltatónak. 
K i a d v á n y u n k b a n 
meghirdetett részvételi 
árak 1 EUR=370HUF, 1 
CHF=350HUF, 1 GBP=400HUF, 
1 USD=320HUF, 1 
RUB=5,50HUF; 1 
CZK=14HUF, 1 PLN=85HUF, 1 
RON=85HUF; 1 HRK=50HUF; 
1 NOK=35HUF UNICREDIT 
Bank deviza eladási 
árfolyamig érvényesek. 
Az árváltoztatásra a 
vonatkozó jogszabályok és 
utazási szerződésünk 17-
20. pontjában foglaltak az 
irányadóak. (A repülőjegyek 
és repülőtéri illetékek 
árváltozásaira olvassa 
el az erre vonatkozó 
fenti tájékoztatásunkat 
is!) Az egyes programok 
tekintetében nem minden 
esetben az adott ország 
valutanemében történik az 
igénybevett szolgáltatások 
k i f i z e t é s e / p é n z ü g y i 
elszámolása. Irodánk 
számára fontos szempont, 
hogy az előzetesen 
hónapokkal az adott indulási 
időpontokra kalkulált HUF 
(magyar forint) részvételi 
díjak összege tartható 
legyenek Utasaink számára. 
Tekintettel azonban a 
világpiaci és politikai 
változásokra, melyek 
nagy hatással vannak az 
egyes devizanemekre, az 
előzetesen banki elemzők 
által jóváhagyott kalkulációs 
árfolyamoktól eltérés 
mutatkozhat. Amennyiben 
ezen UNICREDIT Bank 
deviza eladási árfolyam 
eltérés az indulás előtti 21-
35 napon belül (pénzügyi 
teljesítés alapján) túlmutat a 
3%-os értéken, úgy irodánk 
a mindenkori UNICREDIT 
Bank deviza eladási árfolyam 
eltérés/különbözet alapján 
módosíthatja az előzetesen 
meghirdetett HUF (magyar 
forint) árakat.
REKLAMÁCIÓ 
Ha a szolgáltatás 
teljesítésével kapcsolatban 
kifogás merül fel, kérjük, 
azt haladéktalanul közölje a 
helyszínen az utaskísérővel, 
helyszíni szolgáltatóval! 

Amennyiben kifogását nem 
orvosolják a helyszínen, 
egyértelműen kérje 
panaszának jegyzőkönyvbe 
vételét, hogy annak 
megalapozottságát utólag 
egyértelműen ki lehessen 
vizsgálni! Kérjük, ilyen 
esetben panaszát (mellékelve 
a külföldi szolgáltató vagy 
idegenvezetőnk által felvett 
eredeti jegyzőkönyvet) 
hazaérkezését követő 
5 napon belül juttassa 
el irodánkhoz. Ennek 
elmaradása esetén panaszát 
nem áll módunkban 
érdemben kivizsgálni. Több 
személy kifogása esetén is 
csak azt a panaszt tudjuk 
figyelembe venni, amely 
írásban tett bejelentését 
valamennyi érintett utas 
eredeti jegyzőkönyvben, 
személyes olvasható 
aláírásával és pontos 
elérhetőségével igazolta. 
Jegyzőkönyvként csak az 
idegenvezető (szállásadó, 
szolgáltató partner) 
által felvett iratot tudjuk 
elfogadni. Utasaink által írt 
kifogást panaszlevélként 
értékeljük – természetesen 
az abban foglaltak 
figyelembevételével. A 
meghirdetett programban, 
utazási szerződésben 
vagy más módon közölt 
információk el nem 
olvasása miatt felmerült 
károkért irodánk nem 
vállal felelősséget. A 
fogyasztóvédelmi szabályok 
megsértése esetén a 
fogyasztók 2017. január 1-től 
panaszaikkal elsősorban a 
területileg illetékes járási 
hivatalokhoz fordulhatnak 
(http://jarasinfo.gov.hu). A 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság általános jogutódja 
a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium (címe: 1011 
Budapest, Fő utca 44-50, 
központi postafiók címe: 
1440 Budapest, Pf. 1., 
http://www.kormany.hu/
hu/nemzeti-fej lesztesi-
miniszterium)
EGÉSZSÉGÜGYI 
TANÁCSOK, OLTÁSOk
A programjaink által érintett 
területeken jelenleg nincs 
kötelező védőoltás. Egyes 
országokban kérhetik a 
sárgaláz elleni védőoltás 
igazolását, más országoknál 
a határátlépésnél nemzetközi 
oltási igazolást kérhetnek 
(díj ellenében egészségügyi 
ellenőrzés után kiállítják 
helyben.) Egyéb ajánlott 

megelőző védőoltással 
kapcsolatban (Hepatitisz A, 
B, tífusz, kolera…) forduljon 
háziorvosához vagy az 
Országos Epidemiológiai 
Központ Nemzetközi 
Utazás-egészségügyi és 
Oltóközponthoz (Rendelés: 
Hétfő-kedd- szerda 
-csütörtök: 9-14 óra. Cím: 
1097 Budapest, Gyáli út 
3/a, bejárat a Vágóhíd utca 
felől Tel.: (06 1) 476-1364.  
Ingyenes járványügyi 
tájékoztató szolgálat zöld 
száma: 06 80 204 217 
(hívható h-p. 9 – 15-ig).  Az 
utazás alatt is szükséges 
gyógyszereit itthon kiváltva 
(orvosi igazolással együtt!) 
vigye magával. Kábítószer 
és pszihotróp hatóanyag 
tartalmú készítmények 
esetén feltétlenül vigye 
magával háziorvosának 
a nemzetközi előírások 
szerinti igazolását. Az itthon 
megszokottnál melegebb 
éghajlatú országba utazva 
vegye figyelembe szervezete 
alkalmazkodó képességét! 
Igyon elég folyadékot, 
napközben tartson kéznél 
innivalót! Az elveszített 
folyadékot legjobb 
(gyorsan elkészíthető) 
kissé sós ásványvízzel, 
üdítővel pótolni. Egészsége 
megőrzése érdekében 
javasoljuk, hogy az ázsiai 
országokban, egyes 
amerikai, dél-európai 
országokban ne igyon 
csapvizet, ne kérjen italába 
jégkockát, ne vásároljon 
utcán, bizonytalan helyen 
ételt és mossa és hámozza 
meg a vásárolt gyümölcsöt! 
Lehetőség szerint sűrűn 
mosson kezet, használjon 
kézfertőtlenítő kendőt! 
Körutazásainkon az ilyen 
országokban olyan helyen 
biztosítjuk a program 
szerinti étkezését, mely 
európai turisták számára 
biztonságosabb.
ÉTKEZÉS, IVÓVÍZ, 
HIGIÉNIA
Az Európai Unió és Közép- 
ill. Nyugat-Európa más 
országaiban általában 
az étkezésnél, ívóvíz 
fogyasztásánál nincsenek 
alapvető higiéniai 
problémák. Étkezési 
szokások azonban ezekben 
az országokban is eltérőek 
lehetnek. Az olaszok pld sok 
paradicsomos tésztát, halas 
ételt esznek és olíva olajat 
használnak. Az angolok 
nagyon sok beef steak-et 
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KEDVEZMÉNYEK 2020-2021’ ESZTENDŐRE

5.000 FT/FŐ MINIMÁL ELŐLEG KÜLFÖLDRE

Előfoglalási kedvezmény
ÚJ UTASAINK RÉSZÉRE

Előfoglalási kedvezmény
TÖRZSUTASAINK RÉSZÉRE

TELJES ÖSSZEG
BEFIZETÉSE ESETÉN

EGYÉB ESETBEN
TÖRZSUTASAINK RÉSZÉRE

A kedvezmény
mértéke: 

5%
 (max. 10.000,- Ft/fő)

Azon utasaink részére, akik először vesznek részt a Z(s)eppelin Programokon
– vagy a kiválasztott út indulását megelőzően 3 éven kívül utaztak irodánkkal!

Az Ünnepi Programok 2020-2021’  programfüzetünkben és  honlapunkon
megjelent programjainkra:

Ezen kedvezményünk a teljes részvételi díj 
40% előleg összegének befizetése mellett 
a visszaigazolásunk szerinti fizetési hatá-

ridő megtartásával érvényesíthető!
2020.12.31-ig induló utak esetében

2021. november 10-ig történő foglalás 
esetén, 2020.01.01-től induló utak

esetében 2021. március 31-ig történő 
foglalás esetén! Útlemondással járó

módosítás esetén az előfoglalási
kedvezmény elveszik, az másik

útra nem érvényesíthető!

Törzsutasnak tekinthető aki 36 hónapon belül
legalább egy alkalommal utazott irodánkkal!

Az Ünnepi Programok 2020-2021’  programfüzetünkben és
honlapunkon megejelent programjainkra:

Ezen kedvezményünk  a teljes részvételi díj 
40% előleg összegének befizetése mellett a 

visszaigazolásunk szerinti fizetési határidő 
megtartásával érvényesíthető! 

2020.12.31-ig induló utak esetében 
2020. november 10-ig történő foglalás 

esetén, 2021.01.01-től induló utak
esetében 2021. március 31-ig történő
foglalás esetén! Útlemondással járó

módosítás esetén az előfoglalási
kedvezmény elveszik, az másik

útra nem érvényesíthető!

A kedvezmény
mértéke: 

7%
 (max. 14.000,- Ft/fő)

Ezen kedvezményünk programfüzetünkben 
és honlapunkon megjelent ajánlataink 

alapján olyan utazásokra/megrendelésekre 
érvényesek, mely a jelentkezés

időpontjától számított 8 napon belül a
foglalás értékének 100%-a teljes

összegben pénzügyileg rendezésre
kerül és a választott program

a megrendelés időpontjától
számított 60 napon

 kívül indul.

Egyéb kedvezménnyel nem vonható össze.
Útlemondással járó módosítás esetén a kedvezmény elveszik,

az másik útra nem érvényesíthető!

A kedvezmény
mértéke: 

8%
 (max. 20.000,- Ft/fő)

Ezen kedvezményünk a teljes részvételi díj 
40% előleg összegének befizetése mellett a 

visszaigazolásunk szerinti fizetési határidő 
megtartásával érvényesíthető!

2020.12.31-ig induló utak esetében,
ha a foglalás 2020. 11. 10. után történik. 

Továbbá 2021.03.31. után történő 
foglalásokra  érvényesíthető!

A kedvezmény
mértéke: 

5%
 (max. 10.000,- Ft/fő)

(Az alábbi kedvezmények a részvételi díj összegéből értendőek.)

Külföldi partnereinkkel, szolgáltatóinkkal egyeztetve a 2020’ évi ünnepi programjaink esetében „eldobjuk az ÁSZF 25. 
pontját” és nem szükséges 40% előleg a foglaláshoz, nem szükséges a foglalások értékét az indulás előtti 35. napig kifizetni!
5000 Ft/fő minimál előleggel (50.000 Ft/fő részvételi díj összegig, 50.000 Ft/fő feletti részvételi díj esetében 10.000 Ft/
fő minimál előleggel) adunk lehetőséget a foglalásra minden 2020’ évi ünnepi külföldi programunkra mely foglalásuk 
hátralékát az adventi programok esetében az indulás előtti 15. napig, a karácsonyi és szilveszteri programok esetében az 
indulás előtti 20. napig elegendő kiegyenlíteni! Bővebb információt honlapunkon talál.

Törzsutasnak tekinthető aki 36 hónapon belül
legalább egy alkalommal utazott irodánkkal!

Az Ünnepi Programok 2020-2021’  programfüzetünkben és
honlapunkon megejelent programjainkra:

Tájékoztató, praktikus tanácsok Tájékoztató, praktikus tanácsok

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

esznek. Spanyolországban 
érdemes a paellát 
megkóstolni (sáfrányos rizs, 
csirkével vagy hallal, rákkal, 
serpenyőben), finom, 
könnyű italuk a sangria 
(fűszeres vörösbor gyümölcs 
ágyban). A török teát sem 
szabad kihagyni akár egy 
bő salátatállal befejezett 
vacsora után. Az északi 
népek számtalan módon 
kínálják a tenger biztosította 
finom halakat. Az eredeti 
kínai ételek fenséges ízét 
meg sem közelítik a hazai 
gyorséttermek főztjei.
Fokozott figyelmet igénylő 
célországok: Törökországi, 
afrikai, ázsiai utazásainknál 
az irodánk által biztosított 
étkezések biztonságosak, 
de itt is fontos a higiéniai 
követelmények betartása, az 
étkezések előtti kézmosás. 
Ezekben az országokban 
napközben is mosson 
többször kezet, vagy 
használjon kézfertőtlenítő 
kendőt! Ne igyon 
csapvizet, vásároljon lezárt 
csomagolású ásványvizet 
még fogmosáshoz is! 
Étteremben se kérjen italába 
jeget, mert az is csapvízből 
készülhet. Utcai árustól 
ne vegyen bizonytalan 
higiéniájú ételt, nyers 
élelmiszert! A gyümölcsöt 
mindig mossa és hámozza 
meg! Idegenektől ne 
fogadjon el ételt, italt! Nem 
önmagában rosszak ezek a 
helybeliek által fogyasztott 
ételek, de az európai ember 
szervezete nem kellően 
ellenálló az ismeretlen 
baktériumokkal szemben. 
Enyhébb hasmenésre tartson 
magánál széntablettát 
vagy hasonló gyógyászati 
készítményt!
ÖLTÖZKÖDÉS
Az Unió és az egyéb 
európai országok 
öltözködési szokásai 
általában megegyeznek a 
magyarországival (a divat 
és lehetőség eltérésével). 
Azonban még egyes európai 
strandokon is előfordul, 
hogy a topless öltözéket 
nem nézik jó szemmel (pl.: 
Olaszország egyes részein). 
Szigorúbbak az öltözködési 
követelmények az iszlám 
és a keleti, ázsiai, afrikai 
országokban. Egyrészt egy 
kihívónak titulált öltözet 
(miniszoknya, mélyen 
kivágott vagy áttetsző ruha) 
megbotránkozást kelthet, 
másrészt félreérthető 

értelmezésének akár 
erőszakos következménye 
lehet. Ezekbe az országokba 
utazva inkább szolidan, 
zártabb (de könnyű) 
ruhába öltözködjön, 
értékesebb (vagy annak 
tűnő) ékszereit hagyja 
itthon. A szálláshelyeken, 
különösen szállodákban 
a reggeli alkalmával 
elfogadható egy könnyebb, 
sportosabb öltözék 
(lehetőleg ne papucsban). 
Az esti vacsorához 
azonban arra alkalmas 
öltözetben illik megjelenni. 
Kerüljük a sportruházatot, 
rövidnadrágot vagy 
hasonlóan laza öltözéket 
ilyenkor. Vallási 
létesítményekbe való 
belépésnél (templomok, 
katedrálisok, mecsetek…) 
minden esetben a férfiak 
hosszú nadrágot viseljenek, 
hölgyeknél követelmény 
a takart váll és térd, egyes 
helyeken mindkét nemnél 
fejfedő ill. fejkendő. 
Az iszlám templomok, 
mecsetek többségébe nem 
szabad cipővel belépni 
(vallásuk szerint az 
tisztátlan). Ajánlott egy 
nejlonzacskót magunkkal 
vinni, abba rakva a cipőnket, 
amíg ki nem jövünk az 
épületből.)
Városnézések alkalmával 
kényelmes cipőt viseljen, 
réteges ruházattal, mert 
előfordul, hogy több órán 
keresztül nem térünk vissza 
az autóbuszhoz. Egzotikus, 
meleg éghajlatú országokban 
estefelé olyan ruhát viseljen, 
mely könnyű, de kellően 
zárt, hogy a rovarok ellen 
megvédje testünket. Erősen 
napos helyeken használjon 
napvédő krémet, megelőzve 
a gyors leégést.
ELTÉRŐ ILLEMEK
Különösen a nem 
európai országokban 
egyesek számára 
meglepő szokásokkal, 
eltérő viselkedéssel 
találkozhatunk, vagy csak 
egyszerűen nem ismerjük 
szokásaikat. Sok országban 
nem divat a kézfogás 
üdvözléskor. Figyeljük meg 
szokásaikat és finoman 
utánozva köszönjünk 
vissza. Oroszországban ne 
lepődjünk meg, ha öleléssel, 
hátba veregetéssel vagy 
akár puszival üdvözölnek 
bennünket! Kínában ne 
botránkozzunk meg azon, 
ha valaki étkezésnél böfög 

vagy szürcsöl, de azon se, ha 
örömében tapsolva üdvözöl! 
(Hasonlóan tapsoljunk 
vissza.)
Indiában, ha hindu 
üdvözléssel köszöntenek 
(arcunk előtt összetett 
kézzel meghajolva, 
szemünkbe nézve), 
hasonlóan köszönhetünk 
vissza. Németországban a 
szendvicset is illik késsel, 
villával enni, míg a franciák 
a gyümölcsöt szeletelve 
eszik, de a bagettet például 
kézzel törik. A déli népek 
sokszor nem azért hangosak 
(mely kiabálásnak tűnhet), 
mert haragszanak, hanem 
ilyen a vérmérsékletük.
VÁSÁRLÁS, ALKUDOZÁS, 
BORRAVALÓ
Az Unió tagállamaiban és 
a nyugat-, észak-európai 
országokban általában a 
hazaihoz hasonló vásárlási 
körülményeket találunk. 
Az üzletek, hivatalok, 
bankok nagyon sok 
esetben szombat délután 
bezárnak. (Nagyvárosokban, 
diszkontokban a nyitvatartás 
ettől eltérhet.) A mediterrán 
európai országokban 
jellemző a déli sziesztaidő 
megtartása, amikor az 
üzletek is zárva tartanak. 
Ezeken a helyeken viszont 
este hosszabb ideig tartanak 
nyitva. Nem ajánlott olyan 
utcai árustól vásárolni, aki 
erőszakkal akarja áruját 
kínálni. Nézzen a szemébe 
és határozottan mondjon 
nemet, hagyja ott! Sok 
országban vásárlásnál el is 
várják az alkudozást (az első 
árat ehhez képest mondják). 
Az alkut akár 20-30 %-kal 
lejjebb lehet kezdeni (néha 
többel is). Az alku a vásárlás 
része, de ha az utoljára kért 
áron felkínálja a kereskedő 
az árut, akkor azon az áron 
azt illik megvenni. 
Borravaló esetében a 
legtöbb európai országban 
a nálunk is ismert szokás 
a jellemző (a számla kb. 
10%-a). Különösen a déli 
és egzotikus országokban, 
elvárja a borravalót a 
kinti buszvezető, a helyi 
idegenvezető, a szállodai 
alkalmazott, a taxis, a 
londiner, a pincér akkor 
is, ha egyébként a dolgát 
végzi. Számlánál itt is a 
végösszeg 10%-a a jellemző 
borravaló, egyébként 
sokszor megállapodás 
kérdése. (Ha étteremben a 
számlában felszámítanak 

szervizköltséget a 
fogyasztáson felül, akkor ez 
már önmagában a borravaló 
értéke, mely általában 
szintén 10%.) Fontos: Ha 
a bőröndjét, csomagját 
ilyen országokban engedi, 
hogy a turistát látva hordár 
segítsen pld. a szálloda 
halljába bevinni, azért 
külön fizetnie kell! Mindig 
egyezzen meg az árról előre, 
vagy határozottan utasítsa 
el a nem kért segítséget. 
(Ha a szálloda alkalmazottja 
az egész csoport csomagját 
viszi be a szállodába, azt 
idegenvezetőnk intézi. A 
szobába való felvitelért 
viszont már illik borravalót 
adni.)
FOTÓZÁS, VIDEÓ 
KÉSZÍTÉSE
Nagyon sok országban 
nem szabad fotózni 
katonai létesítményeket, 
á l l a m h a t a l m i 
intézményeket. Az iszlám 
országokban az emberi arc 
fényképezése általában nem 
elfogadott (bár ma már sok 
helyen kezdik megszokni). 
Ha személyt szeretnénk 
közelről fotózni, mindig 
kérjük beleegyezését! Ha 
pénzt kér ezért, figyeljünk 
erre. Egyébként belátásunk 
szerint adhatunk érte 
egy kis aprópénzt, 
különösen, ha láthatóan 
rászorul. Múzeumokban, 
kincstárakban, vallási és 
egyéb helyeken, ha ki van 
téve a fotózni, videózni tilos 
nemzetközi tábla, ott ezt 
tartsuk tiszteletben! Soha 
ne fotózzunk mecsetekben, 
templomokban istentisztelet 
alatt és ilyen helyeken más 
embereket! Szent helyeken a 
vallását gyakorló embert ne 
zavarjuk! Mindig lehetőség 
szerint a háta mögött 
menjünk el!
ELVESZETT ÉRTÉKEK
Kérjük, megfelelően 
vigyázzon értékeire, irataira, 
holmijára! Irodánk az 
Utasaink hibájából elveszett, 
az autóbusz utasterében 
vagy a szállodában hagyott 
tárgyakért nem vállal 
felelősséget. Használja a 
szállodai széfet, de nagyobb 
értékeit, ékszereit inkább 
hagyja itthon. Nyilvános 
helyeken, utcai sétákon, 
strandokon ne viseljen drága 
ékszert, fényképezőgépét, 
videóját ne lógassa szabadon 
a vállán! Pénzét, útlevelét 
(ha nem hagyta a szálloda 
széfjében) tartsa ruhája 

belső zsebében!
ÖSSZEKOVÁCSOLÓ 
GONDOLATOK AZ ELMÚLT 
25 ÉV TAPASZTALATÁBÓL 
- AZ EGYMÁS IRÁNTI 
TISZTELET JEGYÉBEN: 
Közös érdekünk az 
idegenvezetői beszámolók 
ideje alatti egymás iránti 
tiszteletből fakadó csend 
megtartása. Utazásunk 
alatt kérjük figyeljen 
Utastársaira, kérjük ne 

hangoskodjon, hangosan ne 
telefonáljon az autóbuszon. 
A megadott időpontok 
betartásánál kérjük, 
hogy ne késlekedjünk, ne 
várassuk csoporttársainkat 
f i g y e l m e t l e n s é g b ő l ! 
Felmerülő kérdéseit 
rögtön egyeztesse 
idegenvezetőjével, aki 
megfelelő választ és 
megoldást tud kínálni 
kérdésére.

JOGFENNTARTÁS 
Utazási irodánk mindenkor 
fenntartja magának a 
jogot, hogy a meghirdetett 
programot, a szálláshelyet 
azonos kategórián belül, 
az autóbusz típusát és 
ülésrendjét, a repülőgép 
indulási idejét, az 
idegenvezető személyét 
megváltoztassa! A program 
és a szálláshely változtatása 
esetén az utazási 

szerződésünkben foglaltak 
érvényesek. Valamennyi 
irodánk által szervezett 
utazásra a Z(s)EPPELIN 
Utazási Iroda általános 
utazási szerződésében 
foglaltak érvényesek.
Jelen programfüzet 
megjelenésével minden 
korábbi meghirdetett 
programunk tartalma és 
az ahhoz közzétett árak 
érvényüket vesztik!
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A Zseppelin továbbra is Magyarország legstabilabb pénzügyi hátterével 
rendelkező cégei között

Z(s)EPPELIN PROGRAMOK BRUTTÓ ÁRAZÁSA
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Megelőző és biztonsági intézkedések a Z(s)eppelin járatain
 
Természetesen maximális gondoskodással tervezzük az autóbusszal való utazásainkat is a közeljövőben, melynek 
érdekében a következő egészségügyi szabályozásokat, és biztonsági intézkedéseket alkalmazzuk:

• Különjárati autóbuszon erősen ajánlott a védőmaszk viselete, és szükséges a higiéniai előírásokat betartani!
• Az autóbuszt az indulás előtt ózongenerátorral tisztítjuk, fertőtlenítjük.
• Alkoholos kézfertőtlenítőt biztosítunk az autóbuszokon a le- és felszálló helyeknél.
• A megállók alkalmával gépkocsivezetőink az utasteret folyamatosan fertőtlenítik, különös tekintettel a kapaszkodók, 
üléskarfák, tálcák, valamint a le- és felszálló folyosók vonalában.
• Programunkon a már jól bevált audioguide készülékeket alkalmazzuk, mely eszközök természetesen fertőtlenítve, a 
hozzátartozó fülhallgatókat pedig új, becsomagolt állapotban kapják kézhez Utasaink.
• Kérjük kedves Utasainkat, hogy szájat és orrot eltakaró maszkot hozzanak magukkal az utazásra, mert egyes objektumoknál 
zárt térben kötelező annak viselete!

Az elmúlt hónapok általános tapasztalata, katalógusunk kiadásának pillanatában pedig előírás zárt térben a maszk viselete 
és lehetőség függvényében a kézfertőtlenítés.
Összegezve szeretnénk mindenkit megnyugtatni, hogy az általunk szeretett utazásszervező tevékenységünk jelenleg tűkön 
ülve várja a határok megnyitását, a Zseppelin Programok indulását, mert nálunk minden rendben van! 

A Z(s)eppelin 2018 és 2019 után 2020-ban is jogosult a Bisnode tanúsítványra.

A Bisnode egy nemzetközi cégminősítő, mely minden vállalkozás pénzügyi stabilitását méri egy erre kialakított 
rendszer szerint. Ez alapján a Z(s)eppelin Utazási Iroda a magyar cégek kevesebb, mint 10 %-ába tartozik, amelyek 
financiális szempontból a legstabilabbak. Cégünk az A tanúsítványt kapta meg, amellyel a cégek mindeössze 7,44%-a 
rendelkezik, vagyis a velünk kialakított üzleti kapcsolat pénzügyi kockázata alacsony.

A minősítés mindenképp nagy elismerés számunkra, hiszen most egy külső szakértő is megerősítette, hogy cégünk 
fizetésképtelenségi valószínűsége kiemelkedően alacsony. Ez a besorolás mindenképp megerősít bennünket abban, 
hogy jó úton járunk a cégünk építése érdekében. A Bisnode tanúsítványt a legtöbb európai országban használják, a 
skandináv országokban követendő példának számít ennek a megszerzése.

A körutazásokat és városlátogatásokat szervező nagyobb utazási irodák részére a 2019 második félévében 
kibontakozott MUISZ (Magyar Utazási irodák Szövetsége) által kezdeményezett egységes bruttó árazás felhívásához 
elsők között csatlakozott irodánk. 
Cégünk árpolitikája minden irányba, így utasaink részére is az egyértelmű árképzés és ármegjelölés volt és lesz is a 
jövőben! Programjaink részvételi díja tartalmaz minden olyan költséget, mely az utazás lebonyolításához szükséges, 
így programjaink részvételi díja bruttó módon kerültek eddig is és a jövőben is meghirdetésre kedves utasaink 
részére.

Természetesen egyértelműen és világosan jelezzük az aktuális programfüzetünkben és honlapunkon (www.
zseppelin.hu) az egyes programjainknál a választható fakultatív lehetőségeket és külön fizetendő költségeket, 
felárakat, belépőjegyek árait.
Minden Z(S)EPPELIN PROGRAMNÁL részletes és pontos információval szolgálunk a választható, fakultatív tételek 
részleteiről és pontos árairól.

Tisztában vagyunk vele, hogy vannak (mindig is voltak és lesznek is) olyan szervezők, akik alapvető költségeket 
az utazás során összeszedve érvényesítik a befizetéseket az utasaiktól és/vagy olyan weboldalak, ahol a reklám 
által csábító ajánlat lévén a foglalás végéhez érve a kezdő összeg akár a többszörösére is ugorhat ... mi itt a Z(S)
EPPELINNÉL elhatárolódunk ezen megnyilvánulásoktól.

Kérjük kedves utasainkat, hogy amikor programot választanak egy-egy lehetőségük alapján, mindig tekintsék 
meg az összes fizetendő költségeket és a tényleges, brutto árazás szerinti költség megjelölés alapján helyezzék 
választásukat a kiválasztott program döntése elé.
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KARNEVÁL VELENCÉBEN  - 3 NAP
Karnevál a kalmárok városában

KARNEVÁL

Velencéből sosem elég! Ezt gondolta előttünk Hemingway - ki ott szeretett volna élni, 
Kosztolányi Dezső, kinek kedvenc városa volt, s Juhász Gyula is: „ Ma Velencébe szállok 
gondolámon”. Az ő léptük nyomán fedezzük fel az Adria Királynőjét három- vagy egy 
éjszakás utazásunk alatt. A 3 éjszakás program során jesoloi szállásunkról hajóval érkezünk 
a karneváli hangulattól egész nap pezsgő Velencébe, s két teljes napon át élvezhetjük 
a város magával ragadó báját, érintését! Ha épp csak egy kis felüdülésre vágyik, egy 
önfeledt sétára az álarcos, jelmezes Velencében, válassza 1 éjszakás programunkat, s mi 
visszaröpítjük Önt történelmi időkig! A mosoly, a jókedv garantált és kötelező! Hozza el a 
velenceiek örömét, ünnepi hangulatát otthonába, s máris gyorsabban tellnek a téli órák!

Részvétel (1 főre): 45.500 Ft-tól

 
02.06. 
02.12.

3

1
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Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 1 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 1x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    45.500 Ft 
1 ágyas felár:                        8.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                    15 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   8 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  5.500 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Murano és Burano 
hajóval:                                  6.800 Ft
Velencei hajójegy:                25 EUR 

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest- 
Székesfehérvár-Veszprém-
Tornyiszentmiklósútvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
A részvételi díj útlemondási 
biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Szeged – Budapest – 
Tornyiszentmiklós – Velence 
(690 km)
Elutazás Szegedről kora 
reggel. Utazás Szlovénián át 
(Tornyiszentmiklós határátkelő), 
Udinén keresztül Olaszországba. 
Útközben pihenőt tartunk a 
festői elhelyezkedésű Miramare-i 
kastélynál, ahol Sissy királynő 
több alkalommal tartózkodott. 
Megtekintjük a kastélyt (kívülről) 
és pompás kertjét. Szállás és 
vacsora Velence környékén lesz.
2. nap: Velence a karnevállal és 
a szigetek (30 km)
Reggeli után utazás Punta 
Sabbioniból. A tengeren át 
hajóval közelítjük meg a 
cölöpökre épült várost (hajójegy!). 
Városnézésünket a Szent Márk tér 
lebilincselő látványával kezdjük, a 
Campanille és Szent Mark Bazilika 

valamint a Dózse Palota együttes 
látványában gyönyörködünk. 
Idegenvezetőnkkel az ilyenkor 
egyirányúsított velencei 
sikátorokban a Canale Grande 
városban leírt kanyarulatán átívelő 
Rialto hídhoz érkezünk. Délután 
ismerkedés a várossal egyénileg, 
részvétel a karneváli hangulatban. 

(Az útra érdemes hozni karneváli 
ruhát, álarcot!) Fakultatív 
ajánlatunk: Hajóval meglátogatjuk 
a Velencei szigeteket: Muranót és 
Buranót. Az esti órákban hazafelé 
indulunk az Udine-Rábafüzes (vagy 
Tornyiszentmiklós)-Budapest 
útvonalon, éjszaka az autóbuszon.
3. nap: Velence – Udine – 

Budapest – Szeged (690 km)
Folyamatos utazás, útközben 
pihenőkkel, étkezési 
lehetőséggel. Érkezés 
Budapestre a reggeli órákban, 
majd tovább utazás Szegedre.
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KARNEVÁL VELENCÉBEN - 4 NAP
Amikor színház az egész város! Látogatás Padovában!

Velencéből sosem elég! Ezt gondolta előttünk Hemingway - ki ott szeretett volna élni, 
Kosztolányi Dezső, kinek kedvenc városa volt, s Juhász Gyula is: „ Ma Velencébe szállok 
gondolámon”. Az ő léptük nyomán fedezzük fel az Adria Királynőjét három- vagy egy 
éjszakás utazásunk alatt. A 3 éjszakás program során jesoloi szállásunkról hajóval 
érkezünk a karneváli hangulattól egész nap pezsgő Velencébe, s két teljes napon át 
élvezhetjük a város magával ragadó báját, érintését! Ha épp csak egy kis felüdülésre 
vágyik, egy önfeledt sétára az álarcos, jelmezes Velencében, válassza 1 éjszakás 
programunkat, s mi visszaröpítjük Önt történelmi időkig! A mosoly, a jókedv garantált 
és kötelező! Hozza el a velenceiek örömét, ünnepi hangulatát otthonába, s máris 
gyorsabban tellnek a téli órák!

1. nap: Szeged – Budapest – 
Tornyiszentmiklós – Miramare 
– Jesolo (690 km)
Elutazás Szegedről kora 
reggel. Utazás Szlovénián át 
(Tornyiszentmiklós határátkelő), 
Udinén keresztül Olaszországba. 
Útközben pihenőt tartunk a 
festői elhelyezkedésű Miramare-i 
kastélynál, ahol Sissy királynő 
több alkalommal tartózkodott. 
Megtekintjük a kastélyt (kívülről) 
és pompás kertjét. Szállásunk 
3 éjszakán át Jesolóban lesz.
2. nap: Velence (30 km)
Reggeli után utazás Punta 
Sabbioniból. A tengeren át 
hajóval közelítjük meg a 
cölöpökre épült várost (hajójegy!). 
Városnézésünket a Szent Márk tér 
lebilincselő látványával kezdjük, a 
Campanille és Szent Mark Bazilika 
valamint a Dózse Palota együttes 
látványában gyönyörködünk. 
Idegenvezetőnkkel az ilyenkor 
egyirányúsított velencei 
sikátorokban a Canale Grande 
városban leírt kanyarulatán átívelő 

Rialto hídhoz érkezünk. Délután 
ismerkedés a várossal egyénileg, 
részvétel a karneváli hangulatban. 
(Az útra érdemes hozni karneváli 
ruhát, álarcot!) Vállalkozó kedvűek 
idegenvezetőnkkel gyalogosan 
a Frari Bazilikához látogatnak 
el, ahol Tiziano híres alkotásait, 
valamint Antonio Canova 
emlékművét találhatjuk. Estére 
szálláshelyünkre térünk vissza.
3. nap: Velence és a karnevál (30 
km)
Reggeli után hajóval ismét 
Velencébe utazunk, ahol részt 
veszünk a karneváli forgatagban. 
Egyénileg barangolhat Velence 
szűk, hangulatos utcáin, terein, 
megpihenve betérhet egy finom 
olasz kávéra valamely trattoriába. 
Fakultatív programként 
hajókirándulásra hívjuk a Velence 
környéki szigetekre. Murano és 
Burano szigetekre látogatunk. 
Ismerkedünk a régi hagyományokra 
visszanyúló muranói 
üveggyártással, manufakturális 
üvegfújó mesterek termékeivel, 

majd Burano csipkekészítés 
rejtelmeivel ismerkedünk. Burano 
hangulatos kis csatornái mentén 
sétálva élvezzük a színes kis házak 
összképét, főutcáin megpihenünk 
egy csésze kávé mellett. Estére 
visszatérünk szálláshelyünkre.
4. nap: Velence–Padova–
Budapest–Szeged (810 km)
Kora reggel Padovába, Szent Antal 
városába indulunk. A bazilika 
közelében láthatjuk a Prato 
della Valle teret, mely egy római 
kori amfiteátrum körvonalait 
őrizte meg. A rendkívüli 
épségben megmaradt történelmi 
városmagban felkeressük a Szent 
Antal bazilikát, benne a legendás 
szent földi nyughelyéül szolgáló 
kápolnával. Az épület előtt 
Donatello nagyszerű lovas szobrát, 
a méltóságteljes Gattamelatát 
is megcsodálhatjuk. Belvárosi 
sétánkat folytatva az egyetem ősi 
épületét, a Piazza della Erbe és a 
Piazza della Frutta középkori tereit 
csodáljuk meg, amelyeket a hajót 
formázó 13. századi Igazságügyi 

Palota választ el egymástól. A 
közelben megtekinthetjük a 
velencei kormányzók számára 
emelt palotát. Padovából 
hazafele indulunk az Udine –
Szlovénia–Tornyiszentmiklós– 
Budapest útvonalon, útközben 
többszöri pihenőkkel, étkezési 
lehetőséggel. Érkezés a késő 
esti órákban Budapestre, majd 
továbbutazunk Szegedre.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (02.05.):    72.000 Ft 
Részvételi díj (02.11.):     74.800 Ft 
1 ágyas felár:                       15.500 Ft 
3x vacsora felár:                 6.500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   25 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   9 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  5.700 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Murano és Burano 
hajóval:                                  6.800 Ft
Velencei hajójegy:                25 EUR

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged-Kecskemét-Budapest- 
Székesfehérvár-Veszprém-
Tornyiszentmiklós útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
A részvételi díj útlemondási 
biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 72.000 Ft-tól

 
02.05. 
02.11.

4

3
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KARNEVÁL RIJEKÁBAN
Varasd és Zágráb. KRK sziget kirándulás borkóstolóval

KARNEVÁL

Egyik legújabb programunk, melyen a karneváli hangulatú Rijekába utazunk. Utunk során 
a horvát tengerpart ikonikus tájain kirándulunk, és a télűző ünnepek színes kavalkádjainak 
részévé válunk. Rijeka, Zágráb és a KRK-sziget lesznek fő állomásaink, tartson velünk!

Részvétel (1 főre): 53.000 Ft-tól

 
02.13.

3

2
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Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 2 éj szállodában 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 2x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    53.000 Ft 
1 ágyas felár:                       12.500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 180 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:              40 KUNA + 3 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár: (25-34 fő):4.000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged - Kecskemét - 
Budapest - Székesfehérvár 
-  (Veszprém) - M7 autópálya 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Szeged-Kecskemét-
Budapest-Zágráb-Isztria (490 
km)
Elutazás a kora reggeli órákban 
Szegedről. Utazás a Budapest–
Nagykanizsa–Letenye útvonalon 
az Isztriai-félszigetre. Útközben 
Horvátország fővárosában 
időzünk, mely két város egyben: az 
alsóvárosban széles sugárutakat, 
hatalmas tereket, és szecessziós 
épületeket találunk, míg a 
felsővárosnak meghitt, középkori 
hangulata van. Kevés főváros van a 
világon, amely ilyen barátságosnak, 
lakhatónak, és emberi léptékűnek 
számít. Városnézésünket a Lotrscak 
toronynál kezdjük, ahova siklóval 
jutunk fel, innen szép kilátás 
nyílik Zágrábra. Városnézésünket 
folytatva megtekintjük a 

székesegyházat, Jelasics-
teret, a Kőkaput, és sétálunk a 
Tkalciceva utcán, mely a város 
legszínesebb és egyik legszebb 
utcája, a régi Zágráb hangulatát 
nyújtja. Zágrábban felkeressük a 
horvát bánok egykori palotáját 
és Petőfi Sándor emlékhelyét is. 
A zágrábi Medvevárban élt rövid 
ideig a mandulafák virágzását 
megéneklő püspök-költő Janus 
Pannonius. Késő délután érkezünk 
szálláshelyünkre, ahol kicsit 
megpihenve ízletes vacsorával 
várnak bennünket. Kellemesen 
eltelítődve a vacsorát lesétálva 
indulunk útnak a  tengerparton, 
élvezzük a tenger sós levegőjét.
2. nap: KRK-szigettúra: Punat-
Koslunj-KRK város és a 
Nemzetközi Fesztivál Rijekában Rijekában a karneváli 

felvonulás a délutáni órákban 
lesz látványos, ezért délelőtt 
KRK szigeten kirándulunk.
Reggelit követően kirándulásra 
indulunk a Kvarner-öböl 
legnagyobb szigetén, a KRK-
szigeten. A sziget központjával, KRK 
várossal ismerkedünk, ahol sétát 
teszünk ódon városfalai között, 
citadellája, katedrálisa megőrizték 
a régi idők hangulatát. Felkeressük 
a festői öböl partján fekvő Punatot, 
majd kishajóval átmegyünk Košljun 
szigetére a ferences kolostorhoz. 
A múzeumban történelmi 
gyűjtemény és kiállítás található. 
További érdekessége Košljunnak, 
hogy csaknem 500 növényfaj 
él ezen a parányi területen. 
A délutáni órákban érkezünk 
Rijekába, hogy részt vegyünk a 
Rijekai Karnevál forgatagában! 
A Rijekai Karnevál színvonalát 
dicséri, hogy felkerült az 500 
legrangosabb európai rendezvény 
listájára! A felöltözött jelmezes 
felvonulók tömegét figyelve 

élvezzük a karneváli hangulatot. 
A késő estig tartó felvonulásban 
több mint 100, városonként eltérő 
feldíszített kocsi vesz részt, melyet 
körül vesznek a vidám táncosok és 
maskarás felvonulók, emlékezetes 
hangulatot varázsolva Rijeka 
főutcájára. Szállodánkba a késő esti 
órákban térünk vissza, ahol ismét a 
már megszokott finom és bőséges 
vacsorával várják utasainkat!
3. nap: Opatija (Abbázia)-
Varasd-Budapest-Kecskemét-

Szeged (490 km)
A monarchia legjelentősebb 
kikötőjébe, Fiuméba utazunk, a 
mai Rijekába melynek belvárosa 
máig megőrizte kellemes 
mediterrán hangulatát. Sétálunk 
a város főutcáján, megtekintjük a 
XVII. századi barokk városkaput, 
a városházát és a Kormányzósági 
palotát, a színház épületét és 
a vásárcsarnokot. Szabadidőt 
követően hazafelé indulunk. 
A Dráva parti Varasd szépen 

gondozott, barokk óvárosába 
utazunk. Az Óváros körül ma is 
láthatók az egykori városfalak 
maradványai. Tornyaiból mára 
kettő maradt meg. Sétálunk 
hangulatos utcáin, megtekintjük 
főterén a barokk városházát, 
székesegyházát, Nemzeti 
Színházát. Letenye határátkelőn 
keresztül Budapestre az esti 
órákban érkezünk, majd 
utunkat folytatjuk Szegedre.
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KARNEVÁL TOSZKÁNÁBAN, 
KARNEVÁL VIAREGGIOBAN
A tavasz illatai: Firenze, Pisa, Lucca és Viareggio karneválja

De jó lenne egy kis vidámság, egy kis szín a téli napok után! Ha eljön a tavasz, mi 
útnak indulunk a napfényes Toszkánába! A vidámság a viareggioi karneválon vár 
ránk, a tavasz színei pedig végigkísérnek egész utunkon! Kulturális tartalomról pedig 
mi gondoskodunk: Pisai ferde torony, Puccini szülőháza, Firenze csodálatos emlékei 
bekerülnek a fotóalbumába! Jó lesz, meglátja!

1. nap: Szeged – Budapest – 
Szlovénia – Montecatini (970 
km)
Elutazás a kora reggeli órákban 
Szegedről Budapestre. Utazás 
Szlovénián át (Tornyiszentmiklós 
határátkelő) Olaszországba, 
útközben pihenőkkel, étkezési 
lehetőséggel. Az esti órákban 
érkezünk Montecatinibe, ahol 
mindvégig szálláshelyünk 
lesz. Estefelé Montecatini 
utcáin sétálhat, gyönyörködhet 
fényeiben, átérezheti a város 
mediterrán hangulatát.
2. nap: Firenze: a reneszánsz 
kor ”Athénje” és toszkán 
borkóstoló (100 km)
Megreggelizünk, majd Firenzébe 
utazunk. Ismerkedés a középkori 
várossal: Santa Croce templom 
– benne Michelangelo sírjával, 
Palazzo Vecchio, a Dóm 
monumentális épülete. Séta az 
Arno partján, a Ponte Vecchión. 

Fakultatív ajánlatunk: Látogasson el 
a világhírű Uffizi képtárba! (Belépő 
és magyar nyelvű tárlatvezetés! 
A tárlatvezetésre csak foglalásnál 
lehet jelentkezni, a helyszínen 
csatlakozásra már nincs lehetőség!) 
Visszatérve Montecatinibe, 
vacsora előtt szabadidejében 
sétálhat a város hangulatos utcáin 
vagy jöjjön velünk egy igazi 
toszkán borkóstolóra! Fakultatív 
ajánlatunk: közel a szállodánkhoz 
a toszkán lejtőkön megbúvó 
borászatba látogatunk, ahol 5 
féle bort kóstolunk falatokkal.
3. nap: Lucca, Pisa és Viareggio 
karneváli hangulatban (150 km)
A mai napon egész napos 
kirándulásra indulunk. Korai 
reggelit követően Lucca 
városfalakkal körbezárt városát 
keressük fel. Sétálunk szűk 
utcácskáin, láthatjuk román stílusú 
templomait, kereskedőházait. 
Továbbutazunk Pisa ikonikus 

városába, ahol a Csodák terét 
láthatjuk a ferde toronnyal, a 
katedrálissal és a keresztelő 
kápolnával. Szabadidőnkben 
élvezzük a belváros hangulatát, 
megpihenünk egy csésze capuccino 
mellett. Utunk következő állomása 
a festői Versíliai-parton fekvő 
üdülővároska, Viareggio, melyet 
karneválja tett híressé. Sétálunk 
tengerpartján, megtekintjük 
nevezetes épületeit és részt 
veszünk az ünnepi kavalkádban, 
mely 2013-ban ünnepelte 140. 
évfordulóját. Vasárnaponként 
farsangi ünnepi felvonulások 
díszítik a belvárost, késő estébe 
nyúlva karneváli hangulatba 
sodorva a résztvevőket. Estére 
szálláshelyünkre térünk vissza.
4. nap: Montecatini –Szlovénia - 
Budapest – Szeged (970 km)
Reggeli után Szlovénián 
(Tornyiszentmiklós határátkelő) 
keresztül hazafelé indulunk, 

útközben többszöri pihenővel, 
étkezési lehetőséggel. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban, 
továbbutazás Szegedre.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    79.500 Ft 
1 ágyas felár:                        11.000 Ft 
3x vacsora felár:                  9.800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   55 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 17 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  6.000 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Uffizi képtár tárlatvezetéssel, 
belépővel:                             11.000 Ft
Toszkán borkóstoló, 
falatokkal:                            6.000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged - Kecskemét – 
Budapest – Székesfehérvár 
- (Veszprém) - M7 autópálya 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 79.500 Ft-tól

 
02.12.

4

3
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VIRÁGKARNEVÁL NIZZÁBAN, 
CITROMFESZTIVÁL MENTONBAN 

San Remo, Cannes, Monaco, Eze Village, Antibes 

KARNEVÁL

Virágok és déli gyümölcsök, azúrkék tenger és karneváli hangulat! Igen, mindezt átélheti 
az évben egyszer induló programunkon 6 napon át: csodálatos tavaszi tájakon utazunk, 
megérintenek bennünket a Földközi-tenger lágy hullámai, San Remo, Nizza, Monaco és 
Monte Carlo felpezsdítő hangulata! Olyan csodákat láthat, amiket eddig még nem mutattunk 
meg Önnek: virágkarnevál Nizzában, citromfesztivál és „Holdfény Parádé” mentoni 
éjszakában! Ébredjen a természettel! Tartson velünk ezen különleges programunkon! 

Részvétel (1 főre): 136.300 Ft-tól

 
02.26.

6
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Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 4 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 4x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  136.300 Ft 
1 ágyas felár:                       47.500 Ft 
4x vacsora felár:               30.500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   70 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 14 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  9.500 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Cannes:                                  4.500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged - Kecskemét - 
Budapest - Székesfehérvár 
- (Veszprém) - M7 autópálya 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Szeged – Budapest – 
Genova (körny.) (1050 km)
Elutazás a kora reggeli 
órákban Szegedről Budapestre. 
Továbbutazás Szlovénián át 
(Tornyiszentmiklós határátkelő), 
Udinén keresztül Olaszországba, 
útközben többszöri megállókkal 
a késő esti órákban érkezünk. 
Szállásunk Genova környékén lesz.
2. nap: Genova – San Remo majd 
Nizza, a virágkarnevál! (170 km)
Reggelit követően a Ligur-parton 
utazunk. Útközben lehetőségünk 
van gyönyörködni a vadregényesen 
szabdalt tengerpartban. Gyalogos 
városnézést teszünk San Remóban 
– sétánk főbb látnivalói az Ariston 
Színház, a középkori erődítmény 
város, (Pigna), a San Siro templom, 
a Virágpiac és Itália legelegánsabb 

kaszinója. Autóbuszunkkal 
utazunk a híres virágkarnevál 
helyszínére, Nizzába. 
Csatlakozunk a virágkarnevál 
magával ragadó forgatagához, 
részt veszünk a kivilágított 
„Virágok Csatája” névre keresztelt 
színpompás virág felvonuláson, 
gyönyörködünk az esti Nizza 
fényeiben. Szállásunk 3 éjszakán 
át San Remo környékén lesz.
3. nap: Monaco és Menton 
citromfesztiválja (70 km)
Megreggelizünk, és Monacóba, a 
miniállamba utazunk, amelynek 
fekvése és látnivalói egyaránt 
elbűvölik a látogatót: Oceonográfiai 
Múzeum (a világ egyik legszebb 
akváriumával), Hercegi Palota, 
a Grand Casino, a belle epoque 
elegáns szállodái, az Óváros 

látnivalói várnak bennünket. 
Majd a kora délutáni órákban 
a citromfesztivál helyszínére, 
Mentonba érkezünk. Sétálunk a 
„citrom fővárosában”, megtekintjük 
a Bioves Parkban kiállított citrom- 
és narancs szobrokat, majd a 
Citrom Fesztivál forgatagában 
„merülünk el”. Az esti felvonulást 
tűzijáték zárja. Szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk vissza.
4. nap: Eze Village, Nizza 
egyénileg vagy Cannes (90 km)
Reggel rövid utazás után a Monaco 
és Nizza közötti Eze városkába 
érkezünk, amely több száz méteres 
szikla tetején tálalható. Botanikus 
kertjéből páratlan kilátás 
nyílik a Riviérára. Sétánk után 
látogatást teszünk a Fragonard 
Parfümgyárban, amely a világ 
leghíresebb kozmetikai termékeit 
állítja elő. Délután Ön választ: 
egyénileg élvezi a fesztiválváros 
hangulatát, sétálhat kedvére Nizza 
tengerpartján vagy kiránduljon 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: a 
Riviéra legnépszerűbb, pezsgő-
nyüzsgő városába kalauzoljuk 
utasainkat, a filmvilág 

központját, Cannes-t látogatjuk 
meg. Gyalogosan keressük fel 
látnivalóit: a Fesztiválpalotát, a 
világhírű Boulevard de la Croisette-
et és az óvárost. Visszaútban 
San Remo felé kitérőt teszünk 
Nizzába: a késő délutáni órákat 
Nizza látnivalói között töltjük: 
sétálunk az olaszos hangulatú 
óvárosban. Ezután még mindig a 
város belső részének látnivalóival 
ismerkedünk: következik az 
Angol sétány, a virágpiac, a 
Bellanda Torony, a Massena tér, 

a régi kikötő stb. Az esti órákban 
térünk vissza szálláshelyünkre.
5. nap: A Ligur-parton át 
utazunk – Imperia majd Verona 
(490 km)
Reggel autóbusszal hazafele 
indulunk a Ligur-parton keresztül. 
Imperiában megtekintjük a világ 
egyetlen olivaolaj múzeumát, 
ahol mindent megtudhatunk az 
olajfa történetéről és termésének 
feldolgozásáról. A késő délutáni 
órákban érkezünk a romantikus 
szerelmesek városába, Veronába. 

Rövid városnézés (Aréna, Julia 
haza, piactér, városháza). 
Szállásunk Padova környékén lesz.
6. nap: Udine – Szlovénián át 
Budapest – Szeged (720 km)
Reggeli után megtekintjük 
Padovában a Szent Antal 
székesegyházat, majd 
folytatjuk utunkat az Udine–
Szlovénia útvonalon hazafele, 
útközben pihenőkkel, 
ebédelési lehetőséggel. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban, 
majd továbbutazás Szegedre.
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KARNEVÁLI ÉLMÉNYEK MÁLTÁN 
HAJÓVAL GOZÓRA 
Tavaszi karneváli hangulat a lovagrend árnyékában! 

A február a karnevál jegyében zajlik itt Máltán is! A hagyományokhoz méltón extravagáns 
színek, látványos elemek kerülnek fel a felvonulásra kész kocsikra, melyek körül a 
látványos jelmezekben gyermekek és a máltai táncosok adják a hangulatot. A felvonulás 
központja Vallettában zajlik, így részt veszünk az eseményen!  Tartson velünk Máltára, 
ahol több százéves épületek árnyékában, hangulatos kis utcácskákon bolyongva 
ünnepeljük a tavaszt! Európa egyik legérdekesebb törpeállama már a föníciaiak óta 
fontos hajóállomás, kikötői és a tengerpart ma is nagy hangsúlyt kap a sziget életében. 
Jöjjön, és ismerje meg a Máltai lovagrend történelmét, palotáit, templomait, bástyáit! 
Engedjen a csábításnak, élje át a máltai kultúra utánozhatatlan hangulatát!

1. nap: Budapest–Málta 
(repülővel) | Ismerkedés 
a fővárossal és a vallettai 
karneváli hangulatával
Elutazás Budapest Liszt Ferenc 
repülőtérről menetrendszerinti 
repülőjárattal Máltára. Landolást 
követően a főváros, Valletta 
felé vesszük az irányt, hogy 
felfedezzük azt, illetve máris 
belecsöppenjünk a tavasz 
közeledtét hirdető karneváli 
hangulatba! Ellátogatunk a méltán 
híres Szent János Katedrálisba, 
pazar panorámában részesülünk 
a Felső Barakka Kertből. Az egész 
sziget önfeledt örömbe merül, 
színes jelmezekbe öltöznek 
kicsik és nagyok. Délután a 
Grand Harbour, a Három Város 
és Valletta által határolt öböl 
megismerésére van lehetőségünk! 
Fakultatív ajánlatunk: hajóról 
köszöntjük Máltát, láthatjuk 
múltját, jelenét és jövőjét. Aki nem 
vesz részt a fakultatív hajózáson, 
szabadidejét egyénileg tervezheti 
Sliemában. Majd autóbuszunkkal 
a szálláshelyünkre érkezünk, 
ahol 3 éjszakát töltünk el. 
2. nap: Pihenés Máltán vagy 
egész napos kirándulás a 
szigeten
Ismerkedhet Máltával egyénileg, 

vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: egész napos kirándulás. 
Első állomásunk a csodaszép 
San Anton kertek lesznek: az 
elnöki rezidencia mellett épített 
kertben szökőkutak, tavak mellett 
papagájok, hattyúk, és teknősök 
várnak ránk. Később Mosta 
Dómjának gigantikus kupoláját 
látogatjuk meg. Betekintünk az 
üveg és ezüst kézművesség titkaiba. 
Mdina csendes városába érkezve 
a történelmi zarándokhely szűk 
utcáin sétálunk. Szabadidőben egy 
igazi máltai ebédet fogyaszthatunk 
vagy felkereshetjük Rabatban 
a Szent Pál katakombát, majd 
a városfalról intünk búcsút. A 
Dingli sziklánál lélegzetelállító 
panorámában gyönyörködünk: a 
lábunk alatt meredek sziklafal és a 
tenger, a távolban pedig a lakatlan 
Filfla-sziget. Szálláshelyünkön 
rövid pihenőt tartunk, majd 
fakultatív lehetőséget kínálunk 
az estére: tartson velünk az esti 
fergeteges karneváli felvonulásra 
Valetta ódon utcáin, melynek 
eredete több, mint 500 évre 
tekint vissza. A felvonulást 
követően borkóstolós vacsora 
lehetőséget (felár ellenében) 
kínálunk Valetta óvárosának egyik 
kedvelt éttermében ahol az ízletes 

étkek mellé finom borokat 
kóstolhatunk (aki nem vesz részt 
a kiránduláson, a vacsoráját a 
3x fakultatív vacsora alapján 
a szállodában fogyasztja el).
3. nap: Pihenés Máltán vagy 
egész napos kirándulás a 
szigeten!
Reggeli után pihenhetünk, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: hajóval Gozóra 
indulunk. Útközben (jó idő esetén) 
Comino szigeténél a hajóról 
megtekintjük Kék Lagúnáját. Első 
állomásunk Dwejra védett öble és 
a jól ismert „kék ablak” egykori 
helyszíne (2017. márciusban 
összedőlt). Viktóriába, a sziget 
fővárosába érkezünk, rögtön a 
Citadellához és a katedrálishoz 
(kívülről) lépcsőzünk, ahol 
csodálatos kilátás fogad 
minket. Szabadidő a városban 
(megkóstolhatjuk a bruschettát 
és a kecskesajttal töltött raviolit), 
majd a több mint 5500 éves 
Ġgantija megalitikus templomhoz 
(világörökség) érkezünk. Utolsó 
állomásunk a Ta Pinu Bazilika, mely 
híres zarándokhely az országban, 
majd visszahajózunk Máltára. 
4. nap: Búcsút a káprázatos 
Kék Barlangnál és Marsaxlokk 
halászfalunál | Málta-Budapest 

(repülővel)
A kicheckolást követően a Kék 
Barlangot keressük fel, mely 
gyönyörű ragyogásával köszönt 
bennünket. Marsaxlokk halászfalu 
kikötőjének sárga-piros-kék 
kishajói igazi emblematikus 
képsorokra késztetnek bennünket! 
Lehetőségünk van egy jó 
tengeri ebéd elfogyasztására, 
mielőtt a repülőtérre indulnánk. 
Transzfer a repülőtérre, 
hazautazás Budapestre repülővel.

Utazás: repülővel és autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                   114.500 Ft 
1 ágyas felár:                        17.500 Ft 
2x vacsora felár:                 8.500 Ft 
3x vacsora felár:                12.500 Ft 
repülőtéri illeték kb.:    45.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   30 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   5 EUR 
 
Minimális létszám:                25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  5.500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Gozó hajóval:                       17.000 Ft
Málta egész napos 
kirándulás:                          13.500 Ft
Három város kikötő 
hajózás:                                   9.000 Ft
Valetta városnézés 
borvacsorával:                  28.000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet 
elején!  Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel!

A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 114.500 Ft-tól

 
02.13.

4

3
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KARNEVÁL ÉS FARSANG SZLOVÉNIÁBAN
Lendva és Maribor | Pohorje libegővel 

és a Bakónaki Energia park 

KARNEVÁL

Felejthetetlenné tesszük utazását: csodálja meg az Alpok hegyeit, lépjen be egy trópusi kertbe, 
kóstoljon bort egy szőlőhegyen! Töltődjön fel a gyógyhatású Energia parkban, fedezze fel 
Maribor történelmi városrészét! Vegyen részt Szlovénia híres farsangi karneválján, űzze el a 
hideget, a rossz szellemeket a helyi „busókkal”. Ízlelje meg az étel- és italkülönlegességeket! 
Kellemes és egyben izgalmas kikapcsolódást kínálunk az egész családnak.

Részvétel (1 főre): 33.800 Ft-tól

 
02.13.

2

1
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Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 1 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 1x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    33.800 Ft 
1 ágyas felár:                         7.500 Ft 
1x vacsora felár:                  3.800 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   25 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   8 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  6.000 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Borkóstoló Lendván:        2.500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged - Kecskemét - 
Budapest - Székesfehérvár 
-  (Veszprém) - M7 autópálya 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Szeged–Budapest–
Lendva-Dobronak: Trópusi 
Orchidea kert–Bakónaki-tó/
Energia Park–Maribor (350 km)
Elutazás Szegedről a kora 
reggeli órákban. Budapesten, 
Tornyiszentmiklós határátkelőn 
keresztül érkezünk a Lendva hegyen 
épült 54 méter magas Vinarium 
kilátótoronyhoz, melynek csúcsára 
felvonóval, vagy a bátrabbak 240 
lépcsőn át érkezhetnek. A csúcsról 
csodálatos látvány kínálkozik a 
környező dombokra, jó idő esetén 
az Alpokra. Elénk tárul Szlovénia, 
Magyarország, Horvátország és 
Ausztria tekintete. A szlovéniai 
magyarság központjába, Lendva 
városába érkezve a várát 
keressük fel, ahol régészeti, 
néprajzi, történelmi és kortárs 
képzőművészeti kiállítás várja 
az ide látogatókat. Megtekintjük 
a város híres szülöttének Zala 
György szobrászművésznek 
emlékszobáját is. Sétánk során 
a Szent Katalin templomot és a 

Makovecz Imre által tervezett 
modern kulturális központot 
tekintjük meg. Utunkat Közép-
Európa egyetlen trópusi kertjébe és 
orchideafarmjára folytatjuk, ahol 
évente 500 ezer növényt nevelnek. 
A mintaboltban vásárolhatunk 
virágokat, kellékeket. Lendván 
ellátogatunk a várba, ahol állandó 
kiállítás mutatja be a török ellen 
vívott harcok történetét. Érdekes 
helytörténeti gyűjteményt 
láthatunk a város polgárosodásával 
és ipartörténetével kapcsolatban A 
lendvai szőlőhegyen borkóstolóra 
igyekszünk (helyszínen fizetendő), 
ahol a környező borvidék 
jellegzetes ízeivel és aromáival 
ismerkedünk kedves házigazdánk 
vezetésével (a borkóstolóhoz házi, 
helyben sütött aprósüteményt 
kapunk). Kis kitérővel a Dobronak 
melletti Bakónaki-tóhoz és az 
Energia Parkba igyekszünk, 
amely gyógyhatásáról messze 
földön ismert. A Szent Vid 
kápolna és Vid kút közelében 

a természetgyógyászok és 
radiológusok olyan földi kisugárzó 
pontokat fedeztek fel, amelyek 
pozitívan hatnak közérzetünkre, 
egészségünkre. 8-30 perces 
tartózkodásnál már érződik 
hatása. Feltöltődve energiával 
indulunk Maribor felé, ahová a 
késő délutáni órákban érkezünk. 
Maribor Európa kulturális fővárosa 
is volt, a 400 éves szőlőtőke, a 
városközpont középkori kastélya, 
a székesegyház és a városháza 
egy vidékies hangulatú, magával 
ragadó települést idéz ahol sétára 
indulunk. Szálláshelyünkre 
az esti órákban érkezünk.
2. nap: Maribor 
madártávlatból: kilátás Pohorje 
csúcsáról – Ptuj karnevál – 
Budapest – Szeged (380 km)
Reggelit követően Maribor házi 
hegyére, a Pohorje-csúcsra 
felvonóval (felvonódíj!) érkezünk 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik 
a városra és a környező hegyekre. 
Megpihenünk a friss levegőn, 
majd Ptuj karneváli hangulata 
vár bennünket, mely ünnepség az 
UNESCO szellemi örökség része! A 

Dráva két partján elterülő Ptuj festői 
kisvárosba érkezve meghatározó az 
óváros fölé magasodó, gyönyörű 
reneszánsz kastély látványa. 
Farsangkor a mohácsi busók 
farsangi népszokásához hasonlóan 
a szlovén kurentek járják Ptuj 
utcáit. A báránybőrbe bújt 
kurentek a körmenettel a tavasz 
eljövetelét és a termékenységet 
ünneplik. Sétánkat a vidámság, a 
jókedv, a móka teszi látványossá 
és hangulatossá. A rémisztő 
maszkok, a hangoskodás, zajkeltés 

mind az ártó szellemek, a halál, a 
rossz, a hideg elűzésére szolgáltak. 
Ptuj belvárosa megtelik a 
„kurentálókkal”, a „honi busókkal”, 
e furcsa, félig emberi, félig állati 
figurákkal, akik báránybundában, 
színes lúdtollakkal díszített 
nagy maszkokban vonulnak 
végig a városon. Övükre súlyos 
kolompokat aggatnak, amelyek 
ugrándozás és tánc közben óriási 
ricsajt csapva hallhatók lépten-
nyomon. A hagyomány szerint 
ez űzi el a telet, és ébreszti fel a 

tavaszt. A látványos felvonulás 
közben sétálunk Ptuj főutcáján, 
ahol válogathatunk a sok finomság 
közt. A Szlovéniában egyedülálló 
turisztikai rendezvényen helyi 
borokat és ételkülönlegességeket 
is kínálnak, köztük a híres ptuji 
fánkot. Miután mi is „eltemettük 
a telet”, a késő délutáni órákban 
hazafelé indulunk. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban, 
majd továbbutazás Szegedre.
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MOHÁCSI BUSÓJÁRÁS 
TARTALMAS PROGRAMOKKAL
Minden móka. S egye fene, 
Kit búsítnak csalfa gondok. 
Így van ez jól. Hunniában 
Farsangolnak az istenek s a bolondok.
Ady Endre

Olvassa át legújabb egynapos, ‚ízig-vérig’ magyar programunkat, mely során az UNESCO 
kulturális örökség listáján szereplő mohácsi busójárást rengeteg különlegességgel 
‚fűszerezzük’! Borkóstoló, ókori taposómalom, a mohácsi vész emlékhelye és Makovecz 
Imre építészete lesz útitársunk.Tartson velünk!

Budapest-Kecskemét-
Dunaföldvár-Szekszárd-
Mohács
A kora reggeli órákban indulunk 
Budapestről, majd Kecskeméten 
(Szegedi utasok csatlakozása) és 
Dunaföldváron keresztül a tolnai 
megyeszékhely, Szekszárd utunk 
első állomása. Meglátogatjuk a 
Szent János és Szent Pál kápolnát, 
majd a Régi vármegyeházát és a 
Bencés apátság fennmaradt romjait. 
A szekszárdi Bormúzeumban a 
környező bortermő vidék életébe 
kapunk betekintést, borkóstolási 
lehetőséggel egybekötve. 
Visszaszállunk autóbuszunkra, és 
utazunk tovább Mohácsra, a Csele 
patak mentén elhelyezkedő vízi és 
taposómalomhoz, amely Európa 
egyetlen, ismert taposómalma. 
A bátrabbak ki is próbálhatják! 
Mindezek után utunk célpontjához, 
a Busójárás helyszínére érkezünk! 
Megtekintjük a vidám busók 

felvonulását, majd városnézés 
a Busójárás programjának 
függvényében: megtekintjük a 
Széchenyi teret „A három leány 
szobrával”, a tér látképét uraló 
Fogadalmi Emléktemplomot, a 
Városházát, a Szentháromság teret 
stb. A délután folyamán időjárás 
függvényében a Mohácsi Nemzeti 
Emlékhelyet is megtekintjük, mely 
az 1526-os mohácsi vésznek állít 
emléket. 14 000 magyar katona 
esett el itt másfél óra leforgása 
alatt, köztük a mindössze 20 
esztendős II. Lajos királyunkkal, 
így ezt az évszámot tekintik 
történészeink a magyar középkor 
végének… Az emlékhely látogatása 
után visszatérünk a belvárosba, 
ahol a főutca számos kávézójában 
és éttermében lehetőségünk lesz 
felmelegedni egy-egy csésze kávé 
vagy tea társaságában az ízek 
udvarában. A mai busójárás a 
régi népszokás központjában, a 

Kóló téren kezdődik. A beöltözött 
busók, jankelék, maskarák itt 
gyülekeznek és találkoznak a 
Dunán csónakokkal átkelt busók 
az ágyús, az ördögkerekes, a 
szekeres, a kürtös, a teknős és 
más busó csoportokkal. A régi 
elöltöltős busóágyú dörejére a 
különböző csoportok a főutcán 
át bevonulnak a város főterére, 
ahol szabad farsangolás kezdődik. 
Ezt követően a Duna-parton és 
a környező utcákban zajt keltve 
ünneplik a farsangot. Szürkületkor 
visszatérnek a főtérre és a télűzés 
fő attrakciója a meggyújtott 
óriási máglya körül táncolnak. Az 
esti órákban a busókat magunk 
mögött hagyva hazafelé indulunk 
Dunaföldvár-Kecskemét útvonalon 
kora esti órákban (a szegedi 
csatlakozókat Kecskemétről 
transzferáljuk). Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

Utazás: autóbusszal

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    13.500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                4.000 Ft 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 500 Ft 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő): 3.000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged - Budapest - Kecskemét 
- Szeged/Dunaföldvár útvonalon. 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
A részvételi díj útlemondási 
biztosítást tartalmaz. 

Részvétel (1 főre): 13.500 Ft-tól

Fotó: Hodozsó Beáta

 
02.14.

1

0
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TAVASZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE 
ISZTAMBULBAN
Hajóval a Boszporuszon és a szultánok teaháza

Jöjjön velünk Törökország varázslatos metropoliszába: Isztambulba! Kék mecset, 
Ciszterna, Ayasofya, a nyüzsgő bazár... kell ennél több biztatás? Választása szerint akár  
boszporuszi hajózás, hastánc bemutató színesítheti az Ön programját. 

1. nap: Budapest – Isztambul
Elutazás Budapestről menetrend 
szerinti repülőjárattal Isztambulba. 
Érkezésünket követően transzfer 
a szállodáma majd rövid 
pihenő után megismerkedünk 
Isztambul hangulatával és 
sétánk során meglátogatjuk a 
Nagy Bazárt és a Laleli dzsámit.
2. nap: Isztambul nappal , 
Isztambul éjjel!
Reggelinket kényelmesen 
elfogyasztva helyi idegenvezető 
kíséretében ismerkedünk a város 
legfőbb nevezetességeivel: Kék 
Mecset (Sultan Ahmed dzsámi), 
Ciszterna – az „elsüllyedt palota” 
(ókori földalatti víztározó), 
Ayasofya (1500 éves bizánci ortodox 
bazilika, ma mecset) és a Topkapi 

szultáni palota és hárem. Délután 
szabadidő, mely során látogatást 
tehet a nagy bazár zegzugos 
folyosóin és (felár ellenében) 
részt vehet az egyik középkori 
Hamamban egy hamisítatlan 
török fürdő programon. Fakultatív 
ajánlatunk az estére: hangulatos 
török folklór estre hívjuk, 
hastánc bemutatóval, itallal.   
3. nap: Isztambul: a város 
másik arca, bepillantás Ázsiába 
(20 km)
Reggeli után szabadidő, mely 
során egyénileg ismerkedhet a 
török metropolisz hangulatával.
Fakultatív ajánlat délelőttre: 
először a Dolmabahce szultáni 
palota szemkápráztató 
élményében lehet részünk majd 

hajókirándulásra indulunk a 
Boszporuszon, a vízről csodálhatjuk 
meg Isztambul „másik arcát”. 
Fakultatív ajánlatunk délutánra: 
Autóbusszal olyan helyeket 
keresünk fel Isztambulban, amit 
még látnunk kell. Először a Nagy 
Szulejmán Dzsámihoz majd a 
Bizánc városfalakhoz látogatunk el 
valamint megállunk a Héttoronynál 
is mely ugyan már belülről nem 
látogatható de így is sokatmondó. 
Majd láthatjuk még a Galata 
hidat, melynek éttermei, üzletei 
hívogatnak bennünket. Utunkat 
folytatjuk a Chora monostorhoz 
és a Fűszerbazárhoz, majd 
autóbusszal Ázsiába kirándulunk, 
a szerelmesek dombjára, ahol 
a szultáni teaházban teázunk 

szultánok módjára, gyönyörű 
kilátással Isztambulra. 
4. nap: Isztambul – Budapest
Délelőtt menetrendtől függően 
szabad program, majd transzfer a 
repülőtérre,    hazautazás    Budapestre.

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szálloda**** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  103.000 Ft 
1 ágyas felár:                      26.000 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:    51.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                  40 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   5 EUR 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  5.500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Isztambul felfedezése 
autóbusszal fél napos:       70 EUR 
Boszporuszon hajóval + 
Dolmabache Palota:           80 EUR
Török est:                                45 EUR
Hamam törökfürdő:           50 EUR

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 103.000 Ft-tól

 
03.12. 
04.02. 
04.29.
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TENERIFE: AZ ÖRÖK TAVASZ SZIGETE
Tavaszi szellők pihenéssel, kirándulásokkal

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Valahol az Atlanti Óceán Afrikához közel eső partjainál, a Kanári szigetek legnagyobbikán 
élvezni a finoman simogató tavaszi szellők bársonyos érintését …. hmmm … valahol 
mindannyiunk álma ez a téli szürke és hideg hónapok után. A mi gondolatunk is e kellemes 
érzések mentén forgott, amikor arra jutottunk, de sokan gondolják még így velünk együtt! 
Programunkat ezen érzések motiválták, jártuk be a Kanári szigetek legnagyobbikát Tenerifét, 
annak is főként a gyönyörű északi részét és hoztuk a Z(s)eppelin Programok kínálatába, 
Önnek! Kellemes mikroklímája mellett változatos tájak, fenséges fekete homokos strandok, 
buja, dús növényzet mellett magas hegyek és holdbéli táj várja az érdeklődőket. Miközben 
kedvünkre sütkérezünk a tengerparton, a közeli Teide hegy 3000 méteres magasságaiban 
akár hó is eshet. Tenerifét méltán nevezik Tenerifét az örök tavasz szigetének: az év minden 
napján 23-32 fok közötti a hőmérséklet! Tartson velünk egy tavaszi pihentető programon.

Részvétel (1 főre): 124.500 Ft-tól

 
04.30. 
05.21.
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Fakultatív programok 
(10 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Nagy szigettúra ebéddel:100 EUR
Teide Nemzeti Park 
ebéddel + felvonójegy:     100 EUR 
                                        + felvonójegy 
Santa Cruz-Taganana 
ebéddel:                                  100 EUR  
Loro Park belépőjegy 
(felnőtt):                                   40 EUR 
La Gomera kirándulás 
ebéddel:                                   160 EUR 

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1.nap Budapest – Tenerife 
repülővel
Menetrend szerint érkezünk az 
örök tavasz szigetére Tenerifére, 
majd transzfer a sziget északi 
oldalán lévő Puerto de la Cruz 
„fővárosba”, szálláshelyünkre. 
Szállodánk Puerto de la 
Cruzban, a tengerparthoz 
közel lesz félpanzióval, ahol 
7 éjszakát töltünk töltünk (az 
Atlanti-óceánra néző, erkélyes 
szobák lekéréssel elérhetők!). 
2-7. nap   
Pihenés az örök tavasz szigetén    
fakultatív kirándulásokkal
A főváros Puerto de la Cruz a sziget 
északi részén, kedvelt üdülőhely, 
mely hatalmas kikötőjével 
és különleges operaházával 
kiemelkedő célpont az utazó 
számára. A szigeten egész évben 
egymást érik a tradicionális kanári 
ünnepségek és fiesták, szinte 
minden hétre jut valamilyen 
zenés-táncos esemény. A 
nyüzsgő élet, a boltok sokasága 
és a számtalan programlehetőség 
csábítja az idelátogatót. Elsősorban 
a rendkívüli mikroklímájának 
köszönhetően burjánzó szubtrópusi 
és trópusi növényzete, illetve 
a tradicionális építészete miatt 
népszerű. Számos látnivalóval 
büszkélkedik. Itt található a világ 
egyik legjobb állat- és növénykertje, 
a Loro Park, amely számtalan 
érdekes előadással, lakójával várja 
látogatókat. Az óceán partján 
végig futó sétányon kellemes 
sétát tehetünk nap mint nap... 
cukrászdák, éttermek és butikok 
egész sorát egy banánfák tövében 

álló tradicionális kanári stílusú kis 
San Telmo kápolna teszi egyedivé, 
mellette pedig a városka egyik 
jelképe a Cezar Manrique által 
tervezett Lago Martianez nagyon 
különleges, trópusi környezetet 
idéző medencéi a kaszinóval. 
8. nap Tenerife – Budapest 
repülővel  
Reggelit követően pihenve 
búcsúzunk a szigettől, 
majd menetrend szerint 
hazautazás Budapestre.

NAGY SZIGETTÙRA EBÉDDEL: 
KULTÚRA ÉS TERMÉSZET                                                                                                                         
A fővárosban, Santa Cruz de 
Tenerifén kezdjük ismerkedésünket 
a szigettel, ahol a Történeti 
Múzeumban a sziget múltját éljük 
újra. Ezt követően Candelláriába 
megyünk, amely a Kanári-szigetek 
védőszentjének köszönhetően 
a legfontosabb zarándok hely 
a szigeten. A Fekete Madonna 
megtekintése után a spanyol 
hódítás előtti időket idéző őslakó 
királyok „guanche mencey”-
ek szobrait fényképezhetjük a 
bazilika előtti téren a végtelennek 
tűnő, mélykék Atlanti-óceán 
előtt. Majd a sziget déli részére 
utazunk és az üdülő paradicsomot 
Los Cristianost és Playa de las 
Americast keressük fel, ahol szabad 
idő fürdési lehetőség, vásárlás. 
Ebéd. Délután a lélegzetelállító 
Los Gigantes monumentális 
sziklaegyüttesét keressük fel. 
Majd átkelünk a szigeten és az 
északi oldal szebbnél-szebb tipikus 

kanári településeit csodáljuk 
meg: Garachico óvárosát, amelyet 
egy vulkánkitörést követően 

maga alá temetett a láva, Icod 
de los Vinosban pedig a Királyok 
háza, banánlikőr és lekvárkóstoló 
előtt a sziget legnagyobb és 
legöregebb, az „ezeréves” 
sárkányfát csodáljuk meg.  

TEIDE NEMZETI PARK EBÉDDEL                                                                                                                                   
Spanyolország leglátogatottabb 
nemzeti parkjába a Las Canadas 
del Teide Nemzeti Parkba teszünk 
egész napos kirándulást. La 
Esperanza meseszép többszáz 
éves kanári fenyőerdőn átkelve 
az ország legmagasabb csúcsához 
a 3718 m magas El Pico Teidéhez 
tartunk. Útközben szebbnél-szebb 
vulkanikus képződményeket 
láthatunk. De nemcsak az érdekes 
alakú lávaképződmények, hanem 
az endemikus növény és állatvilága 
miatt is. Több fantasztikus film, 
például a Csillagok háborúja és 
a Majmok bolygója forgatási 
helyszínén, „ holdbéli tájon” 
sétálunk. A nemzeti park 

interaktív látogatói központjában 
a vulkánok működésével, a 
különböző láva típusokkal, a Teide 
keletkezésével továbbá endemikus 
állat-és növényvilágával 
ismerkedünk. Felvonóval 3550 
m-es magasságig mehetünk fel 
(felvonójegy!), ahonnan jó idő 
esetén az egész szigetcsoportban 
gyönyörködhetünk. A Roque de 
Garciánál a „katedrális”, „vemhes 
medve”, a „kőfa vagy Isten ujja” 

formájú lávaképződményekkel 
készíthetünk páratlan felvételeket, 
de lencsevégre kaphatjuk a 
„Teide nyakkendőjét” is. Rövid 
megállót tartunk a „hercegnő 
cipellőjénél”, majd egy kis hegyi 
faluban ebédelünk. Ebéd után 
megcsodálhatjuk a végtelen 
tejszínhabnak tűnő felhőtengert, 
felkeressük a „ csokitorta” réteges 
lávaképződményt. Hazafelé ízelítőt 
kapunk a kanári építészetből, 

hiszen rövid pihenőt tartunk a 
tipikus fenyő erkélyeiről híres „Casa 
de los Balcones”-nél Orotavában. 
Rövid séta az óvárosban, majd 
visszaérkezés a szálláshelyűnkre 
Puerto de la Cruzba.                                                                                                           

LORO PARK                                                                                                                               
Tenerife másik „kötelező” 
látnivalója a Papagájpark, 
ahol csodálatos környezetben 
különleges papagájokat, a 

Fakultatív kirándulások:

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 7 éj szálloda**** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 7x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  124.500 Ft 
1 ágyas felár:                      40.000 Ft 
Repülőjegy + Repülőtéri illeték 
kb.:                                         110.000 Ft 
20 kg feladható 
poggyász kb.:                    35.000 Ft

Minimális létszám:                 15 fő
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ritkaságnak számító fehér tigrist, 
gyilkos bálnát, hüllőket és sok-
sok szebbnél szebb növényt 
láthatunk. Papagáj-, delfin-, 
fóka- és gyilkosbálna show teszi 
felejthetetlenné látogatásunkat.  A 
Loro Parkba ingyenes kisvonattal 
juthatunk el Puerto de la Cruz 
központjából. A Loro Parque 
1972-ben nyitotta meg kapuit. 
Az elmúlt 46 évben már több 
mint 30 millióan csodálták 
meg az összesen 135.000 m²-en 
elterülő létesítményt. A parkban 
megtekintheti a világ legnagyobb 
papagáj gyűjteményét, mely több 
mint 3500 különböző fajból áll, 
azonban közülük 300 faj már csak 
a Loro Parkban él. A csodálatos, 
színesebbnél színesebb madarak 
naponta többször szórakoztatják 
a látogatókat show-műsorukkal. 
Ugyancsak fantasztikus élményt 
nyújt a delfin- vagy a gyilkos 
bálna show is, csakúgy, mint 
a barátságos fókák, akik profi 

idomárjaiknak köszönhetően 
készségesen szórakoztatják Önt 
egész évben. A parkban található 
pingvináruimban több száz 
pingvin él. A külső hőmérséklet 
ellenére, számukra természetes 
környezetben, sarkvidéki -2°C fokos 
hőmérsékletben élhetnek. A park 
egyik fénypontja a 18,5 méter hosszú 
cápaalagút, ahol a 7 különböző 
cápafaj mellett piranhákat, színes 
neon halakat láthat közvetlen a 
feje felett úszkálni. Az egész park 
területét lenyűgöző, gondozott, 
buja növényzet borítja, amely 
fákat, bokrokat és virágokat a 
világ számos tájáról szereztek 
be. Fontos: Vendégeink figyelmét 
felhívjuk arra, hogy a park nagy 
hangsúlyt fektet az állatvédelemre. 
Ritkán előfordulhat, hogy 
egy-egy bemutatón a vártnál 
kevesebb állat lép fel, mert az 
állatokat sosem kényszerítik 
a show-n való részvételre. 

LA GOMERA HAJÓZÁS KOLOMBUSZ 
NYOMÁBAN EBÉDDEL                                                                                                                 
Egésznapos kirándulás a 
szomszédos La Gomera szigetre, 
amely arról nevezetes, hogy onnan 
indul el Kolumbusz az ismeretlen 
óceánon nyugat felé az Indiákra, 
mikor felfedezi Amerikát. A 
második legkisebb kanári-sziget 
közepén a Garajonay Nemzeti 
Parkban él Földünk legősibb eredetű 
növénytakarója, a több millió 
éves mesebeli babérerdő. Rövid 
fotószünet a Roque Agandonál. A 
parkban a Laguna Grande tisztáson 
megismerkedhet több mint 
húszféle babérnövénnyel. Ebédünk 
a jellegzetes helyi fogásokból 
áll, közben pedig ízelítőt kapunk 
a gomerai füttynyelvből is. Az 
„el silbo” akár 5 kilométerre is 
hallható kommunikációs eszközét 
az UNESCO 2009-ben felvette 
a kulturális örökségei sorába. 
Csodálatos hegyvidéki tájak 
között megbújó banánültetvények 

között folytatjuk utunkat a 
Casa de Telaresig, ahol a helyi 
kézművességgel ismerkedünk és 
megkóstolhatjuk az afrodiziáknak 
számító mistelát is. Délután a 
sziget fővárosába San Cristobal 
de la Gomerába megyünk, ahol 
rövid séta keretében megnézzük 
azt a házat, ahol a Kolumbusz az 
expedíció előtti utolsó éjszakát 

töltötte, a templomot, ahol az 
út előtt imádkozott, sőt még azt 
a kutat is láthatjuk, amelynek 
vizével megszentelte az általa 
felfedezett szárazföldet. Komppal 
jutunk vissza Tenerifére, Los 
Cristianos kikötőjébe, majd busszal 
a szálláshelyünkre érkezünk

SANTA CRUZ EBÉDDEL ÉS 
TAGANANA ELBŰVÖLŐ 
TENGERPARTJÁN STRANDOLUNK                                                                                                           
Kirándulás a fővárosba Santa Cruz 
de Tenerifére. Az Auditórium, 
a kikötő és a sziget legrégibb 
temploma az Iglésia de la 
Concepción mellett elhaladva a 

városközpontba megyünk, ahol 
rövid városnéző séta keretében 
elsétálunk a Parlamenthez, a 
Plaza Espanan a város jelképévé 
vált Postapalotát és az 1936-39-es 
polgárháború emlékművét nézzük 
meg. Szabadidő, vásárlási vagy 
fürdési lehetőség a sziget egyetlen 
sárgahomokos strandján a Playa de 
las Teresitason. Ebéd San Andres 
egyik tipikus kis tavernában. Majd 
a lélegzetelállító Anaga-hegységen 
átkelünk, az „Oroszlán szikla” 
mellett elhaladva az elbűvölő 
Tagananáig. Strandolás, fotózkodás 
az „úszó medvefej” sziklával.

Részvétel (1 főre): 124.500 Ft-tól

 
04.30. 
05.21.

8

7

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 7 éj szálloda**** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 7x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  124.500 Ft 
1 ágyas felár:                      40.000 Ft 
Repülőjegy + Repülőtéri illeték 
kb.:                                         110.000 Ft 
20 kg feladható 
poggyász kb.:                    35.000 Ft

Minimális létszám:                 15 fő

Fakultatív programok 
(10 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Nagy szigettúra ebéddel:100 EUR
Teide Nemzeti Park 
ebéddel + felvonójegy:     100 EUR 
                                        + felvonójegy 
Santa Cruz-Taganana 
ebéddel:                                  100 EUR  
Loro Park belépőjegy 
(felnőtt):                                   40 EUR 
La Gomera kirándulás 
ebéddel:                                   160 EUR 

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.
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TAVASZKÖSZÖNTŐ AUSZTRIÁBAN 
Mariazell, Berndorf és Lilienfeld, 

Mariazeller Bahn élményvonattal! Myrafalle vízesés

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Kora tavaszi kirándulásra hívjuk, amikor a napsütés már csalogatóan sétákra hív 
bennünket! Két napos programunk könnyed kikapcsolódást ígér: barlangok mélyén 
hajókázva rejtélyek nyílnak meg előttünk miközben történelmi magasságokba 
emelkedünk….  a program csúcspontjaként a Mariazeller Bahn élményvonattal utazunk 
az éledő erdő ölelésében! Kellemes percek, könnyed kikapcsolódás egy tartalmas hétvége!

Részvétel (1 főre): 39.000 Ft-tól

 
04.03. 
05.01.

2

1
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Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 1 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 1x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    39.000 Ft 
1 ágyas felár:                         9.000 Ft 
1x vacsora felár:                  6.600 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   30 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   3 EUR 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  6.500 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Mariazell vonatjegy:           10 EUR 

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged - Kecskemét - 
Budapest - Tatabánya (pálya) 
– Győr - Hegyeshalom (határ) 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Szeged-Budapest-
Myrafalle vízesés-Wiener 
Neustadt-Maria Schutz-
Mariazell (360 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban. Utazás Budapest–
Hegyeshalom határátkelőn át 
az Alsó-Ausztriai Myrafalle 
vízeséshez, ahol egy kellemes 
sétautat teszünk meg a Mira patak 

mellett. Fahidakon keresztezzük 
a sebes patakot miközben a 
víz alattunk zubog, suhan 
alá…az élmény pótolhatatlan! 
Utunkat folytatva Bécsújhelyre 
(Wienerneustadt) érkezünk. 
A magyar történelemben is 
fontos várossal ismerkedünk. 
Megtekintjük várát (kívülről), a 
Mária-templomot és a Főteret. 

Rövid szabadidő majd utunkat 
folytatva a barokk stílusú 
kéttornyú Maria Schutz-i 
zarándok templomba pillantunk 
be, hogy meggyőződjünk róla, 
valóban gyógyító hatása van-e 
a szentély mögött található 
„csodatevő forrásnak”. A forrás 
vizéből mi magunk is ihatunk, 
vagy kis üvegcsében vihetünk 
haza szeretteinknek?? A délutáni 
órákban érkezünk Mariazellbe, 
mely évszázadok óta zarándokok 
szellemi központjaként ismert. 
A Bazilika hatalmas épületében 
teszünk látogatást, majd sétálunk 
főterén, sétálóutcáján. Estére a 
Mariazell környéki szálláshelyünket 
elfoglaljuk, vacsorára készülődünk.
2. nap: Mariazeller Bahn – 
Lilienfeld – Berndorf - Seegrotte 
– Budapest - Szeged (390 km)
Elfogyasztva reggelinket a 
Mariazeller Bahn vonat állomására 
igyekszünk (vonatjegy)! A vonat 
anno a zarándokok részére került 
megépítésre, napjainkban kedvelt 

turista program. Vonatozás 
közben gyönyörű tájakon robogva 
csodálhatjuk meg a Pielach völgyét. 
Visszapattanva autóbuszunkra 
a szép fekvésű Lilienfeldet 
keressük fel, ahol meglátogatjuk 
híres cisztercita apátságát. Az 
apátságban egykoron egri érsekünk 
volt az apát, kiről a mai napig is 
elismerően nyilatkoznak. Az alsó-
ausztriai Berndorf neobarokk 
Szent Margit templomát és a hozzá 

tartozó egyedülálló iskolaépületet 
tekintjük meg, ahol mai napig aktív 
tanítás folyik, hétvégéken pedig a 
gyönyörűen helyreállított múzeum 
jellegű tantermeibe tehetünk 
bepillantást úgy, mint egyiptomi, 
dór, bizánci, rokokó, gótikus, 
barokk, stb. „Pedagógiai sétánkat” 
követően Seegrotte egyedülálló 
tavas-barlangjához érkezünk, 
ahol vezetéssel megtekintjük az 
egykori gipszbánya kialakulásának 

történetét, majd a föld alatti 
tórendszeren hajózva különös 
látványban lesz részünk: hajóra 
szállva úszunk tova a hegy 
gyomrában ...Hazafele indulunk, 
érkezes Budapestre az esti órákban, 
majd továbbutazunk Szegedre.
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TAVASZKÖSZÖNTŐ PRÁGÁBAN 
ÉS ČESKÝ KRUMLOVBAN 
Pozsony, Telč és Hluboká várkastélya, 
esti hajózás a Moldván

Három napban annyi élmény várja, hogy minden perce örökre emlékezetes lesz: 
Pozsony nevezetességei és egy forró csokoládé, Telc és a világörökség majd Prága! 
Séta az Óváros téren, barna sör egy kisvendéglőben majd esti sétahajózás a Moldván 
vacsorával! Hazaúton is megtaláljuk a varázslatot: Cesky Krumlov középkori utcáit járva 
elfeledkezhetnek a mindennapokról. Prága a miénk lesz!

1. nap: Szeged – Budapest – 
Pozsony – Prága (520 km)
Elutazás a kora reggeli órákban 
Szegedről. Utazás Budapesten 
keresztül, majd Rajkánál lépjük 
át a határt. Pozsonyba érkezve 
ismerkedés a város szépen felújított 
történelmi városközpontjával, ahol 
számtalan magyar vonatkozású 
műemlékkel találkozunk. 
Szabadidő az Óváros téren, ahol 
egy kellemes hangulatú forró kávé 
vagy csokoládé mellett élvezzük 
a közelgő tavasz illatot. Tovább 
utazva Telc városába teszünk 
kitérőt. A város főteret 70 XV – 
XVI. századbeli lábas ház díszíti 
(világörökség). Az esti órákban Prága 
fényei köszöntenek bennünket, 
ahol elfoglaljuk szálláshelyünket 
(fakultatív vacsora).
2. nap: Prága és a 
világörökségek – Moldvai 

hajózás (15 km)
Reggeli után ismerkedünk 
a cseh fővárossal: Hradzsin, 
Aranyművesek utcája, Szent Vitus 
Katedrális, Szent György Bazilika. 
Sétálunk a hangulatos Óváros téren 
és Prága büszkeségén, a barokk 
szobrokkal díszített Károly-hídon 
(Európa egyik legszebb hídja). A 
hagyományos sültgesztenyéhez 
és aprósüteményhez lehetőség 
nyílik a forralt bor és a barna 
sör megkóstolására valamely 
hangulatos kisvendéglőben. A 
gyönyörűen feldíszített város 
elvarázsolja a turistát. Fakultatív 
ajánlatunk: Hajókirándulásra 
hívjuk az esti kivilágításban 
tündöklő Moldván, svédasztalos 
vacsorával. (Aki a fakultatív 
programon nem vesz részt, 
önköltségén választhat Prága 
számtalan kisvendéglője közül.)

3. nap: Prága – Hluboká – Český 
Krumlov – Budapest – Szeged 
(610 km)
Reggeli után elbúcsúzunk 
Prágától. Útközben Csehország 
legpompásabban berendezett 
várkastélyát tekintjük meg 
Hlubokán. A látvány a windsori 
kastélyt idézi elénk. Gyönyörű 
fafaragások és pazarul berendezett 
szobák kápráztatják el a látogatót. 
Utolsó megállónk a cseh városok 
gyöngyszeme, Česky Krumlov. 
A kisváros igazi ékszerdoboz, 
méltó vetélytársa a tőle sokkal 
nagyobb és híresebb Prágának. 
Gyönyörködve sétálunk a Moldva 
kanyarulata által körülölelt festői, 
középkori reneszánsz belvárosban. 
Rövid szabadprogram keretében 
kedvünkre kóborolhatunk 
Csehország második legnagyobb 
vár udvarában, valamint a 

középkori hangulatú óvárosban. 
Városnézésünket követően 
hazafelé indulunk Ausztrián 
keresztül Bécs városát érintve. 
Érkezés Hegyeshalmon át 
Budapestre az esti órákban, 
majd tovább utazunk Szegedre.

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 2 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 2x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (03.13.):     46.700 Ft 
Részvételi díj 
(04.02., 04.30.):                50.800 Ft 
1 ágyas felár (03.13.):       15.000 Ft 
1 ágyas felár 
(04.02., 04.30.):                   17.000 Ft 
1x vacsora felár:                  4.700 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   94 CZK 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                80 CZK

Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  4.800 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Moldvai hajózás:                 7.500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged - Kecskemét - Budapest 
- Tatabánya (pálya) - Győr 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 46.700 Ft-tól

 
03.13. 
04.02. 
04.30.

3

2
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TAVASZKÖSZÖNTŐ 
KRAKKÓ - WIELICZKA – ZAKOPANE

Dél-lengyel barangolások - világörökségek

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Egy kis történelem, egy kis földrajz, s a szellem is felfrissül ezen a kiránduláson! 
Sóbánya Wieliczkában, Krakkó történelmi belvárosa, Báthory István sírja mind 
megmutatja titkait! Csoportunkkal feljutunk még a Zakopane csúcsra is! A látvány sokáig 
felejthetetlen marad, ezt garantáljuk! Hazaútban, a késmárki pihenő alatt tovább éljük 
e történelmil szépségeket bemutató program hangulatát! Emékeink hazáig kísérnek!

Részvétel (1 főre): 40.800 Ft-tól

 
03.12. 
04.02. 
04.30.

3

2
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Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 2 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 2x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (03.12.):    40.800 Ft 
Részvételi díj 
(04.02., 04.30.):                 43.800 Ft 
1 ágyas felár:                       12.500 Ft 
2x vacsora felár:                  7.400 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                 150 PLN 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                40 PLN 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  3.000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged - Kecskemét - Budapest 
- Parassapuszta (határ)
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Szeged – Budapest – 
Wieliczka– Krakkó (690 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban, utazás Szlovákiába, 
az Alacsony – Tátra vidékére. 
Besztercebányán rövid pihenőt 
tartunk. Tovább utazva különleges 
helyre látogatunk, az UNESCO 
védelmét élvező világörökség 
részét tekintjük meg. A wieliczkai 
sóbányához látogatunk. Földünk 
egyik legrégebbi, ma is látogatható 
sóbányája turisták ezreit vonzza. 
Csodálatosak sóból kivájt folyosói, 
csillogó termei, kápolnája. Krakkó 
tavaszi fényei felé folytatjuk 
utunkat, ahol 2 éjszakán 
keresztül lesz szálláshelyünk.
2. nap: Krakkó és a Wawel (10 
km)
Reggeli után városnézés Krakkóban. 
(ápr. 15-i csoport esetében az 
ünnep miatt objektumok nem 
látogathatóak). Az óvárosban 
teszünk gyalogos sétát (a főtér 
látnivalói – a világörökség része), 
Posztócsarnok, Mária templom, 

Jagello Egyetem, Barbakán, a 
színház. Ellátogatunk a Wawelbe, 
helyi vezetővel tekintjük meg 
a híres koronázási templomot, 
melynek belsejében Báthory István 
és Nagy Lajos királyunk leányának, 
Hedvignek sírja is nyugszik. Délután 
szabadidő, sétálhat az óvárosban, 
mely a világörökség része.
3. nap: Zakopane - Orawka – 
Donovaly - Budapest – Szeged 
(430 km)
A mai napon a Tátrán keresztül 

utazunk. A Lengyel – Tátra egyik 
jól ismert téli-nyári üdülőhelyét, 
Zakopanét keressük fel. Jó idő 
esetén felvonóval feljutunk a 
Gubalovka hegyre, ahonnan 
páratlan kilátás nyílik a környező 
hegyekre és a városra. Nézelődünk 
és vásárolunk helyi piacán, 
megkóstoljuk a híres, finom 
sajtokat. Ez alkalommal nem 
csak sajtok kóstolására nyílik 
majd lehetőség, hanem további 
ajándékokat is vásárolhatunk. 

Utunkat folytatva Oravkán 
tartunk pihenőt, megtekintve 
híres fatemplomait (világörökség). 
Hazafelé tartunk, útközben pihenőt 
tartva Donovaly síközpontban. 
Tovább utazva a késő esti 
órákban érkezünk Budapestre, 
majd továbbutazás Szegedre.
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TAVASZ ZAKOPANÉBAN ÉS BÁRTFÁN
Tutajozás Dunajecen, felvonóval a Gubalowka hegyre 
és a Kraspowy csúcsra

Zakopane télen és nyáron is kitűnő célpont, mindig másik arcát mutatja az utazónak. 
Jelen tavaszi programunkat természeti látnivalókkal vérteztük fel, így a szlovák-lengyel 
határvonalon tutajról élvezzük a Dunajec folyó gyönyörű kanyarulatait, libegővel vesszük 
célba a Zakopane felett magasodó Gubalowka hegyet valamint felvonóval érkezük a 
Kraspowy csúcsra is, ahonnan szemet gyönyörködtető látványban lehet részünk. Hogy 
a kulturális tartalom is megelégedésünkre szolgáljon, az UNESCO részét képező Bártfa 
óvárosában teszünk sétát.

1. nap: Budapest – Kraspowy-
csúcs lanovkával - Zakopane és 
felvonóval a Gubalovka hegyre 
(480 km)
Elutazás Szegedről a kora reggeli 
órákban, utazás az Alacsony-Tátra 
vidékén a Zakopane közeli Lipóti 
havasok 1959 méter magasságaiba 
(felvonójegy!). A Kraspowy-csúcsra 
igyekszünk (az 1-2 órás sorban 
állást megelőzendően előzetes 
jegyvásárlás szükséges, kérjük 
előre foglalni), ahonnan a szlovák-
lengyel határ mentén elterülő 
téli sípálya végtelenbe nyúló 
látványában gyönyörködünk (jó idő 
esetén). Zakopanéba érkezve sétát 
teszünk a városban. Meglátogatjuk 
a II. János Pál Pápa tiszteletére 
épített Gorál templomot, majd a 
Gorál építészeti emlékek között 
élvezzük a város hangulatát 

(fatemplom, régi temető). 
Vásárolunk helyi piacán kézműves 
termékekből, megkóstoljuk a 
híres tradicionális finom sajtokat. 
Szép idő esetén egyénileg 
lehetőség van felvonóval feljutni 
a Gubalovka hegyre (felvonójegy!), 
ahonnan páratlan kilátás nyílik a 
környező hegyekre és a városra. 
Az esti órákban elfoglaljuk 
szálláshelyünket. Fakultatív 
vacsoránkat egy tipikus, hangulatos 
gorál étteremben fogyasztjuk el.
2. nap: Dunajec tutajozás – 
Bártfa - Budapest (480 km)
Reggelit követően a szepesség 
vidékére, a Pieninek Nemzeti 
Parkba utazunk. Fakultatív 
ajánlatunk: A Dunajec áttörésén 
tutajjal úszunk alá ahol a Grajcarek 
patak a Dunajecbe ömlik. A 
tutajozás időtartama mintegy 

2-3 óra, a folyó szintállásától 
függően. Gorál irányítónk által 
tutajunk többször irányt váltva 
kanyarog a sziklák között, amelyek 
magassága a víztükörtől számított 
ötszáz métert is eléri. A természet 
csodálatos díszletei között 
történő utazásunkat a tutajosok 
párbeszéde színesítenek mely 
emlékezetes marad számunkra. 
Aki nem vesz részt a tutajozáson, 
egyénileg a közeli Vörös kolostort 
tekintheti meg. Az élményeket 
megőrizve a történelmi Bártfára 
érkezünk. Szlovákia egyik legszebb 
kisvárosa a mai napig szemet 
gyönyörködtető módon őrzi a 
középkor hangulatát. Az UNESCO 
világörökség részévé nyilvánított 
óváros főterén számtalan képet 
készítünk kapuiról, bástyáiról, 
a városházáról és a Szent Egyed 

gótikus templomáról. Budapestre 
a késő esti órákban érkezünk, 
majd tovább utazás Szegedre 
(oda és visszaút nem azonos!).

Utazás: autóbusszal 
Elhelyezés: 1 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobákban 
Ellátás: 1x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                    33.600 Ft 
1 ágyas felár:                         7.500 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   60 PLN 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   9 PLN 
 
Minimális létszám:                 35 fő 
Létszám felár (25-34 fő):  5.000 Ft

Fakultatív programok 
(25 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Dunajec tutajozás:                12 EUR
Kraspowy-csúcs 
libegővel:                                 115 PLN
Gorál vacsora (3 fogás):   6.000 Ft  

Csatlakozási lehetőség: 
Szeged - Kecskemét - Budapest 
útvonalon. Transzfercsatlakozás 
lehetőségeiről információ a 
programfüzet elején! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás  (BBP) megkötése 
utazási feltétel!
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 33.600 Ft-tól

 
04.24. 
05.22.

2

1
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TAVASZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE 
ATHÉNBAN

Romantikus hangulatban az Akropolisz árnyékában

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Régi vágyunk, hogy Athént ne csak átutazóban, hanem rohanás nélkül, alaposabban 
is megismerjük! Itt a lehetőség, hogy felfedezzük azt a várost, amelyben valaha a 
demokrácia született. Keressük fel együtt a Dionüszosz-színházat, ahol először adták 
elő a nagy tragédiaköltők darabjait, járjuk be együtt az Akropoliszt, amely káprázatos 
építményeivel már az ókoriakat is ámulatba ejtette, sétáljunk együtt az Agorán, ahova 
nemcsak vásárolni, de politizálni is jártak az elődeink. Mindemellett ismerkedjünk a 
modernebb kori vonatkozásokkal is, kényeztessük magunkat kiváló görög tavernákban, 
és végül, hajózzunk együtt a Saróni-öbölben, három csodálatos szigeten kikötve.

Részvétel (1 főre): 145.500 Ft-tól

 
04.02. 
04.29. 
05.21.

4

3
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Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szállodában*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  145.500 Ft 
1 ágyas felár:                      23.000 Ft 
2x vacsora felár:                12.500 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   46.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   50 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 18 EUR 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  8.500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Hangulatos élőzenés 
vacsora:                                  9.800 Ft
Szarón-szigetek 
transzferrel:                       29.500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Budapest – Athén
Elutazás Budapestről menetrendtől 
függően repülőgéppel Athénba 
(átszállás lehetősége). Transzfer 
a szállodába, ahol 3 éjszakát 
töltünk. Repülőmenetrendtől 
függően ismerkedünk az 
óváros hangulatával. Fakultatív 
vacsoráinkat az Akropolisz 
közelében, jellegzetes görög 
tavernában fogyasztjuk el.
2. nap: Ismerkedés Görögország 
fővárosával, élőzenés vacsora 
az óvárosban
Reggelit követően, 
idegenvezetőnkkel megtekintjük 
Görögország fővárosának legfőbb 
nevezetességeit. Megnézzük a 
Parlament előtti őrségváltást, 
bemegyünk az első újkori 
olimpiának helyet adó Stadionba, 
majd onnan a legjelentősebb 
ókori színházba, a Dionüszosz-
színházba érkezünk. Ezt követően 
az Akropolisszal ismerkedünk 
(múzeum és fellegvár). 
Szabadidőben lehetőség van 
további ókori nevezetességeket 

meglátogatni (pl. Aresz-domb, 
Agora), sétálni vagy vásárolni a 
Plakan, az Akropolisz lábánál fekvő 
hangulatos óvárosi negyedben, 
vagy akár a Parlament melletti, 
különféle mediterrán és szubtrópusi 
növényekkel beültetett Nemzeti 
Kertben pihenni, kávézni, élvezni 
a város hangulatát. Fakultatív 
ajánlatunk: hangulatos, élőzenés 
vacsorát ajánlunk utasainknak egy 
jellegzetes belvárosi tavernában.

3. nap: Hajókirándulás a 
Szaron-öböl szigeteire (Porosz, 
Hydra és Aigina)
A reggelit elfogyasztva egyénileg 
fedezheti fel Athén rejtett titkait, 
sétálhat hangulatos óvárosában 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
kirándulásra hívjuk: Egésznapos 
hajókirándulásra indulunk 
Pireuszból a görög szigetvilágba 
(napközben ebéddel): Porosz, 
Hydra és Aigina szigeteit 

látogatjuk meg. A hófehér házak 
közti szűk utcácskákban sétálva 
ízelítőt kaphatunk a szigetvilág 
hangulatából, a hajón pedig 
hangulatos folklórműsor nézői – 
esetleg szereplő – lehetünk. Estére 
visszatérünk Athénba, fakultatív 
vacsoránkat ott fogyasztjuk.
4. nap: Athén – Budapest
Reggeli után menetrendtől 
függően transzfer a repülőtérre, 
hazautazás Budapestre.
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TAVASZKÖSZÖNTŐ RÓMÁBAN 
Sétálunk a Tevere folyó mindkét partján és Tivoli

Bontogatják szirmaikat a fák, zöldell a park, pálmafák hajladoznak..ez a látvány vár 
Önre az örök városban, tavasszal! És még megannyi történelmi emlék, dicső nyomai 
a múltnak: Vatikán, Palatinus-domb, Michalengelo remekei és a Forum Romanum. 
Lehet-e ennél tartalmasabb élményt szerezni a tavasz kezdetén? Róma mindenkor várja 
Önt!

1. nap: Budapest – Róma
Elutazás menetrendtől 
függően repülővel Rómába. 
Érkezésünket követően transzfer 
a szállodába, ahol 3 éjszakán 
keresztül szálláshelyünk lesz. 
Menetrend függvényében a 
város meghódítására indulunk, 
gyalogosan ismerkedünk 
a belváros hangulatával: 
Phanteon, Navona tér, Angyalvár 
(kívülről) és a várost kettészelő 
Tevere folyó kanyarulatai. 
(Repülő menetrendi változás 
esetén e programrész a 4. napon 
délelőtt is megvalósulhat)
2. nap: Róma „beszélő” 
szökőkútjai és terei várnak!
Kényelmesen megreggelizünk, és 
egész napos gyalogos városnézésre 
indulunk idegenvezetőnkkel. 

Róma gyönyörű tereit, szobrait, 
szökőkútjait keressük fel: elsőként 
a San Pietro in Vincoli templomban 
Michelangelo Mózes szobrát 
keressük fel. Majd az antik Róma 
építészetének remekműveivel 
ismerkedünk: Colosseum, Forum 
Romanum, Traianus fóruma, 
és a Capitolium tér Marcus 
Aurelius bronz lovas szobra. 
Megtekintjük továbbá a Viktor 
Emánuel emlékművet, a Pantheont, 
ahol megpihenünk egy csésze 
kellemes kávé mellett. Később 
a Corso, a Colonna-tér Marcus 
Aurelius-oszlopa, a Trevi-kút és 
a Spanyol-lépcső vár bennünket.
3. nap: Róma, a Vatikán és 
Tivoli vízesései
Reggelit követően folytatjuk 
gyalogos római városnézésünket 

(helyi közlekedéssel). Az Örök 
Város nevezetességei közül 
elsőként a Vatikán látnivalóival 
ismerkedünk helyi idegenvezetőnk 
kíséretében: a Szent Péter tér és a 
Bazilika, a Vatikán Múzeum, mely 
magába foglalja a Sixtus Kápolnát, 
Michelangelo zseniális mennyezet 
freskósorozatával. Szabadidejében 
élvezheti a tavaszi életképeket 
Róma terein, utcáin. Fakultatív 
programot ajánlunk: autóbuszos 
kirándulásra hívjuk Tivoliba, ahol 
a Villa d’ Este palotát és a hozzá 
tartozó káprázatos reneszánsz 
parkot tekintjük meg: vízesések, 
csobogók, szökőkutak százai ontják 
vizüket a park ösvényei, szobrai, 
mesterséges barlangjai között.
4. nap: Róma – Budapest
Délelőtt szabadidő, igény szerint 

a még nem látott objektumok 
felkeresése idegenvezetőnkkel. 
Menetrendtől függően transzfer a 
repülőtérre, hazautazás Budapestre.

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben busz, metró 
Elhelyezés: 3 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (03.12.):   128.000 Ft 
Részvételi díj (04.29.):   139.800 Ft 
1 ágyas felár:                      23.000 Ft 
3x vacsora felár:                17.300 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   48 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 41 EUR 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  4.500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Tivoli kirándulás:             11.500 Ft 
                                                 + belépő
Vatikán:                                   30 EUR
Colosseum:                              20 EUR  

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 128.000 Ft-tól

 
03.12. 
04.29.

4

3
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TAVASZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE 
TAORMINÁBAN

Szicíliai varázslat: Siracusa – Catania – Etna – Taormina

TAVASZKÖSZÖNTŐ

A Földközi-tenger egyik legérdekesebb célállomása a mindig napos Szicília - adja át 
magát ennek a kulturális, történelmi és természeti kincsekben gazdag területnek! 
A program során felfedezzük ezt az utánozhatatlan hangulatú dél-olasz szigetet, 
ahol ókori emlékek, aktív vulkáni működés és ezernyi más élmény kísér majd 
bennünket. Tartson velünk, és kávézzon egyet a ‚Keresztapával’ Szicília tengerpartján!

Részvétel (1 főre): 158.500 Ft-tól

 
03.13. 
05.01. 
05.22.

4

3
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Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  158.500 Ft 
1 ágyas felár:                      23.000 Ft 
3x vacsora felár:                  9.800 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   46.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   45 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 25 EUR 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  6.500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Etna felvonójegy/speciális 
busz:                                 30 + 30 EUR 
Isola bella + kék barlang 
hajóval:                                14.800 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Budapest – Catania 
(repülővel) - Taormina
Elutazás Budapest-Liszt Ferenc 
repülőtérről menetrendszerinti 
repülőjárattal Cataniába, 
majd autóbuszunkkal Catania 
belvárosába, Bellini színház 
csodálatos, neoreneszánsz stílusú 
épületéhez érkezünk. Itt kezdjük 
gyalogos sétánkat az Egyetem, 
Szent Ágota katedrális, Elefántos 
kút és a via Giuseppén át a lávakőből 
épült Ursino kastélyig, mely az 
1669-es vulkánkitörés előtt még a 
tengerparton állt (ezen programrész 
a repülő menetrend függvényében 
az utolsó napon is megvalósulhat). 
Visszaszállunk autóbuszunkba, és 
a Taormina környéki szállodánkba 
érkezünk, ahol 3 éjszakát 
töltünk. Repülő menetrend 
függvényében ismerkedünk 
Taormina hangulatával.

2. nap: Savoca – Giardini Naxos 
– Castelmola - Taormina (85km)
Reggelit követően a festői 
hegyi városkában, Savocában 
megtekintjük az egykori normann 
vár romjait, valamint Chiesa 
Madre reneszánsz templomát. Egy 
igazi rövid olasz kávéra (ristretto) 
megállunk a Keresztapa című 
film esküvői jelenetének forgatási 
helyszínén, a Vitelli bárban. Szicília 
legrégibb görög településére, 
Giardini Naxos Régészeti Parkjához 
érkezünk, mely őrzi az egykori 
városfal és szentély romjait. A 
Taormina felett elhelyezkedő 
Castelmola csodálatos panorámát 
adó teraszaira jutunk fel, ahonnan 
a taorminai öböl látványa megéri 
a kis „fáradságot”. Sétálunk a 
hegytetőre épült település utcáin 
és egy „különleges bárban” is 
fogyaszthatunk, ahol minden tárgy 

„zavarba ejtő is lehet”. Taorminába 
érkezve nevezetességeivel 
ismerkedünk: Teatro Greco 
színháza, Palazzo Corvaia, Római 
Kisszínház, a Dóm és a középkori 
városkapuk. Görög színháza 
egyedülálló természeti hátterével 
Csontváryt is megihlette. Taormina 
festői elhelyezkedése, a tenger 
látványa magával ragadja az 
idelátogatót! Szabadidő a városban, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: Taorminából libegővel 
ereszkedünk a tengerpartra, ahol 
hajóra szállva tekintjük meg 
az Isola Bella kék barlangját, 
rövid fürdési lehetőséggel. 
Taorminába libegővel érkezünk 
vissza. Délután szabadidejében 
ismerkedhet Taormina 
hangulatával, a város utcácskáival. 
Nézelődhet egy kávé mellett 
az óvárosban vagy kipihenheti 
fáradalmait a tengerparton.
3. nap: A legaktívabb vulkán: 
az Etna! Ortyga-félsziget és 
Siracusa (320 km)
Reggeli után Európa legnagyobb 
működő vulkánját, az Etnát 

keressük fel (extra busz 
és felvonójegy!): holdbéli táj 
lávafolyásokkal. Láthatjuk a 2001. 
évi kitörések nyomán keletkezett 
krátereket, hasadékokat és 
megkövesedett lávafolyamokat. 
Az Etna kb. 1800 m-ig látogatható 
autóbusszal. Ezen parkolóból 
tovább (külön díj ellenében) 
felvonóval, majd speciális 
gépjárművel juthatunk fel a fő 
kráter aljáig (a program a vulkáni 
működés és időjárás függvényében 

valósul meg). Talpunk alatt 
érezzük a vulkanikus talaj melegét, 
a magaslati hideg levegőben 
folyamatos sűrű páratartalom miatt 
holdbéli tájon sétálunk… Hatalmas 
élmény! Visszaereszkedve 
tengerszint magasságba, délután 
az Ortygia félszigeten fekvő 
Siracusa óvárosába indulunk, 
ahol a páratlan gazdagságú 
régészeti ásatási területet keressük 
fel: görög színház lépcsőiről 
tekintünk a városra, betekintünk 

„Dionysus fülébe” és San 
Giovanni katakombáiba. Sétálunk 
fehérmárványos hangulatos 
utcáin, majd szabadidő, majd 
szálláshelyünkre térünk vissza.
4. nap: Taormina-Catania – 
Budapest (repülővel)
A reggeli elfogyasztása 
után menetrendtől függően 
transzfer a repülőtérre, és 
hazautazás Budapestre.
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TAVASZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE 
A SORRENTÓI-FÉLSZIGETEN
Hajóval Positánóból Amalfiba, kellemes séta Capri-szigetén

Kell-e több, mint sétálni Positano festői utcáin, hajóval kirándulni Capri szigetére, vagy 
akár részt venni egy izgalmas ebéden a Vezúv lábánál? A tavasz nem kezdődhet ennél 
jobban! Várjuk tavaszköszöntő programunkra, a Sorrentói-félszigetre!

1. nap: Budapest – Nápoly –
Sorrentói-félsziget
Elutazás Budapestről repülővel 
menetrendtől függően Nápolyba 
(átszállás lehetősége). Rövid 
városnézés során megtekintjük 
a Castel Nuovo XIII. századi 
erődítményét, a mindig nyüzsgő 
nápolyi kikötőt, a királyi palotát, 
a Népgyűlés teret a Paolai Szent 
Ferenc templommal. Belvárosi 
sétánkat a San Carlo királyi színház 
és operaház valamint a Galleria 
Umberto századfordulós bevásárló 
csarnokának megtekintésével 
zárjuk. (repülő menetrendi 
változás esetén e programrész a 4. 
napon délelőtt is megvalósulhat) 
Szálláshelyünkre érkezünk a 
Sorrentói- félszigetre, ahol 3 
éjszakán keresztül szállásunk lesz.

2. nap: Sorrentoés Capri-sziget 
(20 km)
Reggelit követően programját 
egyénileg tervezheti, vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 
Sorrento kikötőjéből komphajóval 
indulunk Capri-szigetére. 
Anacapriban található a sziget 
legszebb kilátópontja a Monte 
Solaro, és Axel Munthe római 
stílusú villája is. Szabadidő. A 
sziget déli részén Capri városát 
keressük fel, melynek nyáron 
csodálatos parkja az Augustus 
kert nevet viseli. Időjárástól 
függően lehetőség van a sziget 
körbehajózására is, mely teljes 
képet ad a sziget minden oldaláról 
(helyszínen fizetendő). Estére 
szálláshelyünkre térünk vissza.
3. nap: Sorrento, Positano-

Amalfi hajóval és Ravello (80 
km)
Reggelit követően programját 
egyénileg tervezheti, vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 
Egész napos kirándulásra indulunk 
autóbusszal és hajóval. A félsziget 
déli oldalán ezen partszakasz 
az UNESCO Világörökség 
része, Itáliának talán legszebb 
panorámaútja. Positano festői 
látványt nyújt az égbenyúló 
sziklafalak között, a tenger felett 
lépcsőzetesen épült mediterrán 
házaival, rózsalugasaival. Sétálunk 
Positanóban, majd hajóval utazunk 
tovább az egykor Európa-hírű 
tengeri nagyhatalom, az Amalfi 
Köztársaság központja felé. A hajóról 
láthatjuk a magas sziklafalakat, 
festői házakat. Megtekintjük a 

Dómot, a XII.sz-i harangtornyot. 
Szabadidőben sétálhatunk a 
hangulatos, szűk utcácskákon. 
Utunkat autóbusszal folytatjuk 
Ravello felé. Sétálunk az elbűvölő 
városkában, ahonnan élvezhetjük 
a salernói öbölre nyíló panorámát.

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (03.12.):   128.500 Ft 
Részvételi díj 
(04.02., 04.29.):                135.800 Ft 
1 ágyas felár:                      24.000 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   45 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 29 EUR 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  5.500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Capri-sziget hajóval:       32.500 Ft
Positano-Amalfi:              23.000 Ft
Borkóstoló 
(előételek + 4 féle bor):    6.800 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 128.500 Ft-tól

 
03.12. 
04.02. 
04.29.

4

3

4. nap: Nápoly –Pompei – 
Budapest
Reggeli után menetrendtől függően 
Pompei-be, az eltemetett városba 
utazunk. A város úgy került újra 
a felszínre, ahogyan a borzalom 
napján élete félbeszakadt. 
Feltárulnak előttünk a hajdani 
polgárok házai, pékműhelyei, 
fürdői. Fakultatív ajánlatunk: 

menetrendtől függően tartson 
velünk egy hangulatos borkóstolóra 
ízletes kísérő falatokkal a Vezúv 
lankáin, csodaszép szőlő és 
olíva ültetvények között (ezen 
programrész megvalósulása a 
menetrend alapján az első napon 
is lehetséges). Továbbutazunk a 
nápolyi repülőtérre, menetrendtől 
függően hazautazás Budapestre.
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TAVASZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE 
BARCELONÁBAN

Kellemes hétvége a lüktető ezerarcú kozmopolita városban

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Montjuic-hegyről indulva az olimpiai negyed első állomásunk, ahonnan csodás kilátás tárul 
szinte az egész városra. A híres és nagyon furcsa Gaudí-házak (Casa Battló és La Pedrera) 
valamint a szintén Gaudí által tervezett Güell park vár bennünket Sagrada Família avagy 
a Szent Család, Gaudí befejezetlen műve kihagyhatatlan Fakultatív ajánlatunk keretében 
meglátogathatjuk a Picasso-múzeumot is. A monserrati bencés kolostor legfontosabb 
látványossága a montserrati fekete szűz gyermekével. A kötelező látnivalókon túl 
kedvére nézelődhet a La Rambla sétálóutcában, belekóstolhat a Tapas bárok kínálatába!

Részvétel (1 főre): 145.000 Ft-tól

 
03.12. 
04.29. 
05.21.

4

3
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Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj (03.12.):  145.000 Ft 
Részvételi díj 
(04.29., 05.21.):                 168.500 Ft 
1 ágyas felár (03.12.):      36.000 Ft 
1 ágyas felár 
(04.29., 05.21.):                  50.000 Ft 
3x vacsora felár:               24.000 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   46.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   45 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   8 EUR 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  8.000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Flamenco est itallal:       20.500 Ft
Picasso tárlatvezetéssel: 9.000 Ft
Hajóval a Barcelona-öbölben és 
a Güell palota:                     11.500 Ft 
Sagrada Familia magyarnyelvű 
vezetéssel:                          14.700 Ft
Güell park magyar nyelvű 
vezetéssel:                           6.000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Budapest – Barcelona
Elutazás Budapestről repülőgéppel 
menetrendtől függően Barcelonába 
(átszállás lehetősége). Transzfer a 
szállodába, ahol 3 éjszakán keresztül 
szállásunk lesz. Menetrendtől 
függően ismerkedünk a spanyol 
nagyváros hangulatával.
2. nap: Barcelona – a 
kozmopolita város, hajóval a 
Barcelona öbölben
Reggelit követően ismerkedünk 

a katalán nagyvárossal. 
Városnézésünk során autóbusszal 
és gyalogosan tekintjük meg a 
várost, amely egy komplett és 
átfogó képet ad célállomásunkról: 
Montjuic-hegyről indulva az 
olimpiai negyed első állomásunk, 
ahonnan csodás kilátás tárul szinte 
az egész városra. A híres és nagyon 
furcsa Gaudí-házak (Casa Battlo 
és La Pedrera) valamint a szintén 
Gaudí által tervezett Güell park vár 

bennünket, az óváros hangulatos 
utcái és XIII. századi katedrálisa, 
a gótikus negyedben fejezzük be 
napi programunkat. Késő délután 
lehetőség nyílik sétálni a híres 
Rambla sétáló utcán egészen 
Kolombusz Kristóf monumentális 
szobráig, mely a tengerparton 
mutatja nekünk a „célirányt”. 
Szabadidő. Fakultatív ajánlatunk: 
a gótikus negyedben tett sétánkat 
követően elsétálunk a világörökség 
részét képező modernista 
Güell palotához. A viszonylag 
kis helyen felépített impozáns 
palota szintén Gaudi munkáját 
dicséri. A palotát követően hajóra 
szállunk a barcelonai öbölben, 
mely során a város teljesen másik 
arcát mutatja felénk. Fakultatív 
ajánlatunk az estére: tipikus 
spanyol flamenco show-n veszünk 
részt, hangulatos zenével, tánccal.
3. nap: Barcelona belülről!
Elfogyasztjuk reggelinket majd 
ismét vár ránk Barcelona, de 
egy egészen más minőségben: a 
város legfontosabb épületbelsőit 

ismerjük meg ezúttal. Sagrada 
Família avagy a Szent Család, 
Gaudí befejezetlen műve, amely 
a világ egyik leglátogatottabb 
látványossága, kihagyhatatlan, ha 
Barcelonában járunk! Santa Maria 
del Mar templom megtekintése 
a következő állomásunk, amely 
kevésbe ismert, ám az egyik 
legcsodálatosabb épület a városban. 

Szabadidő. Fakultatív ajánlatunk: 
lehetőség nyílik megtekinteni 
Picasso legnagyobb gyűjteményét 
a Picasso-múzeumban magyar 
tárlatvezetés keretében.
4. nap: Montserrat kolostor – 
Barcelona – Budapest
Reggeli után félnapos kirándulás 
Montserratba. A montserrati 
kolostor Barcelonától 67 km-

re tálalható, ahova nem 
egészen egy óra alatt jutunk 
el. Gyönyörű fekvése, különös 
sziklás alakzatai és természeti 
fekvése csodálatos képet nyújt. 
A bencés kolostor legfontosabb 
látványossága a montserrati 
fekete szűz gyermekével. Transzfer 
a repülőtérre, menetrendtől 
függően hazautazás Budapestre.
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TAVASZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE CIPRUSON
Ízharmónia, csodaszép tengerpartok, 
élő hagyományok és kultúra!

Ciprus elsősorban a tengerpartjairól és a szépség istennőjéhez, Aphroditéhez fűződő 
kapcsolatáról ismert… Számtalan kincset rejteget számunkra: templomai a Világörökség 
részét képezik, városai lenyűgözőek, a híres ciprusi bor, a meseszép napsütötte 
tengerpartok egyszerűen kihagyhatatlanok! Tartson velünk egy csodaszép hosszú 
hétvégére!

1. nap: Budapest – Larnaca 
repülővel, majd Lefkara és 
Nicosia
A kora reggeli órákban 
elutazás Budapestről repülővel 
menetrendtől függően Larnacába, 
ahol az érkezést követően rögtön 
átadjuk magunkat a mediterrán 
életérzésnek! Lefkarába utazunk, 
ahol megcsodálhatjuk a helyi 
asszonyok gyönyörű hímzéseit és 
az ezüstkovács férjeik által készített 
remek ékszereket, használati 
tárgyakat.  Ezután a sziget 
kettéosztott fővárosába, Nicosiába 
érkezünk. Az óváros megtekintése 
után rövid szabadidő, majd 
átkelünk a török oldalra (érvényes 
személyi igazolvány vagy útlevél 
szükséges!) és folytatjuk a 
fővárossal való ismerkedést az 1572-
ben épült csodaszép fogadóval, az 
Agia Sofia templommal, a piaccal 
és a bazárral. Szabadidőben 
lehetőség lesz vásárlásra és egy 

könnyed ebéd elfogyasztására 
is. Visszatérünk Larnacába, 
elfoglaljuk a szállodánkat, ahol 
3 éjszakát töltünk. Vacsoránkat 
a szállodában fogyasztjuk el. 
(ezen első napi program a 
repülőmenetrendi változások miatt 
az utolsó napon is megvalósulhat). 
Vacsorát követően egyénileg 
sétálhat a Finikudesz pálmafákkal 
szegélyezett tengerparti 
sétányán és megcsodálható az 
1117 éves Szt. Lázár templom is. 
2. nap: Kurion ásatások és a 
Kolossi-kastély. Az ikonikus 
Ciprus: Afrodité-szikla, Paphos 
és Limassol
Reggelinket elfogyasztva 
kedvére pihenhet, fürdőzhet a 
tengerparton vagy jöjjön velünk! 
Fakultatív ajánlatunk: Paphosz 
felé indulunk, ám útközben kitérőt 
teszünk a Kourium nevű ókori 
városállamnál, ahol a látványos 
ásatási területen sétálunk. 

Megtekintjük a 13. századi Kolossi 
erődvárat, majd Paphosba utazunk. 
Szabadidőben lehetőség nyílik 
egyénileg ebédelésre a hangulatos 
kikötőben, majd megtekintjük a 
Régészeti Parkot, a Dionüszosz Ház 
csodaszép mozaikjait, és a Szent 
Pál oszlopot. Visszaúton fürdőzési 
lehetőség (fürdőruha!) Afrodité 
születési helyén, ahol Aphrodité 
partra lépett. („Ha valaki 3x körbe-
ússza a sziklát, örökké fiatal 
marad, ha még egy szív alakú követ 
is zsákmányol, mindig szerencsés 
lesz a szerelemben” - tartja a 
közmondás!). Limassol városába 
indulunk, ahol elidőzünk kicsit 
a hangulatos óvárosban, majd 
visszatérünk a szálláshelyünkre.
3. nap:  A fennséges Trodosz-
hegység: Kakopetria- Kykko 
kolostor- Laneia 
Reggelit követően egész nap 
pihenhet a tengerparton, vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 

autóbuszos kirándulásra hívjuk a 
Trodosz-hegységbe. A szépséges 
Kakopetria falu felé vesszük az 
irányt, ahol sétálunk az elragadó 
patakmenti ösvényen és az 
ófaluban, majd megtekintjük az 
ezeréves Szt. Miklós templomot. 
Kykko Monostorig utazunk 

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szálloda*** 
tengerparthoz közeli, 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                Hamarosan 
1 ágyas felár:                  Hamarosan 
Repülőtéri illeték:       Hamarosan 

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:          Hamarosan 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                        Hamarosan 
 
Minimális létszám:    Hamarosan 
Létszám felár (-):          Hamarosan 

Fakultatív programok 
(-főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni!

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): Hamarosan

 
12.28.

4

3

autóbuszunkkal, ahol az 
ortodox egyház mesés kincseit 
szemlélhetjük meg. Ebédelési 
lehetőség és szabadidő után 
a Trodosz-hegység déli lankái 
között megbúvó Lania kerül 
sorra, ahol elkészíthetjük 
az „ikonikus mediterrán 
hegyi falu” fényképeinket. 

Visszatérünk Larnacába.
4. nap: Larnaca-Budapest 
repülővel  
Reggelinket elfogyasztva a 
repülőmenetrend alapján 
transzfer a repülőtérre és 
hazautazás Budapestre.
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TAVASZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE 
MÁLTÁN ÉS GOZÓN

Máltai varázslat a lovagrend árnyékában! 
Gozo és Comino hajóval. 

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Tartson velünk Máltára, ahol több száz éves épületek árnyékában, hangulatos kis 
utcácskákon bolyongva ünnepeljük a tavaszt! Európa egyik legérdekesebb törpeállama 
már a föníciaiak óta fontos hajóállomás, kikötői és a tengerpart ma is nagy hangsúlyt kap a 
sziget életében. Jöjjön, és ismerje meg a Máltai lovagrend történelmét, palotáit, templomait, 
bástyáit! Engedjen a csábításnak, élje át a máltai kultúra utánozhatatlan hangulatát!

Részvétel (1 főre): 135.000 Ft-tól

 
04.02. 
04.29. 
05.21.

4

3
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Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
(04.02., 04.29.):               135.000 Ft 
Részvételi díj (05.21.):   139.500 Ft 
1 ágyas felár 
(04.02., 04.29.):                 22.000 Ft 
1 ágyas felár (05.21.):       19.800 Ft 
3x vacsora felár:               14.800 Ft 
2x vacsora felár:                  9.800 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   30 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                   5 EUR 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  6.500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Gozo hajóval:                      17.000 Ft
Máltai kirándulás:           13.500 Ft
Valetta városnézés borkóstoló-
vacsorával:                         28.000 Ft
Három Város kikötő 
hajózás:                                   9.000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Budapest–Málta 
(repülővel)
Elutazás Budapest - Liszt Ferenc 
repülőtérről menetrendszerinti 
repülővel Máltára, majd 
autóbuszunkkal a Kék 
Barlanghoz, mely gyönyörű 
ragyogásával köszönt. Megállunk 
Marsaxlokk halászfalunál, 
ahol a kikötőben sárga-piros-
kék színekben pompázó 
kishajók képsorokra késztetnek 
bennünket! Szálláshelyünkre 
érkezünk, ahol 4 éjszakát töltünk.
2. nap: Pihenés Máltán vagy 
Gozo és Comino hajóval!
Élvezze a napsütést, vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 
hajóval Gozóra indulunk. A Szent 
Pál sziget irányába északra utazunk, 
majd kompunkkal (jó idő esetén) 
elhaladunk a szépséges Kék Lagúna 
mellett. Első állomásunk Dwejra 
védett öble és a jól ismert „kék 
ablak” (amely 2017. márciusában 
összedőlt). Viktóriába, a sziget 
fővárosába érkezünk. Rögtön a 

város felett nyugvó Citadellához 
és a katedrálishoz (kívülről) 
lépcsőzünk, ahol kárpótol 
bennünket a panoráma. 
Szabadidőben érdemes 
megkóstolni a paradicsomos 
bruchettát és a kecskesajttal 
töltött raviolit, majd Ġgantija 
megalitikus templom együttesnél 
csodálkozunk a helyi mítoszon. 
(A hiedelem szerint egyetlen 
éjszaka alatt alkotta egy hatalmas 
istenasszony a több mint 7000 
éves, ősi templomokat.) Utolsó 
állomásunkon Marsalforn 
sólepárló medencéivel 
szegélyezett partvonalán 
ismerkedünk a mesterséggel. 
3. nap: Pihenés Máltán vagy 
egész napos kirándulás a 
szigeten!
Málta egyénileg, vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 
Málta főbb nevezetességei! Első 
állomásunk, a San Anton kertek. 
Az elnöki rezidencia melletti 
kertben gyönyörűen gondozott 

növényeket, szökőkutakat, 
tavakat és medencéket találunk. 
A madárházakban különleges 
papagájok „laknak”; a tavakon 
fekete nyakú, fehér testű hattyúk 
úszkálnak méltóságteljesen… 
Következő állomásunk 
Mosta Dómjának gigantikus 
kupolája. Később az üveg- és 
ezüstkézművesség falujával, 
Ta Qalival ismerkedünk, majd 
Mdina csendes városába érkezve 
hangulatos utcái hívogatnak. 
Sétánk során a történelmi 
zarándokhely múltját és jelenét 
szemléljük, élvezzük a szűk, 
középkori utcák élményét. 
Lehetőség nyílik egy tipikus 
máltai ebédre (halas vagy nyúl 
étkek finoman elkészítve), majd 
a városfalról kitekintve intünk 
búcsút. Dingli falun át – mely a 
sziget legmagasabb pontja: 250 
méter - vezet utunk a Dingli 
sziklákhoz. A lábunk alatt a 
tenger, a távolban a Magdolna 
kápolna és a lakatlan Filfla 
sziget. Rövid pihenőt követően 
a Felső Barakka térhez és annak 
kertjéhez érkezünk. Felejthetetlen 

képeket készítünk a szemközti 
Három Város panorámájáról és a 
Grand Harbourról. Megtekintjük 
a Szent János társkatedrálist 
(kívülről), majd fakultatív 
lehetőséget kínálunk az estére 
egy gasztronómiával fűszerezett 
borkóstolós vacsorára. (Aki nem 
vesz részt a kiránduláson, a 
vacsoráját a 3x fak. vacsora alapján 
a szállodában fogyasztja el).

4. nap: Búcsú hajózás a Grand 
Harbour-ban. Málta-Budapest 
(repülővel)
Búcsú szálláshelyünktől és a 
Grand Harbour, Három Város 
és Valletta által határolt öbölbe 
érkezünk. Fakultatív ajánlatunk: 
hajóról köszönünk el „kedvenc 
szigetünktől”, Máltától. Hajónkon 
ringatózva tekintünk fel a Felső 
Barakka tér magasságaiba, be-

be tekintünk a Három Város által 
határolt tengeröblökbe, láthatjuk 
Málta múltját, jelenét és jövőjét. 
(Aki nem vesz részt a hajózáson, 
Birgu hangulatos utcáin tud 
sétálni, és a máltai lovagi San 
Angelo erődből tekinthet át 
Valletta festői városfalaira.) 
Transzfer a repülőtérre, és 
hazautazás Budapestre.
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TAVASZKÖSZÖNTŐ HÉTVÉGE 
LONDONBAN
Greenwich, Stonehenge és Salisbury - Hajóval a Temzén

Van Európa, és vagyunk mi, angolok!’ - jelentik ki hidegvérrel a brit szigetek lakói, akik 
makacsul hiszik, hogy ők egyetlen más európai néphez sem hasonlíthatók.
S milyen igazuk van! Angliában tényleg minden más.

1.nap: Budapest – London
Elutazás menetrendtől függően 
repülővel Londonba. Délután 
érkezünk a monumentális Trafalgar 
térre, Nelson emlékoszlopát, 
majd az elegánsan ívelő Regent 
Streetet és a Piccadilly Circus 
óriási fényreklámjait tekintjük 
meg. (A repülő menetrendi 
változás esetén e programrész a 4. 
napon délelőtt is megvalósulhat). 
Szabadidő keretében ellátogathat 
az ingyenes Nemzeti Galériába, 
vagy az exkluzív Fortnum & Mason 
áruházba. Kipróbálhat egy valódi 
angol pubot a Soho szívében, vagy 
barangolhat az előkelő Mayfair 
negyedben. Vacsora a szálláson.
2. nap: egész nap London
Reggeli után a Green Parkot 
átszelve jutunk a Buckingham 
Palotához. Sétálunk a festői 
szépségű St James’s Parkban, 
majd a Westminster-apátságot 
és a parlament gótikus épületét 

tekintjük meg. A Westminster-
hídon át a panorámát élvezve 
a London Eye oldalára érünk, 
ahonnan élményteli temzei 
hajózáson veszünk részt, kikötés 
Greenwichben (hajójegy!). A Cutty 
Sark impozáns vitorlás hajója 
után a hosszúsági meridián 
keresésére indulunk a parkon át az 
Obszervatóriumig. Szabadidejében 
megtekintheti a „Királynő Házát”, 
a Nemzeti Tengerészeti Múzeumot, 
vagy akár etethet mókusokat a 
gyönyörű Greenwich Parkban. 
Végül ellátogatunk a Tower 
erődjéhez (UNESCO Világörökség), 
mely csaknem 1000 éves 
történelme alatt királyi palotaként 
és börtönként is funkcionált. Séta 
a szimbólummá vált Tower hídon, 
ahonnan remek kilátás nyílik a 
HMS Belfast könnyűcirkálójára, és 
az összefonódott középkori London 
és modern City irodaépületeire. 
Vacsora a szálláson.

3. nap: Stonehenge, Salisbury és 
a Kensington Palota (280 km)
Reggelit követően programját 
egyénileg tervezheti Londonban, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: utunk a Salisbury 
síkságon át vezet a több mint 
4000 évesre becsült Stonehenge 
monumentális kövei közé 
(közelről történő megtekintését 
jelentkezéskor foglalni kell!). Majd 
az Agatha Christie krimik kisvárosi 
hangulatát idéző Salisbury-be 
érkezünk, melynek 750 éves 
katedrálisa uralja a várost. Tornya 
Angliában a legmagasabb, itt 
őrzik az angol parlamentarizmus 
alapokmányát, az 1215-ben 
keletkezett Magna Chartát. Délután 
felfedezzük az ikonikus Hyde Park 
közvetlen szomszédságában lévő 
Kensington Palotát (előfoglalás 
szükséges!), ami jelenleg is a 
cambridge-i hercegi pár, Katalin 
és Vilmos hivatalos londoni 

rezidenciája. Vacsora a szálláson, 
ahová metróval térünk vissza.
4. nap: London – Budapest
Délelőtt szabadidő, igény szerint 
a még nem látott objektumok 
felkeresése idegenvezetőnkkel. 
Menetrendtől függően transzfer a 
repülőtérre, hazautazás Budapestre.

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj 
(04.02., 04.29.):                149.000 Ft 
Részvételi díj (05.21.):    159.800 Ft 
1 ágyas felár:                      23.000 Ft 
3x vacsora felár:                27.000 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                  60 GBP 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                  5 GBP 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):  6.500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Közlekedési kártya 
Oyster:                                      25 GBP
Temze hajójegy:                    16 GBP
Stonehenge belépőjegy:10.500 Ft  
Kensington-Stonehenge- 
Salisbury:                           24.500 Ft 

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 149.000 Ft-tól

 
04.02. 
04.29. 
05.21.

4

3
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TAVASZKÖSZÖNTŐ PÁRIZSBAN 
REPÜLŐVEL

Romantikus hangulatban a szerelmesek városában

TAVASZKÖSZÖNTŐ

Ha a szerelem városát keresi, jó helyen jár! Mi lehet nagyobb élmény, mint Párizsra együtt 
rátalálni! Kilátás az Eiffel torony csúcsáról, vagy sétálni kéz a kézben a Champ Elysee-n? 
Párizs mindig tartogat meglepetéseket! Hajózott már a Szajnán? Átsétált már a Diadalív 
alatt? 4 nap varázslat vár Önökre, ne várjanak senkire! E tavaszi hétvége csak Önökről szól!

Részvétel (1 főre): 149.800 Ft-tól

 
04.02. 
04.29.

4

3
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Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x büfé-reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                   149.800 Ft 
1 ágyas felár:                      24.000 Ft 
2x vacsora felár:                16.300 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   45.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   55 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 12 EUR 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):   7.500 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Louvre:                                    7.500 Ft
Sétahajózás a Szajnán:     7.000 Ft
Latin est:                               18.500 Ft  
2 napos múzeumi bérlet:  50 EUR 

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Budapest – Párizs
Elutazás Budapestről repülőgéppel 
a menetrendtől függően Párizsba 
(átszállás lehetősége). Érkezésünket 
követően menetrendtől függően 
ismerkedünk a francia nagyváros 
hangulatával: a magasan a város 
felett elhelyezkedő romantikus 
hangulatú Sacre Coeur és a Festők 
tere, Montmarte mindig mozgalmas 
utcái, a Moulin Rouge és a Place 
Pigalle. Transzfer a szállodába, ahol 
3 éjszakán keresztül szállásunk 
lesz. (repülő menetrendi változás 
esetén e programrész a 4. napon 
délelőtt is megvalósulhat)
2. nap: Párizs tavaszi illatai és a 
Louvre
Reggelinket kényelmesen 
elfogyasztva folytatjuk 
városnézésünket a „szerelmesek 
városában”: Párizs ikonikus Eiffel 
tornya, Napóleon sírja, Ecole 
Militaire, Palais de Chaillot, a 
Szajna partján magasodó Notre 
Dame katedrális, Pompidou 
Centre, Opera, Diadalív és a 
Louvre. Napközben megpihenve 

egy csésze kávé mellett élvezzük 
a város hangulatát. Fakultatív 
ajánlatunk: Louvre-ban magyar 
nyelvű tárlatvezetés keretében 
ismerkedhet a páratlan 
gyűjteménnyel, Mona Lisa 
mosolyával. Estére fakultatív 
sétahajózásra hívjuk a Szajnán, 
„Párizs a fények városa” 
cím megbizonyosodásáért!
3. nap: Párizs és a Latin negyed

Reggelinket kényelmesen 
elfogyasztva a Grand Boulevardra 
indulunk, majd szabadidőben 
megtekintheti az Orsay Múzeum 
páratlan impresszionista 
gyűjteményét. Délután a Szent 
Lajos-szigetre látogatunk, majd a 
híres Quartier Latinban sétálunk. 
Élvezhetjük a diáknegyed páratlan, 
kora esti hangulatát. Fakultatív 
ajánlatunk: zenés-táncos vacsorára 

invitáljuk a Latin-negyedbe.
4. nap: Párizs – Budapest
Reggeli után menetrendtől 
függően idegenvezetőnkkel Párizs 
belvárosában búcsút intünk a 
szerelmesek városától. Transzfer 
a repülőtérre, menetrendtől 
függően hazautazás Budapestre.
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SZICÍLIA MANDULAVIRÁGZÁS IDEJÉN

A virágba borult Nap szigete: Catania – Agrigento – Piazza 
Armerina - Taormina 

A nagy kékség - The big blue. Ha látta a filmet, azóta ide vágyik! Igaz? De nemcsak 
a filmből ismert magával ragadó látvány és hangulat az, amit itt megtalál, hanem 
felidéződhet Csontváry emléke, aki így írt egyik legszebb műve ihletéséről: Taorminába 
siettem, ahol reám várt egy olyan naplemente, amellyel tisztában voltam, hogy az lesz 
a világnak a legszínesebb napút-festménye. 

1. nap: Budapest – Catania 
(repülővel) - Taormina
Elutazás Budapest-Liszt Ferenc 
repülőtérről menetrendszerinti 
repülőjárattal Cataniába, 
majd autóbuszunkkal Catania 
belvárosába, Bellini színház 
csodálatos, neoreneszánsz stílusú 
épületéhez érkezünk. Itt kezdjük 
gyalogos sétánkat az Egyetem, 
Szent Ágota katedrális, Elefántos 
kút és a via Giuseppén át a lávakőből 
épült Ursino kastélyig, mely az 
1669-es vulkánkitörés előtt még a 
tengerparton állt (ezen programrész 
a repülő menetrend függvényében 
az utolsó napon is megvalósulhat). 
A városnézés során egy helyi 
cukrászdába betérve lehetőségünk 
nyílik megkóstolni a különösen 
ízletes mandulás süteményeket 
és kekszeket, melyeket a helyiek 
is előszeretettel fogyasztanak. 
Visszaszállunk autóbuszunkba, és 
a Taormina környéki szállodánkba 
érkezünk, ahol 3 éjszakát 
töltünk. Repülő menetrend 

függvényében ismerkedünk 
Taormina hangulatával.
2. nap: Savoca – Giardini Naxos 
– Castelmola - Taormina (85km)
Reggelit követően a festői 
hegyi városkában, Savocában 
megtekintjük az egykori normann 
vár romjait, valamint Chiesa 
Madre reneszánsz templomát. Egy 
igazi rövid olasz kávéra (ristretto) 
megállunk a Keresztapa című 
film esküvői jelenetének forgatási 
helyszínén, a Vitelli bárban. Szicília 
legrégibb görög településére, 
Giardini Naxos Régészeti Parkjához 
érkezünk, mely őrzi az egykori 
városfal és szentély romjait. A 
Taormina felett elhelyezkedő 
Castelmola csodálatos panorámát 
adó teraszaira jutunk fel, ahonnan 
a taorminai öböl látványa megéri 
a kis „fáradságot”. Sétálunk a 
hegytetőre épült település utcáin 
és egy „különleges bárban” is 
fogyaszthatunk, ahol minden 
tárgy „zavarba ejtő is lehet”. Így a 
mandulavirágzás idején stílszerű 

lehet az Amaretto, vagyis a 
mandula likőr megkóstolása, 
melyet jéggel, koktélban, kávéban, 
vagy akár panna cottával is kellemes 
fogyasztani. Taorminába érkezve 
nevezetességeivel ismerkedünk: 
Teatro Greco színháza, Palazzo 
Corvaia, Római Kisszínház, a 
Dóm és a középkori városkapuk. 
Görög színháza egyedülálló 
természeti hátterével Csontváryt 
is megihlette. Taormina festői 
elhelyezkedése, a tenger látványa 
magával ragadja az idelátogatót! 
Délután szabadidejében 
ismerkedhet Taormina 
hangulatával, a város utcácskáival. 
Nézelődhet egy kávé mellett 
az óvárosban vagy kipihenheti 
fáradalmait a tengerparton.
3. nap: Agrigento és Piazza 
Armerina (475 km)
Megreggelizünk, majd Agrigentóba 
utazunk, ahol a mandulaligetek 
között álló Templomok 
Völgyé¬t látogatjuk meg.  A 
mandulatermesztésnek Szicíliában 

évszázados hagyománya van, 
hiszen számtalan terméket 
készítenek belőle (liszt, olaj, 
likőr, sütemény) melyet érdemes 
beszerezni a helyi termelők 
boltjaiban. Ennek köszönhetően 
ezen időszakban a sziget nagy 
részén szemet gyönyörködtető 
látványt nyújtanak a virágzó fák, 
mely kiemelten igaz Agrigentóra, 

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 3 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 3x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  158.500 Ft 
1 ágyas felár:                      23.000 Ft 
3x vacsora felár:                  9.800 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   46.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:                   45 EUR 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                                 25 EUR 
 
Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):   9.500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep.téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 158.500 Ft-tól

 
02.27.

4
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így megkoronázva az ott tett 
látogatásunkat. A világ legépebben 
megmaradt dór temploma, a 
Concordia mellett, további hat 
templom maradványai láthatók. 
Végigsétálunk az ókori templomok 
maradványai között, el¬képzeljük 
az egykoron volt épületek 
történelmét. Továbbutazunk Piazza 
Armerinába, ahol a világhírű, 
csodálatos római mozaik együttest 

megőrző villát keressük fel, itt 
találjuk a képeslapokról ismert 
híres mozaikot, a „bikinis lányokat” 
is. Szálláshelyünkre térünk vissza.
4. nap: Taormina-Catania – 
Budapest (repülővel)
A reggeli elfogyasztása 
után menetrendtől függően 
transzfer a repülőtérre, és 
hazautazás Budapestre.
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1. nap: Budapest – Rovaniemi 
(50 km)
Elutazás Budapestről menetrend 
szerinti repülőjárattal a finn 
Lappföld fővárosába, Rovaniemibe. 
A város néhány km-re fekszik az 
Északi-sarkkörttől a Kemijoki és az 
Ounasjoki folyók találkozásánál. 
A II. Világháború után Alvar Aalto 
építész tervei szerint újjáépítették 
a várost. A repülőtérről rögtön 
az Ice Hotel jégből faragott 
szállodájához érkezünk. Az 
életnagyságú szállodában belülről 
is csodálkozunk, jégből kivájt 
bárjában jégből készült pohárból 
elfogyaszthatjuk a különleges 
üdvözlő italunkat (felár ellenében). 
Estére a szálláshelyünkre 
Rovaniemibe érkezünk, ahol 
vacsorával várnak bennünket.
2. nap: Rovaniemi és a 
Mikulásfalva, látogatás a husky 
kutyafarmra – szánnal a havas 
végtelenbe! (280 km)
Reggeli után rövid városnézés, 
majd a Sarkkörön felkeressük 
„Mikulásfalvát”… Míg „Joulupukki” 
figyelmesen hallgatja kicsik és 
nagyok kívánságait, segédei közben 
elkészítik a közös fotókat, melyeket 
életre szóló emlékként meg is 
vásárolhatunk. A Mikulás hivatalos 
postahivatalában feladhatjuk 

karácsonyi jókívánságainkat 
szeretteinknek. Útra kelve 
hóval borított hófehér fenyő- és 
nyírfaerdők mentén Sodankylä 
felé haladunk tovább. A vidék a 
lapp aranymosókról vált híressé. 
Utunkat észak felé folytatjuk, egyre 
többször találkozhatunk az út 
szélén legelésző rénszarvasokkal. 
Látogatást teszünk egy igazi husky 
kutyafarmon, ahol tradicionális 
népviseletbe öltözött számik 
mesélnek életükről, a husky 
kutyatartás szokásairól, különös 
fortélyairól. Fakultatív ajánlatunk: 
Óriási élmény megsimogatni 
ezeket a nagyszerű állatokat, majd 
hószánokba pattanva a kutyákra 
bízva magunkat lehetünk részesei 
egy felejthetetlen kalandnak (2 
óra)! Fenyvesek között, befagyott 
folyón, végtelenbe nyúló 
hómezőkön siklik velünk a husky 
szán (aki nem pattan szánra, 
a környékben lesz lehetősége 
sétálni). Utunkat folytatva 
szállásunk az Urho Kekkonen 
Nemzeti Park határában fekvő 
Saariselkä vidékén lesz vacsorával.
3. nap: Az Inari-tótól a 
Nordkapp-ig (420 km)
Reggeli után elutazunk 
Saariselkäból az Inari-tóvidékre. 
Inari település múzeumában 

a sarkkörön túli tájak állat- és 
növényvilágával ismerkedünk, 
valamint a sámik életét és a 
rénszarvastartást bemutató 
kisfilmet is láthatunk a lappföldi 
tél szépségeiről és a sarki 
fényről. Az Inarijärvi Finnország 
legnagyobb tava, melyben mintegy 
3000 sziget található. A tavat keleti 
irányban Oroszország határolja. 
A vidék jelentős rénszarvas 
terelő terület, így ha szerencsénk 
van, találkozhatunk is velük. 
Karigasniemin áthaladva érjük el a 
norvég határt, ahonnan Karasjokba 
érkezünk. Ez a nagyon fontos számi 
település a norvégiai lapp közösség 
központja, ahol keverednek a 
nyelvek és a kultúrák (megállásunk 
az időjárás és a közlekedési 
viszonyok függvényében). Tipikus 
északi, hófedte fjordokkal kísért 
tájon utazunk, a Kä-fjord és a 
Porsanger-fjord között haladva 
érünk utunk legészakibb 
településére, Honningsvågra. Itt 
elfoglaljuk a szállásunkat. Vacsorát 
követően - közel a célpontunkhoz - 
jól felöltözve a szabadban teszünk 
egy sétát és gyönyörködhetünk 
a horizont felett tündöklő 
napkorong, a Jeges-tenger és 
a sarki fények látványában 
(időjárás függvényében)!

4. nap: NORDKAPP – az Északi 
fok! (270 km)
Reggelinket elfogyasztva izgatottan 
indulunk útnak utazásunk 
csúcspontja felé: az Északi-
fokhoz! Ezért a felejthetetlen 
élményért érkeznek ide turisták 
tízezrei (belépőjegy). Utasainknak 
lehetőségük van (felár ellenében) 
„Északi-fok bizonyítvány”-t 
kapni emlékbe. A hatalmas 
üvegcsarnokból (időjárástól 
függően) egyedülálló kilátásban 
lehet részünk: a 300 méter magas 
sziklapárkány széléről csodálhatjuk 
a páratlan panorámát. Az aurora 
borealis (Északi fény) nevét a 
római hajnalistennő, Aurora 
nevéből alkották. Formája sokszor 
változik, hol függönyszerű, hol 
sugaras szerkezetű. Meseszép 
látvány! A látogatóközpont 
vetítőtermében fantasztikus film 
mutatja be az itt élő emberek 
életét és a természet évszakos 
változásait. Ajándékvásárlásra és 
étkezésre is van lehetőség. Útra 
kelünk a Porsanger-fjord mentén: 
az észak-norvég lappföldön, 

Részvétel (1 főre): 457.000 Ft-tól

 
03.13.

6

5

vad tundravidéken, hófedte 
vadregényes tájakon utazunk Alta 
felé. Az esti órákban érkezünk 
szálláshelyünkre ahol meleg 
vacsorával várnak bennünket! 
5. nap: Az altai sziklarajzok és 
Tromsø (640 km)
Megreggelizünk és Alta világhírű 
régészeti parkjába látogatunk, mely 
az UNESCO világörökség része. 
Gyönyörű természeti környezetben 
vezető ösvény mentén 
elhelyezkedő prehisztorikus kori 
sziklarajzokat (belépőjegy) téli 
időszakban múzeumi körülmények 
között ismerjük meg. Ezek közül 
a legrégebbiek több, mint 6000 
évesek, az északi civilizációk 
korai időszakából ábrázolnak 
hétköznapi és vadászjeleneteket, 
hajókat, és rituális, sámánisztikus 
ceremóniákat. Altát elhagyva 
Tromsø felé fordulunk és Norvégia 
északi részének varázslatosan szép, 
csipkés fjordjai mentén utazunk. 
Ahol pedig az országút elfogy … ott 
kompra szállunk. Lélegzetelállító 
tájban gyönyörködhetünk, ahogy 
a fjordok, vad fjellek, jég formálta, 

meredek oldalú hegyek feltűnnek 
az ablakunkban. Este láthatjuk 
Észak-Norvégia legjelentősebb 
városát, egy hatalmas hegytömb, a 
Tromsdaltind által védett fjord-parti 
Tromsøt. Szállásunk a városban 
vagy a környékén lesz, ahol meleg 
vacsorával várnak bennünket.
6. nap: Tromsø és hazautazás 
Reggelit követően frissítő sétát 
teszünk Tromsø városában. 
Kikötőjéből számos sarkvidéki 
expedíció vette kezdetét. 
Erre emlékeztet a Déli-
Sark meghódítójának, Roald 
Amundsennek a szobra is. 
Norvégia egyetlen fából készült 
modern „Északi Katedrálisában” 
teszünk látogatást majd 
repülő menetrendtől függően 
transzfer a repülőtérre és 
hazautazás Budapestre.

Felhivjuk kedves Utasaink 
figyelmét, hogy a 3-5. napi 
program részletei az időjárás 
függvényében valósulnak meg!  

LAPPFÖLD ÉS AZ ÉSZAKI-FOK A HÓ BIRODALMÁBAN
Európa legészakibb pontján, irány a Nordkapp és az áhított északi fény birodalma!

Ha meghalljuk a Lappföld szót, akkor legtöbbünknek a Télapó, Nils Holgersson és a sarki fény jut eszükbe, holott 
különleges kultúrájával és mesébe illő tájaival sokkal többet kínál az utazónak. Idegenvezetőnkkel egy nyári délutánon 
arra a következtetésre jutottunk, hogy az igazi élmény, az igazi feledhetetlen Északi-fok és lappföldi érzés téli időszakban 
vár ránk! Ha meg szeretnénk tapasztalni milyen egy igazi tél, kíváncsiak vagyunk azokra az emberekre, akik a kemény 
sarkköri életmódot választották, mindenképpen érdemes Lappföldre látogatni, bármely évszakban, de különösen télen. 
Különleges vissza nem térő kalandok, feledhetetlen élmények várnak ránk!

Utazás: menetrendszerinti 
repülővel és helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 5 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 5x félpanzó

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  457.000 Ft 
1 ágyas felár:                     110.000 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:    52.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:               200 NOK 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                               50 NOK 
 
Minimális létszám:                 15 fő 
Létszám felár (10-14 fő): 27.000 Ft

Fakultatív programok 
(10 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
2-2,5 husky kutyaszán: 35.000 Ft
Nordkapp belépőjegy 
és bizonyítvány:                  60 EUR
Altai sziklarajzok:                15 EUR  

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat! A részvételi 
díj útlemondási biztosítást 
tartalmaz. Utasbiztosítás  (BBP) 
megkötése utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.
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VIETNAM, KAMBODZSA ÉS LAOSZ
Angkor misztikus legendája 

EGZOTIKUS

Három titokzatos ország, számtalan misztikus helyszín, felfedezésre váró rejtett 
csoda! Repülővel, hajóval, autóbusszal, gyalogosan minden kis zegzugot bejárunk, 
válaszokat keresünk a múlt előttünk feltáruló világára. Hanoi, Hue, Saigon, Luang 
Prabang, Vientiane és Angkor mind olyan nevek, melyekről már olvastunk, de 
látni csak keveseknek adatik meg! Legyen Ön a kevesek között! Jöjjön velünk!

Részvétel (1 főre): 708.000 Ft-tól
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Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, átszállás Európában, 
helyben autóbusszal, 6 alkalom 
belső repülés 
Elhelyezés: 12 éj szálloda*** 
Ellátás: 12x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                 708.000 Ft 
1 ágyas felár:                     152.000 Ft 
Vízum költség  
Vietnámba:                          19.000 Ft  
Kambodzsába kb.:               30 USD  
Laoszba kb.:                            31 USD 
Repülőtéri illeték kb.:  165.000 Ft 
Borravaló a program során:   
                                                      60 USD

Minimális létszám:                20 fő 
Létszám felár (10-19 fő):42.000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep. téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Budapest – Hanoi
Elutazás menetrendtől 
függően Budapestről európai 
átszállással Hanoiba.
2. nap: Hanoi
Vietnam fővárosába, Hanoiba 
érkezünk, a menetrendtől függően 
ismerkedünk a várossal: a Hoan 
Kiem-tó egyik kis szigetén a Jade-
hegy templomának megtekintése 
után a nyüzsgő belváros francia 
negyedében riksázunk, majd 
transzfer a szállodába. Délutáni 
egy kis pihenés után az ezeréves 
hagyományra visszatekintő 
vizibábszínház elragadó, kedves 
műsora kelti életre a vietnami 
mesevilágot és a hétköznapokat. 
Utána egy tipikus helyi 
étteremben vacsorázunk, majd 
visszatérünk szálláshelyünkre.
3. nap: Hanoi – Halong Bay 
hajózás
Reggeli után folytatjuk Hanoi 
megismerését Ho Chi Minh 
mauzóleumával, az egy 
oszlopú pagodával és végül 
az Irodalom Templomával. 
Ebéd, majd a világörökség 
részét képező Halong-öbölbe 
utazunk, ahol szállásunk is lesz.
4. nap: Halong Bay – Hue (800 
km)
Reggeli a szállodában, majd 
kb. 5 órás hajózásra indulunk 
a lenyűgözően szép öbölben. A 
Mennyei Palota Barlangjában 
különleges szebbnél-szebb 
c s e p p k ő k é p z ő d m é n y e k e t 
figyelhetünk meg, majd dús 
növényzettel borított kisebb-
nagyobb sziklák között hajózunk. 
A felső decken napozóagyak 
biztosítják kényelmünket, ahonnan 

a Világörökség részévé nyilvánított 
táj természeti szépségeiben 
gyönyörködhetünk. Friss tengeri 
halból és helyi finomságokból 
álló ebédünket a hajófedélzeten 
fogyasztjuk el. Hajókázás után 
az öbölben folytatott tengeri 
gyöngy tenyésztés rejtelmeibe 
nyerünk bepillantást, majd a Noi 
Bai repülőtérről Hue-ba repülünk. 
Transzfer a szálláshelyre.
5. nap: Hue: az ősi császárváros
Reggeli után az Illatos-folyón 
hajózunk a Thien Mu pagodáig, 
ott kikötünk, megnézzük, majd 
a régi császárvárossal Hueval 
ismerkedünk. A Citadella 
mellett elhaladva, a Tiltott Város 
meglátogatását ebed után Tu 
Duc császár mauzóleumának 
megtekintésével folytatjuk. 
Délután vásárlási lehetőség a helyi 
piacon. Szállásunk Hue-ban lesz.
6. nap: Hue – Saigon (Ho Chi 
Minh City) – Cuchi alagutak
Reggeli, majd transzfer a 
repülőtérre, Saigonba (Ho Chi 
Minh City) utazunk. Megérkezés 
után transzfer, (a menetrend 
függvényében) városnézés a 
nyüzsgő városban. Láthatjuk 
Notre Dame katedrálisát, az elnöki 
palotát, a régi Postapalota épületét, 
a Thien Hau pagodát és a kínai 
negyedet. Elfogyasztjuk ebédünket, 
majd szabadidő. Szállásunk 
Saigonban lesz. Délután szabadidő 
vagy fakultatív programlehetőség 
keretében igazi kalandtúra a 
dzsungel mélyén húzódó Ho 
Chi Minh ösvény megtekintése. 
Busszal utazunk a Cuchi 
alagutakhoz, ahol megismerhetjük 
a vietnami háború eredeti 

helyszínén, annak történetét, 
valamint a találékony vietnami 
partizánmozgalom taktikáit, cseles 
csapdait és trükkjeit akar bele 
is bújhatunk és végig mehetünk 
az alagút egyes szakaszain.
7. nap: Saigon – Mekong-delta– 
My Tho
Reggelinket elfogyasztva 
autóbusszal utazunk a Mekong-
folyó deltájához. A Tien folyón 
hajózunk a Sárkány-szigetre, majd 
letérünk a mellékcsatornákra, 
ahonnan közelebbről is 
megismerhetjük az ott lakók életét. 
Sárkány, Unikornis, Teknőc és 
Főnix szigetekkel ismerkedünk. A 
Sárkány és Unikornis szigeteken 
banán, mandarin és mangó 
ültetvények között sétálunk. A 
Teknős- szigeten tipikus vietnami 
kandírozott kókusz cukorkákat 
kóstolhatunk. Napközben ebéd 
lehetősége az egyik szigeten. 
Hajózásunk végen Vinh Trang 
pagodát tekintjük meg, My Tho 
mellett. Saigonba utazunk vissza.
 

8. nap: Siem Reap 
(Kambodzsa) –Angkor
Megreggelizünk, menetrendtől 
függően Kambodzsába, Siem 
Reap-be repülünk. Transzfer 
a repülőtérről, majd Angkor 
megtekintését a világörökség részét 
képező, leghíresebb Angkor Wattal 
kezdjük, amelynek mérete a pekingi 
uralkodó palotájával merhető 
össze. Estére, szálláshelyünkre 
térünk vissza. Szállásunk 3 

éjszakán át Siem Reap-ben lesz.
9. nap: Egész nap Angkor Thom 
és Angkor Wat
Reggeli a szállodában, majd az 
angkori királyság leghíresebb 
épületegyütteseit járjuk be, 
kezdve Angkor Thommal, 
Déli Kapu, Bayon-templom, 
Baphuon-templom, Phimeanakas 
templom, Elefánt Terasz, Leprás 
király terasza. Ebédet követően 
folytatjuk ismerkedésünket 

a hely látnivalóival, a hely 
szellemével. Páratlan élményt 
nyújt Phnom Bakheng-tetejéről 
a naplemente látványa.
10. nap: Angkor – „a hely 
szelleme”
Reggeli után két távolabbi 
templomhoz a Bantey Srei-hez és 
a Bantey Samre-hoz kirándulunk. 
Utunk rizsföldek között és a 
Sras Srang rituális királyi fürdő 
mellett vezet. Útközben rövid 
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pihenőt tartunk egy jellegzetes 
kis faluban, ahol megmutatják 
nekünk a pálmacukor készítésének 
fortélyait és meg is kóstolhatjuk 
azt. A Keleti Mebon, a Pre 
Rup és a Ta Prom templomok 
meglátogatásával fejezzük be 
délelőtti programunkat. Ebéd után 
a Preah Khan, Neak Pean, Ta Som 
és a Prasat Kravan templomok 
varázslatos romjait járjuk be. Estére 
szálláshelyünkre térünk vissza.
11. nap: Siem Reap – Tonle Sap 
tó: az úszó falu-Luang Prabang
Siem Reap belvárosával 
ismerkedünk a Királyi Rezidencia, 
a Wat Thmei (Uj Wat) pagoda 
gyönyörű épületét tekintjük meg, 
mely egykoron a vörös khmer 
uralom áldozatainak emlékére 
épült. Látogatás a francia alapítású 
kézműves tanodában, ahol a kő-
és fafaragás, a lakk-képkészítés 
és a selyemfestés hagyományos 
technikáival ismertetnek meg 

minket a növendékek. Vásárlási 
lehetőség a különleges hangulatú 
régi piacon. Délelőtt tradicionális 
facsónakban élvezheti a hajókázást 
a Tonle Sap tavon. Dél-Ázsia 
legnagyobb tava Phnom Penh-nel 
torkollik a Mekong-folyóba. Az 
„úszó falu” hazait úgy alakították 
ki, hogy azok egy falu házainak 
tűnnek, de a vízzel együtt mozognak. 
Délután transzfer a repülőtérre, 
Luang Prabang-ba utazunk, ahol 
két éjszakai szállásunk lesz.
12. nap: Luang Prabang
Az egész város 1995-től a 
Világörökség része. A világ 10 
leglátogatottabb helye közt 
szerepel. Több alkalommal volt 
Laosz fővárosa, ahol 1975-ig lakott a 
királyi család. Reggeli után két órás 
hajókázásra indulunk a Mekong 
folyón, a két Pak Ou Barlangig, 
amely közel ötezer Budha-
szobrával fontos zarándokhely. 
Ebéd után a természet 

szerelmeseinek legnagyobb 
örömére a lenyűgöző Kuang Si 
vízesés rendszerhez utazunk. A 
program során a dzsungel szívében, 
méteres növénylevelek között 
akár fürödni is lehet a többszintes 
türkizkék vizű természet alkotta 
medencékben a vízesések 
tövében, miközben a trópusi 
növényzettel ismerkedünk, és 
arasznyi lepkék repkednek virágról 
virágra. A medencék után egy 
közel 100 méteres vízzuhataghoz 
érkezünk, aminek a tetejére is 
felmászhatunk! Vissza a szállodáig 
apró falvakon át vezet az egyórás 
út, két faluban a laok és a monok 
ősi életformáival ismerkedhetünk 
meg. A helyi éjszakai piac 
rejtelmeibe csábítjuk Önt, mely 
vásárlás nélkül is maga a csoda! (A 
sok színes áru és a kis villanyégők 
a földön guggoló árusokkal igazan 
mesebeli hangulatot árasztanak.) 
Szállásunkra térünk vissza.

13. nap: Luang Prabang – 
Vientiane
Városnézésünk során láthatjuk 
régi Királyi Palotát (ma Nemzeti 
Múzeum), majd a főtemplomot 
(Wat Xieng a világ egyik legszebb 
építészeti emléke), a Wat Sen és 
a Wat Visun szentélyeket. Ezt 
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követően transzfer a repülőtérre, 
Vientianebe utazunk. Megérkezve 
a 16. századi Pha That Luangot 
(arany sztupa) tekintjük meg. 
Szállásunk Vientiane-ben lesz.
14. nap: Vientiane – a főváros
Reggelit követően a közelben, a 
Mekong-folyó partján tálalható 
Wat Sisaket szentélyhez 
látogatunk, ahol sok száz Buddha 
szobor látható, többek között egy 
40 m-es fekvő Buddha szobor, 
egyedülálló a maga nemében. Rövid 
fotószünetet tartunk a Laoszt- 
Thaifölddel összekötő hídnál, majd 
városnézésünket a fővárosban: 

Wat Simuang, a szent városrész, 
Pra Keo templom megtekintésével 
folytatjuk, amely a Smaragd 
Buddha szobor eredeti „lakóhelye” 
(most Bangkokban van). A Ratuxai 
Győzelem Kapu (Diadalív)-nál 
a Nemzetgyűlés épületét latjuk, 
majd a Mekong partján csodáljuk 
meg a naplementét. Rövid séta a 
folyóparton, majd ellátogatunk 
az esti piacra, transzfer Vientiane 
repülőtérre. Hazautazás 
Budapestre menetrendtől függően.
15. nap: Vientiane–Budapest
Érkezés Budapestre európai 
átszállással.

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, átszállás Európában, 
helyben autóbusszal, 6 alkalom 
belső repülés 
Elhelyezés: 12 éj szálloda*** 
Ellátás: 12x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                 708.000 Ft 
1 ágyas felár:                     152.000 Ft 
Vízum költség  
Vietnámba:                          19.000 Ft  
Kambodzsába kb.:               30 USD  
Laoszba kb.:                            31 USD 
Repülőtéri illeték kb.:  165.000 Ft 
Borravaló a program során:   
                                                      60 USD

Minimális létszám:                20 fő 
Létszám felár (10-19 fő):42.000 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep. téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.
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Utazás: menetrend szerinti 
repülővel 
Elhelyezés: 11 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 11x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  677.000 Ft 
1 ágyas felár:                    240.000 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   175.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:200 MYR+20 USD 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                70 MYR+55 USD
 
Minimális létszám:                20 fő 
Létszám felár (10-19 fő):45.000 Ft

Fakultatív programok 
(10 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Petronas Ikertornyok 
(Skybridge):                         10.500 Ft
Bako Nemzeti Park:        38.000 Ft
Makaó kirándulás:          49.500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep. téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Budapest-Kuala Lumpur
Elutazás Budapestről átszállással 
Malajzia fővárosába. A repülőn 
többszöri étkezés kerül 
felszolgálásra utasaink kényelme 
érdekében. Éjszaka a repülőn.
2. nap: Putrajaya és Kuala 
Lumpur
A kora délutáni órákban érkezünk 
Kuala Lumpurba. A repülőtér a 
várostól igen messze helyezkedik 
el, így a transzferünk során útba 
ejtjük Malajzia hipermodern 
kormányzati negyedét, a nemrég 
felépített Putrajaya-t. Rövid 
buszos és gyalogos városnézés 
során megtekintjük a Putrajaya 
mecsetet, és a Miniszterelnöki 
Palotát is. Transzfer a városi 
szállodánkba. Szállodánk a 
modern felszín feletti „metro” 
(Monorail) megálló közelében lesz, 
így kellő motiváltsággal rendelkező 
utasainkkal idegenvezetőnk rögtön 
a helyiek között elvegyülve a 
Monorail fedélzetén érkezik az 
ikonikus Petronas ikertornyokhoz 
ahol az esti fényjátékkal egybekötött 
szökőkút játékot tekintjük meg. A 
szállodánkba szintén a Monorail 
fedélzetén utazunk vissza.
3. nap: Batu Caves + Madár Park 
és Kuala Lumpur 
Reggelit követően a Batu 
barlangokhoz autóbusszal 
érkezünk, mely a maláj indiaiak 
legszentebb helye. A barlangban 
levő szentélyekhez és az ott élő 
majmokhoz 272 lépcső megtétele 
után érünk fel ahonnan a 
visszatekintés a városra megéri a 
fáradtságot. A barlang előtt lévő 
árusoknál megpihenünk, majd 
a méltán híres KL Madárpark 
vár bennünket ahol számtalan 
egzotikus madárfaj között sétálva 

lebilincselő élmény a madarak 
közelsége (aki nem „szimpatizál” 
a madarakkal, a helyben lévő 
Orchidea park egzotikus virág és 
növényparkjában ismerkedhet a 
szebbnél-szebb virágokkal). A nap 
további részében megismerkedünk 
Malajzia fővárosának a 
történelmével: megállót tartunk a 
város hatalmas parkjában a Lage 
Gardens-ben, ahol megtekintjük a 
Nemzeti Emlékművet, s láthatjuk 
a maláj Parlamentet is. Tovább 
haladva az egykoron volt Királyi 
Palota díszes bejárata előtt tartunk 
egy kis pihenőt. Délutánunk 
egyik csúcspontja, a Petronas 
Ikertornyok meglátogatása, ahol 
a 41 es 42. emeletek között épült 
„Skybridge”-ről az egész város a 
lábunk alatt hever. A nap további 
részében Kuala Lumpur brit 
gyarmati emlékeivel ismerkedünk 
egy séta során (Függetlenség 
tere, Sultan Abdul Samad 
Building, Royal Selangor Club...), 
majd a Gombak és Klang folyó 
kereszteződésénél épült Jamek 
Mecset mellett elhaladva érkezünk 
a kínai negyedbe. A védettség alatt 
álló Central Market épületében 
megismerkedünk Malajzia 
legérdekesebb szuvenír tárgyaival, 
majd szabadidő a kínai negyedben, 
vásárlási és vacsora lehetőséggel. 
Este visszatérünk a szállodába.
4. nap: Kuala Lumpur - Melakka
Reggelinket elfogyasztva 
visszatérünk a mindig nyüzsgő 
Bukit Bintang városrészbe és 
kielégítjük vásárlási igényeinket 
(fontos tudni, hogy a térségben 
Kuala Lumpurban kedvező 
áron tudunk vásárolni!), 
élvezhetjük a hatalmas Pavilion 
beváráslóközpont számtalan 

üzletének lehetőségét, vagy 
elvegyülhetünk a forgalmas 
utcákon, üzletek között. 
Szabadidőt követően autóbusszal 
déli irányba utazunk az ország 
történelemben egyik leggazdagabb 
városába: Melakkába. Gyalogosan 
és virágokkal feldíszített riksákon 
járjuk be a várost, miközben 
holland, portugál és angol 
megszállás alattról itt maradt 
emlékeivel ismerkedünk: Famosa-
val, Szent Pál templommal, 
Holland térrel: Stadhuysttal és 
Christ Church-csel, régi szultáni 
palotával, Melaka-folyóval, 
Jonker Streettel. Szállásunk és 
vacsoránk Melakkában lesz.
5. nap: Melakka – Szingapúr 
Megreggelizünk, majd 
autóbuszunkkal folytatjuk 
utazásunkat Szingapúr ultamodern 
nagyvárosába. Sétánkat az indiai 
és arab negyed kultikus utcáin 
kezdjük, ahol érezhető közelségből 
leszünk tanúi, miként fér meg 
egymás közelségében a különböző 
vallások sokszínűsége, társadalmi 

rétegei. Szállásunkra érkezve 
megpihenünk. Vacsoránkat 
elfogyasztva taxival javasoljuk 
Orchard Road fényárban úszó 
bevásárlóutcájának felfedezését 
egyénileg, ahol a világmárkák 
sorakoznak több kilométeren 
keresztül… szabad idejében 
elvegyülhet az esti indiai vagy a kínai 
negyed forgatagában, vásárolhat 
történelmi környezetben, vagy 
éppen a patinás Raffles hotelben 

megkóstolhatja a világhírű 
“singapore sling”-et. Szállásunk 
2 éjszakán át Szingapúrban lesz.
6. nap: Singapore egész nap
Mai napunkat Szingapúr 
történelmének szenteljük. 
Sétánkat a Marina Bay 
szemet gyönyörködtető üveg 
felhőkarcolóinak árnyékában 
kezdjük, ahonnan fenséges rálátás 
nyílik a Hotel Marina Bay luxus 
szállodára, mely napjainkban 

Szingapúr ikonikus jelképévé vált. 
A fehér vízköpő oroszlán, a Merlion 
árnyékából indul hajónk (hajójegy) 
mely történelmi betekintést ad a 
városról végig haladva a Clarke 
Quay-ig. Éttermek, bárok érnek 
egymásba fedett utcákon, majd 
a kínai negyedbe sétálunk ahol a 
színek kavalkádjában érkezünk 
Sri Mariamann templomhoz, 
mely Szingapúr legrégebbi 
hindu temploma. A díszítések 
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látványosak, színpompásak és 
finoman kidolgozottak. Sétálunk a 
környékén, ahol nyüzsgő piacok, 
templomok, pagodák, kínai 
finomságokat kínáló éttermek 
és utcai árusok népesítik be a 
negyedet. Sétánkat a modern 
városrészen keresztül folytatjuk, 
ahol csak ámulunk és bámulunk. 
Csillogó felhőkarcolók, öltönyös 
emberek között érkezünk vissza 
a Marina Bay öbölhöz ahonnan 
autóbusszal a szállodánkba 
tartunk egy kis pihenésre. 
Fakultatív ajánlatunk az estére: 
autóbuszunkkal a Hotel Marina 
Bay Sands szálloda többsávos 
(!) 2. kapujához, érkezünk és  
besétálunk a luxus birodalmába. 
A szálloda műszaki megoldásai 
belülről is lenyűgözőek. Lifttel 
a szálloda tetején, 55 emelet 
magasságban megálmodott, 
a világ leghosszabb 250 méter 
hosszú medencéjéhez érkezünk. 
Kilátóteraszáról pillantunk 
le Szingapúr városára majd a 
szálloda mögött elhelyezkedő esti 
fény és zenejátékot élvezzük a 

tengertől elhódított mesterséges 
kertben. Az élmény garantált! 
Szállodánkba térünk vissza.
7. nap: Singapore – Borneo: 
Kuching
Reggeli a szállodában, majd 
repülőmenetrend függvényében 
szabad program Szingapúrban: 
kedvére látogathat el az indiai vagy 
a kínai negyedbe… A repülőtérre 
igyekszünk és a célpontunk 
Borneo! Az “Oroszlánvárosból” 
“Macskavárosba” repülünk, 
hiszen “Kuching” nevének a 
jelentése “Macska”. Borneó a 
világ harmadik legnagyobb 
szigete, melynek területén három 
ország is osztozik: Indonézia, 
Malajzia és Brunei. Elfoglaljuk a 
tengerparti szállodánkat, ahol 4 
éjszakát tartózkodunk. Délután 
Sarawak fővárosával Kuchinggal 
ismerkedünk. Felkeressük a 
város névadójának, a Macskának 
szobrait, a Szent Péter templomot, 
a kínai pagodát és a Főtér közelében 
a piacot. A modern felhőkarcolók 
árnyékában meghúzódó és az 
angol gyarmati időkre emlékeztető 

városrész, az egymáshoz épült 
színes házaival különleges, 
varázslatos hangulatot áraszt. 
A folyóparti korzón a kikötőbe 
sétálunk és a jellegzetes tutaj 
taxival átkelünk a Sarawak folyón a 
Kormányzói Palotához, majd onnan 
a Margherita Erődhöz érkezünk. 
Szállodánkba térünk vissza.
8. nap: Borneo: orángután 
rehabilitációs központ és 
a dajak hosszú házak a 
dzsungelben!
Reggeli után Borneo felfedezését, a 
nagy kedvenccel, a kihagyhatatlan 
Semenggoh Orángután 
Rehabilitációs Központtal kezdjük, 
ahol évtizedek óta nagy sikerrel 
fáradoznak a kihalással fenyegetett 
orángutánok megmentésén. 
Legfontosabb feladatuknak azt 
tekintik, hogy a megmentett 
egyedeket visszaszoktassák 
természetes környezetükbe. A 
megszokott élelemért és hálából 
azért vissza-visszajárnak az 
innen szabadon engedett egykori 
növendékek. Etetésük minden 
kétséget kizáróan mindenkinek 

felejthetetlen élményt nyújt. Ezt 
követően egy izgalmas kalandban 
lesz részünk, a hagyományos 
borneói dajak hosszúházba 
látogatunk, ahol a titokzatos 
fejvadász törzs kultúrájával és 
szokásaival ismerkedünk. A 
dajákok Borneó fejvadászai voltak 
az 1970-es évekig. Testüket ma is 
jellegzetes tetoválással ékesítik, 
egy-egy falu lakói (20-22 család 
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is akár) pedig közösen élnek egy 
úgynevezett “hosszúházban”. 
Késő délután érkezünk vissza 
a tengerparti szálláshelyünkre.
9. nap: Pihenés Borneón vagy 
fakultatív Bako Nemzeti Park
Szabadidejében kedvére pihenhet 
Borneo vadregényes, hófehér 
homokos tengerpartján vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 
a sajnálatos erdőirtások 
következtében Borneon maradt 
meg Földünk legnagyobb, 
összefüggő, hamisítatlan 
esőerdő takarója a Bako Nemzeti 
Parkban. A dzsungel növény és 
állatvilágának megfigyelésére itt 
kínálkozik a legjobb alkalom a 
számunkra.  Az esőerdőiről és szép 
partszakaszairól ismert nemzeti 
parkot kishajóval közelítjük meg. 
Majd egy igazi dzsungeltúra alatt 
hegyes-dombos terepen az esőerdő 
jellegzetes növényeivel és állataival 
ismerkedünk. Szerencsés esetben 
láthatunk nagyorrú majmot, 
makákót, ezüstös langúrt, borneói 
erdei disznót és bambuszviperákat.    
10. nap: Pihenés Borneó-n
Egész napos pihenés Borneo 
vadregényes, hófehér homokos 
tengerpartján és élvezzük a 
szálloda kényeztető szolgáltatásait.
11. nap: Borneóból Hong Kongba
Repülővel Hongkongba érkezünk, 
ahol autóbuszos és gyalogos 
városnézés során próbáljuk 
értelmezni a modernizáció jelenét. 
Megnézzük a Man Mo templomot, 
Kowloonban a híres Nathan Roadot, 
majd felmegyünk a Victoria-csúcsra 
siklóval, ahonnan megcsodáljuk 
a gyönyörű panorámát. Vacsorát 

követően metróval a Hong Kong 
extravaganciájához és páratlan 
éjszakai fényeihez méltó világhíres 
lézershow-t tekintünk meg a 
kikötő partjáról, melyet az egyik 
legkülönlegesebb fényjátékként 
aposztrofálnak a világon. Szállásunk 
2 éjszakán át Hong Kongban lesz.
12. nap:  Hong Kong és Makao
Reggelit követően egyénileg 
ismerkedhet Hongkong 
ultramodern városával vagy jöjjön 
velünk! Fakultatív ajánlatunk: 
egész napos kirándulás komppal a 
kaszinóiról híres Makaóba. Makaói 
városnézésünket a névadó A-Ma 
templommal kezdjük, majd az 
ország legrégibb székesegyházát, a 
Szent Pált nézzük meg. Ezt követően 
egy kellemes séta következik 
az óvárosban, amely méltán 
került be az UNESCO Kulturális 
Világörökségei közé. Napközben 
elfogyasztjuk finom ebédünket, 
majd szabadidő a kaszinó 
negyedben (megfelelő öltözet). Az 
esti órákban visszautazás komppal 
Hongkongba, a szállodánkba.
13. nap:  Hong Kong és 
hazautazás
Reggelinket elfogyasztva 
repülőmenetrend szerint még 
ismerkedünk a várossal, majd 
transzfer a repülőtérre. Útközben 
kitérőt teszünk Lantaun, a „zöld 
szigeten” magasodó Tien Tan 
Buddha-szoborhoz, mely a 
világ legnagyobb bronz Buddha 
szobra. Repülő menetrend 
szerint elutazás átszállással.
14. nap: Érkezés Budapestre
Repülő menetrend szerint 
érkezés Budapestre.

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel 
Elhelyezés: 11 éj szálloda*** 
2 ágyas tus/wc-s szobában 
Ellátás: 11x félpanzió

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  677.000 Ft 
1 ágyas felár:                    240.000 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:   175.000 Ft

Belépők és jegyek 
tájékoztató árai:200 MYR+20 USD 
Egyéb helyszínen 
fizetendő:                70 MYR+55 USD
 
Minimális létszám:                20 fő 
Létszám felár (10-19 fő):45.000 Ft

Fakultatív programok 
(10 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Petronas Ikertornyok 
(Skybridge):                         10.500 Ft
Bako Nemzeti Park:        38.000 Ft
Makaó kirándulás:          49.500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep. téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.
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EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK 
TENGERPARTI PIHENÉSSEL

Dubai, Abu-Dhabi és Al Ain – homokos partok, pompás 
mecsetek és az Emirátusok hihetetlen városképe

EGZOTIKUS

A fantasztikus multikulturális arab világ, az Arab-félsziget két lélegzet elállító emirátusa 
vár ránk: Dubai a „legek” emirátusa, Abu-Dhabi a sivatag metropolisza zöldellő parkjaival 
lélegzetállóan luxus látnivalóival és Al Ain, az ország negyedik legnagyobb városa, sivataggal 
elzárt egykoron beduin települése élmények tárházát nyújtja a látogatónak! Ikonikus 
helyszínek, sivatagi kalandok és az elmúlt 50 év hihetetlen gyors fejlődésén ámulunk! 

Részvétel (1 főre): 279.500 Ft-tól
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Utazás: menetrendszerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 7 éj szálloda**** 
Ellátás: 7x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  279.500 Ft 
1 ágyas felár:                    130.000 Ft 
5x vacsora felár:                31.000 Ft 
7x vacsora felár:               44.500 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:    78.000 Ft

Egyéb helyszínen 
fizetendő:             95 Dirham/szoba 

Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):20.000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Sétahajózás a Dubai-öbölben, 
vacsorával:                         24.500 Ft
Egész napos Al Ain 
kirándulás:                        34.500 Ft
Egész napos Dubai  
városnézés:                        20.000 Ft  
Burj Kalifa belépőjegy:  23.500 Ft  
Sivatagi szafari BBQ  
vacsorával:                         25.000 Ft   
Dubai Frame 
és Miracle Garden:          28.500 Ft 

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep. téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1. nap: Budapest-Abu-Dhabi
Elutazás Liszt Ferenc repülőtérről 
menetrend szerinti repülőjárattal 
Abu-Dhabiba, transzfer a 
szállodába. Szállásunk 2 
éjszakán át Abu-Dhabiban 
lesz, egy városközponti, mégis 
homokos tengerpartos, csendes 
kertekkel és saját stranddal 
rendelkező négy csillagos 
hotelben. Vacsora a szálláson. 
2. nap: Egész napos pihenés a 
parton
Szabadon alakíthatja programját, 
élvezheti a pihenést a hotel 
nyugodt légkörében, kültéri 
medencéivel, exkluzív kertjében. 
A homokos strandra festői sétány 
vezet, de ha nincs kedve csobbanni, 
célozza meg a városközpontot, 
vagy tekintse meg a helyi kínálatot 
a közeli bevásárlóközpontokban. 

(Az Abu Dhabi Mall 5 perc 
sétával elérhető, vagy egyénileg 
javasoljuk a taxi használatát, 
mely olcsó és biztonságos.) 
3. nap: Abu-Dhabi, az Egyesült 
Arab Emírségek fővárosa
Reggeli után kicsekkolunk 
szállodánkból. Egész napos 
túrára indulunk az Egyesült 
Arab Emírségek fővárosába, 
Abu-Dhabiba, a modern keleti 
fővárosba. Az 50 évvel ezelőtti 
poros kisváros a térség legnagyobb 
olajkészletének köszönhetően 
ma felhőkarcolóival, villáival, 
zöldellő parkjaival a sivatag 
metropolisza. Szemünk előtt 
egy szigetekre épült modern, 
látványos város képe rajzolódik 
ki, óriási felhőkarcolóival, 
üvegpalotáival. Nagyvonalú kertjei 
és parkjai a régió egyik legzöldebb 

városává tették. A város szíve egy 
szigeten található, melyet hidak 
kötnek össze a többi szigettel. 
Városnézésünket a pompás Sheikh 
Zayed nagymecsetnél kezdjük, 
mely a világ 8. legnagyobb 
mecsetje, és a világ egyik 
legnagyobb mecsetekben függő 
csillárját és kézzel csomózott 
perzsaszőnyegét rejti. Látogatást 
teszünk az Emirates Palace „7” 
csillagos luxusszállodájába, ahol 
aranyporral hintett süteményt 
és kávét vagy teát kóstolunk 
(kirándulás ár tartalmazza)! 
Végighaladunk a Corniche-
on, a leghíresebb tengerparti 
sétányon. A Saadiyat szigetre érve 
megállunk fotószünetre a 2017 
novemberében megnyílt Louvre 
Abu Dhabi múzeumnál, amely 
bekerült a világ 7 épített csodái 
közé is. Busszal áthaladunk a 
Yas-szigeten, ahol megtekintjük 
a Forma 1-es versenypályát és 
híres Ferrari World épületét. 
Autóbuszunkkal Dubaiba tartunk, 
ahol elfoglaljuk szállásunkat.
 4. nap: A „régi” és az új Dubai!
Mai napunk legsűrűbben 
használt szavai: legnagyobb, 
legdrágább, legújabb … 
mindenből csak a leg-leg-leg!

Reggeli után autóbusszal és 
gyalogosan városnézésre 
indulunk, a régi és az új Dubai-
jal ismerkedünk. A régi Dubai 
felfedezése során meglátogatjuk 
a 150 éves Al Fahidi erődöt, 
amely a Dubai Múzeumnak ad 
otthont. Itt megismerkedünk a 
város hihetetlen fejlődésével a 
régi gyöngyhalászattól a modern 
üzletközpontokig, gigantikus 
méretű felhőkarcolókig az olaj 
előtti és az olaj utáni világban. 

Igazi arab vízitaxin - abrán - 
utazunk a fűszer és aranybazárhoz 
(vásárlási lehetőség). A fűszerek a 
városnak sajátos keleti atmoszférát 
kölcsönöznek, az aranybazár 
mintegy 400 üzletével a 
mérhetetlen gazdagságot mutatja. 
Kívülről megtekintjük a Jumeirah 
mecsetet, az iszlám építészet 
remekét, majd Megállunk a Burj 
Al Arab tengerpartján, ahonnan 
számtalan képet készíthetünk az 
ikonikus szállodáról. Megállunk 

egy modern kori arab piacon, a 
Souk Madinat Jumeirah piacán, 
ahol a fedett bazársoron, minőségi 
termékekkel, kávézókkal és 
éttermekkel teli üzleteket találunk 
(vásárlási és gyors étkezési 
lehetőség). Autóbuszunkkal a 
tengerbe nyúló pálmalevél formájú 
mesterséges szigetre igyekszünk, 
ahol elhaladunk a szintén ikonikus 
Atlantis The Palm szálloda előtt. 
Visszatérve a szárazföldre sétálunk 
a mindig nyüzsgő Marina Walk-
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on a Dubai Marina városrész 
lenyűgüző felhőkarcolói között, az 
épített csatorna partján. Fakultatív 
ajánlatunk az első napra: jöjjön 
velünk a Burj Khalifa 828 méteres 
magasságába, mely jelenleg a világ 
legmagasabb felhőkarcolója. A 
Dubai Mall bevásárlóközpontból 
egy sétálófolyosón keresztül 
jutunk át a Khalifa toronyba, 
ahol útközben sok információt 
kapunk a „város az épületben” 
tervezésről és az építkezésről. A 
kétszintes szuperlift 1 perc alatt 
repít fel a 454 m magasságban 
található látogatóközpontba, 
ahol 360°-ban csodálhatjuk 
az elénk táruló panorámát.
5.nap: Pihenés a Perzsa-öbölben
Ezen a napon a Perzsa-öböl homokos 
partján strandolhat. A szállodából 
ingyenes transzferlehetőség 
van utasainknak a Kite Beach 
szabadstrandjára és a Mall of the 
Emirates bevásárlóközpontba. 
(Egyénileg javasoljuk a metró, 
valamint a taxi használatát, mely 
olcsó és biztonságos.) Ha nem 

kíván a tengerparton pihenni, 
szabadidőben felkeresheti a 
dubai bevásárló központokat, 
vagy akár bérelhet sílécet és 
csúszhat a világ egyetlen fedett 
sípályáján! Érdemes kihasználni 
a számtalan lehetőséget, 
melyet Dubai kínál, hogy az 
élményeink száma is számtalan 
legyen (kérje idegenvezetőnk 
segítségét). Fakultatív ajánlatunk 
a délutánra: Rub’ al-Khaleej 
sivatag homokdűnéin át (az 
„aranyhomok”) utazunk 
terepjárókkal a sivatag „közepébe” 
megállóval, feledhetetlen képeket 
készítve, majd érkezünk a „sivatagi 
táborba”, ahol BBQ vacsorával 
várnak bennünket. A vacsora 
után arab hastánc bemutatón 
veszünk részt. Visszaérkezés 
a szállodába az esti órákban.
6. nap: A sivataggal körülvett Al 
Ain oázisa
Szabad program Dubaiban, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: Jöjjön velünk Al Ainba! 
Al Ain, az egykoron kis beduin 

település a hegyek lábánál fekszik, 
sivataggal elzárva a külvilágtól. 
A mára az ország negyedik 
legnagyobb városává felfejlődött 
települést a történelmi és modern 
stílusok keveredése jellemzi 
gyönyörű parkjai és modern 
bevásárlóközpontjai mellett. 
Elmegyünk egy tevevásárra, ahol 
elleshetjük, hogyan cserél gazdát 
a „sivatag hajója”. A Jebel Hafeet 
hegy 1250 méterre magasodik ki 
a síkságból, melynek oldalából 
páratlan kilátás nyílik az oázisra 
és a városra. Utunk során 
megtekintjük az Al Ain erődöt, 
és sétálunk a város legnagyobb 
oázisában is. Meglátogatjuk a 
Sheikh Zayed palotáját, amely 
Zayed bin Sultan Al Nahyan Sejk, 
az Egyesült Arab Emírségek első 
elnökének lakóhelyéül szolgált, 
amíg Al Ain kormányzója volt.
7. nap: Csodák Kertje és az 
impozáns Dubai Frame
Alakítsa kedvére a napját, vagy 
tartson velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: Nem hagyhatjuk ki 

a Dubai Miracle Gardent, a világ 
legnagyobb virágoskertjét, mely 
72.000 nm-en folyamatosan 
változó témákkal, élénk színekkel, 
illatokkal és alakzatokkal 
kápráztatja el látogatóit. Utunk 
ezután a Dubai Frame-hez, a világ 
szintén legnagyobb, aranyozott 
„képkereteként” számontartott 

Részvétel (1 főre): 279.500 Ft-tól
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nevezetességéhez vezet. A 
150 méter magasságban lévő 
üvegaljú kilátóteraszról remek 
panoráma nyílik Dubai régebbi 
városrészeire és a csillogó, folyton 
változó modern metropoliszára. 
Fakultatív ajánlatunk estére: 
Sétahajózás a Dubai-öbölben, 
büfé-vacsorával. Nagyszerű 
élmény a város fényeinek, 
kivilágított felhőkarcolóinak 

látványa a hajóról miközben 
tradicionális arab zenét hallgatva 
fogyasztjuk el finom vacsoránkat.
8.nap: Abu Dhabi-Budapest
Menetrend függvényében 
délelőtt szabadprogram 
keretében búcsúzunk Dubaitól, 
délután transzfer az Abu-
Dhabi Nemzetközi Repülőtérre, 
majd hazautazás Budapestre.

Utazás: menetrendszerinti 
repülővel, helyben autóbusszal 
Elhelyezés: 7 éj szálloda**** 
Ellátás: 7x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  279.500 Ft 
1 ágyas felár:                    130.000 Ft 
5x vacsora felár:                31.000 Ft 
7x vacsora felár:               44.500 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:    78.000 Ft

Egyéb helyszínen 
fizetendő:             95 Dirham/szoba 

Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):20.000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Sétahajózás a Dubai-öbölben, 
vacsorával:                         24.500 Ft
Egész napos Al Ain 
kirándulás:                        34.500 Ft
Egész napos Dubai  
városnézés:                        20.000 Ft  
Burj Kalifa belépőjegy:  23.500 Ft  
Sivatagi szafari BBQ  
vacsorával:                         25.000 Ft   
Dubai Frame 
és Miracle Garden:          28.500 Ft 

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep. téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.
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EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK  
5* LUXUS ÉLMÉNYEKKEL

Dubai lenyűgöző pazarsága, Abu-Dhabi, a sivatag 
metropolisza és a sivataggal elzárt Al Ain

EGZOTIKUS

Fantasztikus multikulturális arab világ, az Arab-félsziget két lélegzet elállító emirátusa 
vár ránk: Dubai a „legek” emirátusa, Abu-Dhabi a sivatag metropolisza zöldellő parkjaival 
lélegzetállóan luxus látnivalóival és Al Ain, az ország negyedik legnagyobb városa, sivataggal 
elzárt egykoron beduin települése élmények tárházát nyújtja a látogatónak! Ikonikus 
helyszínek, sivatagi kalandok és az elmúlt 50 év hihetetlen gyors fejlődésén ámulunk! 

Részvétel (1 főre): 299.700 Ft-tól
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Utazás: menetrendszerinti 
repülővel 
Elhelyezés: 6 éj 
Hotel Dukes The Palm*****   
Ellátás: 6x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  299.700 Ft 
1 ágyas felár:                     158.000 Ft 
3x vacsora felár:               33.000 Ft 
5x vacsora felár:               55.200 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:    78.000 Ft

Egyéb helyszínen 
fizetendő:           120 Dirham/szoba 

Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):25.000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Sétahajózás a Dubai-öbölben, 
vacsorával:                         24.500 Ft
Egész napos Al Ain 
kirándulás:                        34.500 Ft
Burj Kalifa belépőjegy:  23.500 Ft  
Sivatagi szafari BBQ  
vacsorával:                         25.000 Ft   
Dubai Frame 
és Miracle Garden:          28.500 Ft  
Abu-Dhabi kirándulás 
+ Emirates palace:             39.500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep. téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

1.nap: Budapest-Dubai
Elutazás délután az Emirates 
légitársasággal a Liszt Ferenc 
repülőtérről menetrend szerinti 
repülőjárattal Dubai-ba (vacsora 
a repülőn). Transzfer a Pálma-
szigeten fekvő öt csillagos, 
saját tengerparttal rendelkező 
szállodánkba. Szállásunk 6 
éjszakán át Dubai-ban lesz, 
a kellemes kikapcsolódásra 
vágyók az itt töltött idő alatt 
lazíthatnak a lusta folyóban, a 
kültéri és beltéri medencékben 
vagy a homokos tengerparton.
2.nap: A „régi” és az új 
Dubai – a világ tetején a Burj 
Khalifában!
Mai napunk legsűrűbben 
használt szavai: legnagyobb, 
legdrágább, legújabb … 
mindenből csak a leg-leg-leg!
Reggeli után autóbusszal és 
gyalogosan városnézésre 

indulunk, a régi és az új 
Dubai-jal ismerkedünk. a régi 
Dubai felfedezésére indulunk! 
Ellátogatunk a 150 éves Al Fahidi 
erődhöz, mely a Dubai Múzeumnak 
ad otthont. Itt megismerkedünk 
a város hihetetlen fejlődésével a 
régi gyöngyhalászattól a modern 
üzletközpontokig, gigantikus 
méretű felhőkarcolókig az olaj 
előtti és az olaj utáni világban. 
Igazi arab vízitaxin - abrán - 
utazunk a fűszer és aranybazárhoz 
(vásárlási lehetőség). A fűszerek 
a városnak sajátos keleti 
atmoszférát kölcsönöznek, az 
aranybazár mintegy 400 üzletével 
a mérhetetlen gazdagságot 
mutatja. Kívülről megtekintjük 
a Jumeirah mecsetet, Dubai 
legnagyobb mecsetét, az iszlám 
építészet remekét. Megállunk a 
Jumeirah tengerparton, ahonnan 
számtalan képet készíthetünk az 

ikonikus Burj Al Arab szállodáról. 
Megállunk az egy modern kori 
arab piacok világát visszahozó a 
Souk Madinat Jumeirah piacán, 
ahol a fedett bazársoron, minőségi 
termékekkel, kávézókkal és 
éttermekkel teli üzleteket találunk 
(vásárlási és étkezési lehetőség). 
Autóbuszunkkal a tengerbe nyúló 
pálmalevél formájú mesterséges 
szigetre igyekszünk, ahol 
elhaladunk a szintén ikonikus 
Atlantis The Palm szálloda előtt. 
Visszatérve a városba sétálunk 
a mindig nyüzsgő Dubai Marina 
toronyházai között a mesterséges 
csatorna partján. Fakultatív 
ajánlatunk az első napra: jöjjön 
velünk a Burj Khalifa 828 méteres 
magasságába, mely jelenleg a világ 
legmagasabb felhőkarcolója. A 
Dubai Mall bevásárlóközpontból 
egy sétálófolyosón keresztül 
jutunk át a Khalifa toronyba, 
ahol útközben sok információt 
kapunk a „város az épületben” 
tervezésről és az építkezésről. A 
kétszintes szuperlift 1 perc alatt 
repít fel a 454 m magasságban 

található látogatóközpontba, 
ahol 360°-ban csodálhatjuk 
az elénk táruló panorámát.
3.nap: Pihenés a Perzsa-
öbölben
Ezen a napon a Perzsa-öböl 
homokos partján strandolhat, 
élvezve a szálloda kinti vagy 
fedett medencéjét, és modern 

edzőtermét - a magasból gyönyörű 
kilátás nyílik a Dubai Marina 
negyedre. Egyéni városnézéshez 
javasoljuk a taxi használatát, mely 
olcsó és biztonságos, illetve a 
szálloda által biztosított ingyenes 
menetrendszerinti buszjáratot a 
Mall of the Emirates-be. Ha nem 
kíván a tengerparton pihenni, 

szabadidőben felkeresheti a 
dubai bevásárló központokat, 
vagy akár bérelhet sílécet és 
csúszhat a világ egyetlen fedett 
sípályáján! Érdemes kihasználni 
a számtalan lehetőséget, 
melyet Dubai kínál, hogy az 
élményeink száma is számtalan 
legyen (kérje idegenvezetőnk 
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segítségét). Fakultatív ajánlatunk 
a délutánra: Rub’ al-Khaleej 
sivatag homokdűnéin át (az 
„aranyhomok”) utazunk 
terepjárókkal a sivatag „közepébe” 
megállóval, feledhetetlen képeket 
készítve, majd érkezünk a „sivatagi 
táborba”, ahol BBQ vacsorával 
várnak bennünket. A vacsora 
után arab hastánc bemutatón 
veszünk részt. Visszaérkezés 
a szállodába az esti órákban.
4.nap: A sivataggal körülvett Al 
Ain oázisa
Szabad program Dubaiban, 
vagy jöjjön velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: Jöjjön velünk Al Ainba! 
Al Ain, az egykoron kis beduin 
település a hegyek lábánál fekszik, 
sivataggal elzárva a külvilágtól. 
A mára az ország negyedik 
legnagyobb városává felfejlődött 
települést a történelmi és modern 
stílusok keveredése jellemzi 
gyönyörű parkjai és modern 
bevásárlóközpontjai mellett. 
Elmegyünk egy tevevásárra, ahol 
elleshetjük, hogyan cserél gazdát 

a „sivatag hajója”. A Jebel Hafeet 
hegy 1250 méterre magasodik ki 
a síkságból, melynek oldalából 
páratlan kilátás nyílik az oázisra és a 
városra. Utunk során megtekintjük 
az Al Ain erődöt, és sétálunk a 
város legnagyobb oázisában is, 
amely felkerült a világörökségi 
listára is. Meglátogatjuk a néhai 
Sheikh Zayed palotáját, amely 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, 
az Egyesült Arab Emírségek első 
elnökének lakóhelyéül szolgált, 
amíg Al Ain kormányzója volt.
5.nap: Abu-Dhabi, az Egyesült 
Arab Emírségek fővárosa
Szabad program Dubaiban. 
Fakultatív ajánlatunk: Egész 
napos fakultatív túrára indulunk 
az Egyesült Arab Emírségek 
fővárosába, Abu-Dhabiba, a 
modern keleti fővárosba. Az 50 
évvel ezelőtti poros kisváros a 
térség legnagyobb olajkészletének 
köszönhetően ma felhőkarcolóival, 
villáival, zöldellő parkjaival a 
sivatag metropolisza. Szemünk 
előtt egy szigetekre épült modern, 

látványos város képe rajzolódik 
ki, óriási felhőkarcolóival, 
üvegpalotáival. Nagyvonalú kertjei 
és parkjai a régió legzöldebb 
városává tették. A város szíve egy 
szigeten található, melyet hidak 
kötnek össze a többi szigettel. 
Városnézésünket a pompás Sheikh 
Zayed nagymecsetnél kezdjük, 
mely a világ 8. legnagyobb 
mecsetje, és a világ legnagyobb 
csillárját és kézzel csomózott 
perzsaszőnyegét rejti. Látogatást 
teszünk az Emirates Palace „7” 
csillagos luxusszállodájába, ahol 
aranyporral hintett süteményt és 
kávét vagy teát kóstolunk (fakultatív 
árban van)! Meglátogatjuk a 
vadonatúj, megdöbbentő szépségű 
Qasr Al Watan Palotát, mely 2019 
márciusában nyitotta meg fehér 
gránittal és mészkővel borított 
kapuit. Végighaladunk a Corniche-
on, a leghíresebb tengerparti 
sétányon. A Saadiyat szigetre érve 
megállunk fotószünetre a 2017 
novemberében megnyílt Louvre 
Abu Dhabi múzeumnál, amely 

bekerült a világ 7 épített csodái 
közé is. Busszal áthaladunk a Yas-
szigeten, ahol megtekintjük a Forma 
1-es versenypályát, és híres Ferrari 
World épületét. Autóbuszunkkal 
a szállodánkba térünk vissza. 
 
 

Részvétel (1 főre): 299.700 Ft-tól
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6 6.nap: Csodák Kertje és az 
impozáns Dubai Frame
Alakítsa kedvére a napját, vagy 
tartson velünk! Fakultatív 
ajánlatunk: Nem hagyhatjuk ki 
a Dubai Miracle Gardent, a világ 
legnagyobb virágoskertjét, mely 
72.000 nm-en folyamatosan 
változó témákkal, élénk színekkel, 
illatokkal és alakzatokkal 
kápráztatja el látogatóit. Utunk 
ezután a Dubai Frame-hez, a világ 
szintén legnagyobb, aranyozott 
„képkereteként” számontartott 
nevezetességéhez vezet. A 
150 méter magasságban lévő 

üvegaljú kilátóteraszról remek 
panoráma nyílik Dubai régebbi 
városrészeire és a csillogó, folyton 
változó modern metropoliszára. 
Fakultatív ajánlatunk estére: 
Sétahajózás a Dubai-öbölben, 
büfé-vacsorával. Nagyszerű 
élmény a város fényeinek, 
kivilágított felhőkarcolóinak 
látványa a hajóról miközben 
tradicionális arab zenét hallgatva 
fogyasztjuk el finom vacsoránkat.
7. nap: Dubai-Budapest
Reggel indulunk a repülőtérre, 
ahonnan az Emirates járatával 
utazunk haza Budapestre.

Utazás: menetrendszerinti 
repülővel 
Elhelyezés: 6 éj 
Hotel Dukes The Palm*****   
Ellátás: 6x reggeli

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  299.700 Ft 
1 ágyas felár:                     158.000 Ft 
3x vacsora felár:               33.000 Ft 
5x vacsora felár:               55.200 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:    78.000 Ft

Egyéb helyszínen 
fizetendő:           120 Dirham/szoba 

Minimális létszám:                 25 fő 
Létszám felár (15-24 fő):25.000 Ft

Fakultatív programok 
(15 főtől): Kérjük szíveskedjenek 
előre jelezni! 
Sétahajózás a Dubai-öbölben, 
vacsorával:                         24.500 Ft
Egész napos Al Ain 
kirándulás:                        34.500 Ft
Burj Kalifa belépőjegy:  23.500 Ft  
Sivatagi szafari BBQ  
vacsorával:                         25.000 Ft   
Dubai Frame 
és Miracle Garden:          28.500 Ft  
Abu-Dhabi kirándulás 
+ Emirates palace:             39.500 Ft

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfer csatlakozás 
lehetőségeiről információ 
a programfüzet elején és 
honlapunkon. Repülőjegyet a 
repülőtársaság visszaigazolása 
alapján tudunk biztosítani. A 
repülőjegy és a rep. téri illeték ára 
a jegykiállítás idejétől függően 
módosulhat! A részvételi díj 
útlemondási biztosítást tartalmaz. 
Utasbiztosítás (BBP) megkötése 
utazási feltétel! 
A biztosítási módozatokról 
érdeklődjön honlapunkon.

198 199



EGZOTIKUS

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

1. nap: Budapest – Fokváros
Elutazás Budapestről menetrend 
szerinti járatokkal, átszállással 
Dél-Afrikába. Éjszaka a repülőn.
2. nap: Fokváros
Érkezés FOKVÁROS-ba a déli 
órákban. Félnapos városnézésünk 
során, elsőként (időjárás 
függvényében, fakultatív) a 
híres, 1.087 méter magas Tábla-
hegy csúcsára kapaszkodunk fel 
felvonóval. Elénk tárul a város, az 
Atlanti-óceán, valamint a Robben-
sziget látványa, ahol Nelson 
Mandela raboskodott. Majd a 
városközpont, Maláj negyed, Bo 
Kaap lapos tetős, élénk színű házai, 
Jóreménység Kastély erődítménye, 
Company Park, parlament 
(kívülről) megtekintése következik. 
Vacsora, szállás Fokvárosban.
3. nap: Jóreménység foka
Egész napos kirándulás a 
Jóreménység fokához. Utazás Hout 
Bay-be az Atlanti-óceán Camps Bay 
partszakasza mentén, ahol a „12 
Apostol hegyvonulata” rajzolódik 
ki. Időjárás függvényében fakultatív 
hajózás a FÓKA-szigetre, ahol 
népes fóka kolónia él. Visszatérve 
a szárazföldre, továbbutazás 
autóbusszal a JÓREMÉNYSÉG 
Nemzeti Parkba, ahova időjárás 
függvényében a CHAPMAN’S 
PEAK sziklába vájt, festői úton 
jutunk el. A 9 km-es, 114 kanyarral 
tűzdelt szakaszon a sziklás 
partvidék káprázatos panoráma 
tárul elénk. Fotózási lehetőség a 
Jóreménység foka táblánál, majd 
siklóval jutunk fel a világítótorony 
aljához, ahol az Atlanti- és az 
Indiai-óceán összemosódó 
hullámaiban gyönyörködhetünk. 
Útközben felfedezhetjük a félsziget 
növény- és élővilágát is. Késő 
délután visszatérünk Fokvárosba, 
ahol a világhírű Kirstenbosch 
Botanikus Kerttel ismerkedünk, 

majd kilátogatunk a színes, pezsgő 
életű Waterfontra (bevásárló- 
és szórakoztató központ). 
Vacsora, szállás Fokvárosban.
4. nap: Fokváros – Durban – 
Umhlanga Rocks
A világ egyik leghíresebb 
szőlőtermő és borkészítő vidékére 
kirándulunk, természetesen 
borkóstolóval egybekötve! 
Délelőtt az ország második 
legrégebbi alapítású településére 
STELLENBOSCH-ba látogatunk. 
Ismerkedés a történelmi település 
látnivalóival: a bájos fokföldi 
szalmatetős, fehérre meszelt falú 
házai, Dorphouis, D’Owe Werf, 
Drop Straat a hatalmas tölgyfáival, 
Oom Samie se Winkel-nél (Dél-
Afrika legrégibb szatócsboltja), 
valamint látogatás az első telepesek 
életét bemutató múzeumban. 
Utazás a Paarl közelében álló 
Taal emlékműhöz, amely a Dél-
Afrikában beszélt nyelveknek 
állít emléket. Délután átrepülünk 
DURBAN-be. A település Dél-Afrika 
harmadik legnagyobb kozmopolita, 
szubtropikus pálmafás városa 
az Indiai-óceán partján, az 
ország legnagyobb kikötőjével 
és leghosszabb tengerparti 
sétányával. Színes kultúrájában, 
történelmében felfedezhetjük 
az angol gyarmati, indiai, zulu 
törzsi elemeket. Vacsora, szállás 
a festői Umhlanga Rockson.
5. nap: Durban – St. Lucia
Délelőtt buszos városnézés 
DURBAN-ben (városháza, belváros, 
Moses Madiba Stadion, indiai 
piac), rövid séta az óceán partján, 
és természetesen lábunkkal 
megmártózhatunk az Indiai-
óceánban. Továbbutazás KwaZulu 
tartományon keresztül St. Lucia 
városkába. Az ISIMANGALISO 
WETLEN Park melletti terület 
az UNESCO Világörökség része. 

Zuluföldön keresztül érkezünk 
SANTA LUCIA-ba. A városkát 
egy nagy tórendszer öleli körbe, 
ahonnan esténként előfordul, 
hogy kijönnek a vízilovak 
egy kis sétára, legelészésre. 
Vacsora, szállás St. Luciában. 
6. nap: St. Lucia – Hluhluve 
Nemzeti Park – Szváziföld
Reggel szafari túrán veszünk 
részt (4x4-es) terepjárókon 
Afrika első nemzeti parkjában. 
Itt minden jelentős nagyvadat 
megtalálhatunk, többek között 
oroszlánokat, elefántokat, széles 
szájú orrszarvúkat, zsiráfokat, 
kudukat, varacskos disznókat is 
láthatunk. Ananász- és cukornád 
ültetvények között vezet utunk 
az egykor brit fennhatóság alá 
tartozott SZVÁZIFÖLD-re, mely 
jelenleg független királyság. 
Látogatás egy gyertyagyárban. 
Vacsora, szállás Szváziföldön.
7. nap: Szváziföld - Krüger 
Nemzeti Park
Látogatás egy üveggyárban. 
Szváziföld hegyei és fenyvesei 
kísérik utunkat a KRÜGER Nemzeti 
Parkhoz. Buszunkkal átutazunk 

a parkon. Itt ismét átélhetjük a 
vadles élményeit. Vacsora, szállás 
a nemzeti park szomszédságában.
8. nap: Krüger Nemzeti Park – 
Vadles
Egész napos vadles többszöri 
pihenővel és az ősi Afrika 
megtapasztalásával a KRÜGER 

Utazás: menetrend szerinti 
repülővel, helyben autóbusszal, 
belső repüléssel és hajóval 
Elhelyezés: középkategóriás, 
nagyon jó minőségű szálláshelyek 
2 ágyas, zuhanyzós / WC-s 
szobáiban 
Ellátás: félpanzió (reggeli és 
vacsora), a 10. napon reggeli és 
ebéd

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj:                  699.300 Ft 
1 ágyas felár:                     193.800 Ft 
Repülőtéri illeték kb.:  195.000 Ft 
Belső repülés (itthon fizetendő):                               
          150 USD 
Szervizdíj / Borravaló a helyiek 
számára:          50 USD 
Minimális létszám: 20 fő

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a 
reptéri illeték ára a jegykiállítás 
idejétől függően módosulhat! 
Kedvezményes csoportos 
útlemondási biztosítás: 1,5 % 
A BBP utasbiztosítást a részvételi 
díj tartmalmazza!

A részvételi díj magában foglalja a 
meghirdetett programok belépőinek 
árát. (Kivéve: felvonó a Tábla-
hegyre: 38,- USD, hajókirándulás 
a Fóka-szigetre: 12,- USD, melyek 
időjárásfüggő programok)A 
biztosítási módozatokról érdeklődjön 
honlapunkon.

Részvétel (1 főre): 699.300 Ft-tól
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Nemzeti Parkban! Itt ténylegesen a 
természettel, a valódi állatvilággal 
találkozunk. Az emlősök közül kb. 
30.000 zebra, 8.000 elefánt, 1.500 
oroszlán, 900 leopárd, 300 gepárd 
gazdagítja a terület állatvilágát. 
A nemzeti parkban még további 
147 emlősfaj (köztük az „öt nagy”: 

oroszlán, leopárd, elefánt, víziló, 
bivaly), valamint 114 hüllőfaj, 33 féle 
kétéltű, 500 féle madárfaj egyedei 
élnek. A nyitott terepjárókon vadőr 
kíséretével utazva nem mindennapi 
élmény, amint szinte testközelből, 
eredeti környezetükben 
csodálhatjuk és fotózhatjuk a 

AZ IGAZI DÉL-AFRIKA
A szivárványország legszebb színei

Miért is igazi? Mert Dél-Afrika természeti kincseinek megismerésére törekedtünk, az 
ember által kitalált, megalkotott művi látványosságok helyett. A dél-afrikai élményt 
fokozzák a szomszédos országok ZAMBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE felülmúlhatatlan 
értékei és szépségei, mint a Viktória-vízesés és a Chobe Nemzeti Park gazdag állatvilága.

Fakultatív programok 10 főtől: 
A részvételi szándékot legkésőbb 
a hátralék fizetésével egy időben 
kérjük jelezni!
Chobe Nemzeti Park egész 
napos kirándulás ebéddel és 
határátlépési költséggel:  
               kb. 195,- USD
Helikopterrepülés a Viktória-
vízesésnél (12 perces):  
               kb. 196,- USD 
Büfé vacsora a hotelben: kb.    
   28,- USD / vacsora
Zimbabwei kirándulás:  
                kb. 70,- USD

UNESCO Világörökség:
Dél-Afrika: Isimangaliso 
Wetlen Park, Zimbabwe és 
Zambia: Viktória-vízesés
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EGZOTIKUS

Részvétel (1 főre): 327.600 Ft-tól
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Kedvezményes csoportos 
útlemondási biztosítás: 1,5%.
A BBP utasbiztosítást a részvételi 
díj tartalmazza!

11. nap: Viktória vízesés – „A 
Füstölgő Mennydörgés”
Délelőtt átrepülünk Livingstone-
ba, Zambiába. Érkezés dél körül, 
transzfer a szállodába. Délután 
vezetővel keressük fel a vízesést, 
annak legszebb kilátópontjait. 
A „Füstölgő Mennydörgés” 

mindenkit ámulatba ejt. Dr. 
David Livingstone angol utazó 
fedezte fel az újkori világ 7 csodája 
között számon tartott Viktória-
vízesést. A zuhatag két ország 
(Zambia és Zimbabwe) határán 
terül el 1.708 méteren, így a világ 
legszélesebb vízesése. Fakultatív 

program keretében helikopterről is 
megcsodálhatjuk a vízesést! Szállás.
12. nap: Botswana Chobe 
Nemzeti Park
Szabad program vagy egész napos 
fakultatív kirándulás ebéddel 
Botswana legnagyobb nemzeti 
parkjába, a CHOBE Nemzeti 

Parkba, mely a kb. 50.000 fős 
elefánt populációjáról híres. Az 
ormányosok mellett zsiráfok, 
antilopok, kafferbivalyok és 
rengeteg madárfaj él a négy 
különböző ökoszisztémának 
otthont adó területen. A Chobe 
a vízilovak „paradicsoma” is, 
fantasztikus élmény a hajókázás 
fürdőző vízilovak, elefántok, 
napozó krokodilok közelében. 
Ebéd után dzsipekkel folytatjuk 
az immár szárazföldi vadlest. 

A Zambézin átkelve térünk 
vissza Livingstone-ba. Szállás.
13. nap: Zimbabwe
A Viktória vízesés látványával nem 
lehet betelni! Szabad program vagy 
fakultatív kirándulás keretében 
átkelés a folyón (busszal és 
gyalogosan) és irány ZIMBABWE. A 
másik oldalról is érdemes felfedezni 
a zuhatagot! Visszatérünk a 
szállodába, délután szabadidő. A 
nap végén hajókázás a Zambézi 
folyón, snack- és italfogyasztás 

mellett gyönyörködhetünk a 
naplemente látványában. Szállás.
14. nap: Búcsú Afrikától…
Menetrend függvényében repülés 
Livingstone-ból Johannesburgba, 
onnan pedig egy átszállással 
haza. Éjszaka a repülőn.
15. nap Budapest
Érkezés Budapestre a 
menetrend függvényében.

AZ IGAZI DÉL-AFRIKA HOSSZABBÍTÁS 
ZAMBIA – BOTSWANA – ZIMBABWE
VIKTÓRIA-VÍZESÉS – CHOBE NEMZETI PARK

vadállatokat. Vacsora, szállás a 
nemzeti park szomszédságában.
9. nap: Panoráma út – Pretoria
Utazás a híres és látványos 
Panoráma úton. GRASKOP a 
Drakensberg (Sárkány-hegység) 
meredek vonulatai között megbúvó 
egykori aranyásó városka. A 
30 m magas PINNACLE szikla 
érdekes őrtoronyhoz hasonlító 
képződmény. A LISBON-vízesés 92 
m magasságból áradó víztömege 
a Blyde folyó egyik legszebb része, 
ahol a víz zabolátlan méltósággal 
zúdul a folyó alsó szakaszára. 
A BOURKES LUCK POTHOLES 
vízmosásnál a Blyde folyó, mint 
egy szobrászművész gömbölyű 
és metszett felületekre csiszolta a 

sziklás területet. A lélegzetelállító 
szurdok felett keskeny gyalogos 
hidak ívelnek át, ahonnan könnyű 
séta keretében felfedezhetjük ezt 
a különleges természeti csodát. A 
„THREE RONDAVEL” a folyó festői 
része. Olyan mintha a természet 
erői a sziklákat három zulu, azaz 
bennszülött kör alakú kunyhóira 
formázták volna. A világ egyik 
legnagyobb kanyonjaként ismert 
BLYDE RIVER CANYON az afrikai 
kontinens egyik legnagyobb 
csodája, impozáns panorámával. 
Vacsora, szállás Pretoriában. 
10. nap: Pretoria – Lesedi
PRETORIA híres kertjeiről, 
jakaranda (akáchoz hasonló, 
lila virágú fa) parkjairól, szép 

épületeiről. Délelőtt ismerkedés 
a főbb nevezetességekkel: 
Voortrekker (a telepesek 
emlékműve), a 65 hektáros 
parkkal körülvett Union Building 
impozáns épülete, Church Square 
(a régi piactér a történelmi 
épületeivel). Ebédidőben látogatás 
a LESEDI Falumúzeumban, 
ahol vendéglátóink különböző 
afrikai törzsek képviselői. Sétánk 
során betekinthetünk a törzsek 
mindennapjaiba, és fergeteges 
táncelőadásban is részünk lesz. 
Ebéd után transzfer a repülőtérre, 
hazautazás. Éjszaka a repülőn.
11. nap: Budapest
Érkezés Budapestre, a 
menetrend függvényében.

Utazás: Johannesburg – 
Livingstone – Johannesburg 
útvonalon menetrend szerinti 
repülőjáraton, a program során 
autóbusszal. 
Elhelyezés: középkategóriás, 
nagyon jó minőségű szálláshelyek 
2 ágyas, zuhanyzós / WC-s 
szobáiban 
Ellátás: bőséges reggeli + 1 snack 
- itallal, ill. fakultatív vacsora a 
szállodában

Fakultatív programok 10 főtől: 
A részvételi szándékot legkésőbb 
a hátralék fizetésével egy időben 
kérjük jelezni!
Chobe Nemzeti Park egész 
napos kirándulás ebéddel és 
határátlépési költséggel:  
               kb. 195,- USD
Helikopterrepülés a Viktória-
vízesésnél (12 perces):  
               kb. 196,- USD 
Büfé vacsora a hotelben: kb.    
   28,- USD / vacsora
Zimbabwei kirándulás:  
                kb. 70,- USD
UNESCO Világörökség:
Dél-Afrika: Isimangaliso 
Wetlen Park, Zimbabwe és 
Zambia: Viktória-vízesés

Árak felárak (1 főre): 
Részvételi díj hosszabbítás:                   
      327.600 Ft 
1 ágyas felár (hosszabbítás):                      
       149.500 Ft 
Belső repülés (itthon fizetendő, 
hosszabbítás):        480 USD 
Szervizdíj / Borravaló a helyiek 
számára:          20 USD 
Zambiai vízum:                 50,- USD 
(A határon a belépéskor fizetendő 
és az összege az érkezésig 
változhat!)

Csatlakozási lehetőség: 
Transzfercsatlakozás lehetőségeiről 
információ a programfüzet elején! 
Repülőjegyet a repülőtársaság 
visszaigazolása alapján tudunk 
biztosítani. A repülőjegy és a reptéri 
illeték ára a jegykiállítás idejétől 
függően módosulhat!

A változtatás jogát fenntartjuk!
Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a Szervizdíj / Borravaló az 
idegenforgalomban bevett szokás, ajánlott, egyes országokban pedig 
kötelező (pl. gépkocsivezető, idegenvezető, szállodák, éttermek stb.).
A helyiek az ajánlott borravalót elvárják, úgymond kötelezőnek tekintik!
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2021-ben Várható új programok

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

VÁRHATÓ ÚJ PROGRAMOK 2021-BEN BELFÖLDÖN:

Belföldi programjaink a honlapunkon már 2020-ban is megtalálhatók voltak, melyek a nagy siker alapján 
2021’ esztendőben bekerülnek a nyári katalógusunkba is!

A fenti programok részleteit keresse honlapunkon (www.zseppelin.hu) vagy a február elején megjelenő 
2021’ évi programfüzetünkben.

Telefon: (36) 62 426 084 | E-mail: utazas@zseppelin.hu | www.zseppelin.hu 

1. nap:  Szeged–Budapest–Salzkammergut: 

Hellbrunn és Salzburg 

2. nap: Golling-vízesés és Bad Aussee

nárciszfesztiválja. Budapest–Szeged 

Időpont: 2021.05.29.
Irányár: 36.800 Ft

1. nap: Szeged - Budapest – Chiemsee és 
az Urak szigete hajóval – Innsbruck körny.
2. nap:  Zugspitze felvonóval/Garmisch 
Partenkirchen-Linderhof kastélya–Ettal–
Oberammergau
3. nap: Hohenschwangau – Neuschwanstein 
- Wies – Füssen 
4. nap:  Starnbergi-tó hajózás–Berg–
Salzburg–Budapest - Szeged

Időpont: 2021.05.21,. 06.24., 07.22, 
08.19 
Irányár: 72.000 Ft

1.nap:Szeged–Budapest–Hegyeshalom–

Passau–Mannheim

2. nap: Mannheim-Brüsszel

3. nap: Gent-Brugge-Antwerpen

4. nap: Antwerpen-Delft és Amsterdam 

5.nap: Keukenhof vagy Zaanse Schans 

skanzen, Marken, Volendam (tradicionális

sajtfarm) és Amszterdam 

BENELUX KÖRUTAZÁS
TULIPÁNVIRÁGZÁSKOR

NÁRCISZ ÜNNEP BAD
AUSSEE-BEN

TITOKZATOS TÜNDÉRKIRÁLY 
KASTÉLYAI BAJORORSZÁGBAN

6. nap: Rotterdam-Luxemburg -Mannheim 

7. nap:  Mannheim–Passau–Hegyesha-

lom–Budapest–Szeged 

Időpont: 2021.03.20., 04.02., 04.30 
05.16., 07.24., 09.03
Irányár: 159.700 Ft

1.nap: Szeged – Budapest – Pozsony – 
Prága – Berlin
2.nap: Hamburg és Lübeck, behajózás                    
Travemündén
3.nap:  Koppenhágán át Malmö-be
4.nap: Travemündéből Wismar és              
Schwerin
5. nap: Berlintől Drezdáig
6.nap: Drezdai séták. Csehország–              
Budapest–Szeged
Időpont: 2021.05.24., 07.13., 08.17., 
09.13
Irányár: 132.800 Ft

HAJÓZÁS ÉSZAKI
TENGEREKEN

1. nap: Szeged–Budapest–Czestochowa–Lodz 
2.nap: Lodz és Varsó
3. nap: SGdansk – a hanza város
4. nap: Marlbork vára–Torun–Gniezno–Poznan
5. nap: Poznan–Kornik és Wroclaw, Európa 
Kulturális Fővárosa 

6. nap:  Morava-folyó és Olomutz –Budapest–
Szeged

Időpont: 2021.06.22., 07.27., 08.31.
Irányár: 99.800 Ft

LENGYEL TÖRTÉNELMI
VÁROSOK

1.nap: Szeged–Budapest–Mannheim (körny.)

2.nap:  Mannheimtől Párizsig

3.nap:  Párizs és a Louvre tárlatvezetéssel

4.nap:  Párizs és a Latin negyed

5.nap:  Chartres és a loire-völgyi kastélyok

6.nap: Versailles és a reims-i katedrális 

7. nap: Metz–Budapest–Szeged

Időpont: 2021.05.24., 07.12., 08.16.
Irányár:  143.800 Ft-tól

PÁRIZS 
GAZDAGON (BUSZ/REPÜLŐ)

1.nap: Szeged–Budapest–Köln körny.
2.nap: Köln - Calais - Dover - Greenwich - 
London
3.nap:  London felfedezése 1.
4.nap:  London felfedezése 2.
5. nap: Oxford, Stratford és Warwick kastélya
6.nap:  Windsor, Stonehenge és Salisbury
7.nap: London, Canterbury, Csalagút, 
Frankfurt környéke
8. nap: Frankfurt–Budapest-Szeged
Időpont: 2021.06.16, 07.14., 08.04., 
09.08.
Irányár: 166.500 Ft-tól

LONDON
GAZDAGON (BUSZ/REPÜLŐ)

ÉSZAK GYÖNGYSZEMEI: 
SKANDINÁVIA (BUSZ/REPÜLŐ)

1.nap: Szeged–Budapest–Passau-Nürnberg 

2.nap: Fulda, majd Hildesheimen át Hamburgig

3. nap: Koppenhága és az Öresund-híd

4. nap: Vätern-tó és Granna, hajóval Turkuba

5.nap: A finn főváros: Helsinki

6. nap: Stockholm és Gripsholm kastélya

7. nap: Örebro és Oslo

8. nap: Hol–Flam–Gudvangen–Voss és 

Bergen a kihagyhatatlan!

9. nap: Bergentől Hirtshalsig

10. nap:  Hirtshals–Arhus–Hamburg

11. nap: Moritzburg vadászkastélya és Drezda

12.nap:  Drezda-Pillnitz kastélya-Budapest–

Szeged 

Időpont: 2021.07.07., 08.15.
Irányár: 308.000 Ft-tól

Utasaink részére készítettünk egy összeállítást a várha-
tó 2021’ évi tavaszi programjainkról, melyek a 2021’ évi 
tavasz-nyár-ősz ciklusokat felölelő katalógusunkban rész-
letesen olvashatóak lesznek. Addig is az alábbi programja-
inkat a honlapunkon részletesen megtekinthetők.

A folyamatos érdeklődésre való tekintettel az alábbi prog-
ramjaink vázlatosan láthatók, a megjelölt tavaszi, nyár 
eleji időpontokkal tudnak tervezni és a megjelölt árak 
vonatkozásában irányárként* feltüntetett részvételi díj 
összegeket is igyekszünk tartani, azonban ebben változás 
előfordulhat.

Ha Ön szeretné az alábbi tavaszi programjainkon a fog-
lalását biztonságban tudni, vagy szeretne az autóbuszon 
elöl ülni, mindenképpen előjelentkezéssel foglalja le uta-
zását, mert ezen programokra az előfoglalási kedvezmé-
nyek érvényesek, az előfoglalási időszak megkezdődött! 
Részletek honlapunkon: www.zseppelin.huRészletek honlapunkon: www.zseppelin.hu

*Irányár: Irodánk a változás jogát fenntartja. Az árak tájékoztató jellegűek.

2021’ éves ízelítő

VÁRHATÓ ÚJ PROGRAMOK 2021-BEN KÜLFÖLDÖN:

2021-ben az autók világát kedvelő Utasainknak kedvezünk és olyan ikonikus autógyárakat látogatunk, 
mely gyárak autócsodái még az utcákon is ritkaságszámba mennek.

Az olasz autógyárak legjeibe látogatunk! Minden érdekel bennünket ami 600 lóerő feletti!

• Ferraritól a Lamborghiniig! Maserati és a Pagani autócsodáknak hódolunk!
• Auditól a Porschéig! BMW és a Mercedes világa

• Miskolc-Szilvásvárad és Edelény emlékei
• Nagycenk, Őrvidék, Kőszeg és Szombathely
• A Magyar Toszkána ikonikus látnivalói és a Balatron-felvidék ízei
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1. nap: Alföldről a Magas-Tátrába: Beszter-

cebánya-Csorba-tó-Szepesszombat-Poprád

2.nap: Világörökségi helyszínek:

Késmárk-Lőcse-Szepeshely

3. nap: Andrássyak nyomában Kassára

Időpont: 2021.04.30., 05.22., 07.09., 
08.20., 09.24.
Irányár: 37.800 Ft 

1.nap: Szeged – Budapest – Nagyvárad – 
Bánffyhunyad
2. nap: Kolozsvár - Torda - Torockó - Nagye-
nyed - Marosvásárhely
3. nap: Marosvásárhely - Szováta - Korond - 
Farkaslaka - Szejkefürdő - Székelyudvarhely 
4. nap:  Székelyudvarhely - Agyagfalva 
- Fehéregyháza - Segesvár - Medgyes - 
Gyulafehérvár - Déva
5. nap: Déva - Vajdahunyad - Marosillye - 
Temesvár - Arad - Szeged - Budapest 
Időpont: 2021.04.02., 06.12., 07.03., 08.07., 
09.18., 10.23. 
Irányár: 58.400 Ft

1. nap: Szeged-Budapest-Máriapócs-Nagy-
károly-Érmindszent-Majtény-Szatmárné-
meti-Misztótfalu-Nagybánya
2. nap: Koltó - Gutin-hegy – Máramarosszi-
get - Szaplonca - Borsa - Aranyos-völgye
3. nap: Moldovica kolostor – Szucsevica 
kolostor – Putna kolostor - Radóc - Bogdán 
templom – Vororet kolostor 
4. nap:  Utazás a Borgói hágón keresztül. Besz-
terce- Dés-Szamosújvár- Bonchida -Kolozsvár
5. nap: Körösfő - Bánffyhunyad - Nagyvárad 
- Budapest-Szeged
Időpont: 2021.06.23., 07.21., 09.15.
Irányár: 72.800 Ft

MÁRAMAROS BUKOVINA ÉS 
MOLDVAI KOLOSTOROK

SZLOVÁKIA - A FELVIDÉK
TÖRTÉNELMI VÁROSAI

SZÉKELYFÖLDI 
KISKÖRUTAZÁS 

1. nap: Budapest – Kecskemét - Szeged –
Pétervárad – Karlóca – Zimony – Belgrád
2. nap: Belgrád – Szendrő – Galambóc – 
Herkulesfürdő
3. nap: Orsova – Vaskapu-szoros hajózással – 
Herkulesfürdő
4. nap:  Temesvár – Arad – Ópálos – Szeged – 
Kecskemét –Budapest

Időpont: 2021.04.02., 04.29., 05.21., 
07.08., 08.19., 10.28.
Irányár: 59.800 Ft

DÉLVIDÉKI KÖRUTAZÁS A 
MAGYAR EMLÉKEK NYOMÁBAN

1. nap: Szeged–Kecskemét–Budapest– Tra-

kostyán vára és Slunj

2. nap: A Plitvicei Nemzeti Park

3. nap: Zágráb–Varasd-Budapest–Szeged

Időpont: 2021.03.13., 04.03., 04.30., 
05.22., 07.02., 08.20., 09.17., 10.22., 
11.12
Irányár: 44.500 Ft

A PLITVICEI NEMZETI PARK 
VARÁZSA

1. nap: Szeged–Budapest–Maribor-Celje

2. nap: Postojna, Predjama vára és a szlovén 

tengerpart: Piran és Portoroz

3. nap: Bohinj és a Bledi-tó, a Vintgar-szurdok 

4. nap:  Ljubljana – Ptuj – Budapest – Szeged

Időpont: 2021.04.02., 05.21., 07.22., 
08.19., 09.16., 10.28.
Irányár: 69.500 Ft

VARÁZSLATOS
SZLOVÉNIA

1. nap: Szeged–Budapest– Lienz -Dobiac-
co-Bruneck (körny.)
2. nap: A Dolomitok hegyóriásai: A Garda-tó 
és Verona
3. nap: Peschiera del Garda-Sirmione-Garda–
Bardolino
4. nap:  Iseo-tó és Monte Isola, Bergamo és a 
Comoi-tó
5. nap: Lago Maggiore és a Boromei-szigetek 
hajóval! Locarno és Lugano
6. nap: Vicenza–Budapest–Szeged

Időpont: 2021.05.19., 07.13., 08.17., 
09.07.
Irányár: 108.500 Ft

ÉSZAK-OLASZORSZÁGI
TÓVIDÉK

1. nap: Szeged–Budapest–Udine–Montecatini

2. nap: La Spezia és Cinque-Terre öblei 

3. nap: Lucca, Pisa, Viareggio és Torre del Lago 

4. nap: Firenze: a reneszánsz kor ”Athénje” és 

Montecatini Alto

5. nap: Montecatini-Udine-Budapest-Szeged

Időpont: 2021.04.01., 04.28., 05.20., 
07.21., 08.18., 09.15., 10.27., 11.17. 
Irányár: 81.800 Ft

TOSCANA, VIAREGGIO ÉS 
CINQUE TERRE

VELENCE - 
PADOVA ÉS TREVISO
1. nap: Szeged–Budapest–Lenti–Treviso

2. nap: Velence és a lagúnák világa

3. nap: Velence – Padova – Budapest – Szeged

Időpont: 2021. 03.13., 04.03., 04.30., 
05.22., 07.16., 08.20., 09.17., 10.29., 
11.19.
Irányár: 46.500 Ft

1. nap: Szeged–Budapest–Miramare-Ferrara 
(körny.)
2. nap: Ferrara-Bologna-Modena és Párma
3. nap: Párma - Grazzano Visconti - Piacenza 
és Milánó
4. nap:  Milánó és az ”Utolsó vacsora”
5. nap: Pavia és a Certosa di Pavia kolostor
6. nap: Monza–Budapest–Szeged 

Időpont: 2021.06.22., 08.03., 09.14.
Irányár: 104.800 Ft

1. nap: Szeged–Budapest–Salzkammerguti 
tavak–Innsbruck-Alberg-hágó
2. nap: A Rajna-vízesés és Gruyéres
3. nap: Chamonix-ból a Mont Blanc panorá-
ma expresszel utazunk! Mer de Glace gleccser 
4. nap:  A „Svájci Riviéra”: Lausanne, Genfi-tó 
és Genf, Montreaux 
5. nap: Zermatt és a Matterhorn
6. nap: Bern és Lauterbrunnental völgykatlana
7. nap:  Innsbruck–Budapest–Szeged

Időpont: 2021.06.19., 07.17., 08.16., 09.04.

Irányár: 129.80 Ft

1.nap: Szeged – Budapest – Kufstein – 
Innsbruck
2.nap: Sankt Gallen, Schaffhausen-vízesés, 
Zürich és Luzern
3. nap: A Pilátus-csúcs, Mürren és a Trümmel-
bach vízesése 
4.nap:  Gleccserek világa, a Jungfrau-csúcs 
fogaskerekűvel
5. nap: Altdorf-Locarno-Lugano-Como 
6. nap:  Garda-tó - Sirmione – Udine –
Szlovénia–Budapest–Szeged
Időpont: 2021.07.06., 08.17., 09.07.
Irányár: 130.800 Ft

A SVÁJCI ALPOK
LEGSZEBB ÚTJAIN

SVÁJC: A PILÁTUS ÉS A
JUNGFRAU VILÁGA

LOMBARDIA HERCEGI ÉS
KIRÁLYI VÁROSAI

1. nap: Szeged – Budapest – Tornyiszent-

miklós–Chianciano

2. nap: Chianciano és Solfatara vulkán kráterei

3.nap: Messinai szoros–Savoca-Taormina (körny)

4. nap:  Taormina és Castelmola, az Alcantara 

szurdokvölgy

5. nap: Etna vulkán és Siracusa

6. nap: Piazza Armerina és Agrigento

7. nap: Palermo–Monreale

8. nap: Hajóval Palermóból Nápolyba

9. nap: Bologna – Velence Mestre – Udine - 

Budapest – Szeged

Időpont: 2021.06.19., 09.25., 10.23.
Irányár: 174.800 Ft

1. nap: Budapest–Catania (repülővel), 
Milazzo–Lipari (hajóval)
2. nap: Lipari és Salina szigetek hajóval
3. nap: Vulcano sziget hajóval
4. nap:  Lipari – a sziget!
5. nap: Panarea és Stromboli szigetek
6. nap: Filicudi szigete hajóval
7. nap: Lipari–Milazzo (hajóval), Catania–
Budapest (repülővel)

Időpont: 2021.06.20., 09.05., 10.24.
Irányár: 228.700 Ft

TŰZ ISTEN GYERMEKEI -
LIPARI SZIGETEK

SZICÍLIA
NAGYKÖRUTAZÁS

1. nap: Szeged–Budapest–Udine–Montecatini
2. nap: Hajóval a napóleoni Elba-szigetére
3.nap: Livornóból hajóval Bastiába és a Cap Corse!
4. nap:  Bastia, Il Rousse és a Pietra-félsziget, 
Calvi és Scandola
5. nap: Corte és a Scala di Santa Regina-Porto
6. nap: Ajaccio, Filitosa és Sartene
7. nap: Bonifaccio, Santa Teresa, Capo Testa, 
Castesardo és Alghero
8. nap: A középkori hangulatú Alghero
9. nap: Olbiából hajóval Livornóba
10. nap: Livorno - Udine - Budapest - Szeged
Időpont: 2021.06.25., 09.17.
Irányár: 278.500 Ft

KORZIKA ÉS SZARDÍNIA,
ELBA-SZIGETÉVEL

1. nap: Budapest – Szeged – Belgrád – Nis

2. nap: Thesszaloniki és az Olimposzi Riviéra

3.nap: Tembé-völgye, Meteora, Thermopülai, 

Athén

4. nap:  Athén az Akropolisszal, Szunion

5. nap: Athén vagy a Szarón-öböl szigetei 

hajóval: Porosz, Hydra és Aigina 
 

ANTIK GÖRÖG
NAGYKÖRUTAZÁS (BUSZ/REPÜLŐ)

6. nap: Korinthosz, Mükéné, Epidaurosz 

és Nafplion

7. nap: Delphoi – az ókori jósda

8. nap: Olimposzi Riviéra Ma egész nap 

zavartalanul élvezhetjük a görög tenger-

parton a napozás és fürdés örömeit.

9. nap: Thesszaloniki – Szeged – Budapest

Időpont: 2021.06.25., 09.11., 10.16.
Irányár: 152.800 Ft-tól

1. nap: Szeged–Budapest–Genova (körny.)

2. nap: Genova–Ventimiglia–Costa Brava

3. nap: Costa Brava –Zaragoza – Madrid

4. nap:  Madrid és az Escorial

5. nap: Toledo és Córdoba

6. nap: Sevilla és Gibraltár

7.nap: Granada 

SPANYOLORSZÁGI
NAGYKÖRUTAZÁS (BUSZ/REPÜLŐ)

8. nap: Granadától a Costa Braváig

9.nap: Costa Brava vagy Barcelona és 

Montserrat

10. nap:  A Riviérán és a Ligur-parton át

11.nap: Udine-Szlovénián át Budapest–Szeged 

Időpont: 2021.06.17., 09.09., 10.21.
Irányár: 275.000 Ft-tól

ISZTRIA -
DALMÁCIA - MONTENEGRO
1. nap: Szeged – Budapest – Rijeka – Opatija 
- Crikvenica
2. nap: A Plitvicei Nemzeti Park
3. nap: Šibenik és a Krka vízesések
4. nap:  Trogir és Split
5. nap: Egész napos pihenés a tengerparton 
vagy Dubrovnik történelmi városfalai
6. nap: Egész napos pihenés a tengerpar-
ton vagy Montenegróba kirándulunk
7. nap: Mostar - Neretva völgye - Budapest 
- Szeged

Időpont: 2021.06.21., 09.13., 10.04.
Irányár: 162.800 Ft

1. nap: Budapest–Szeged–Belgrád–Cacak
2. nap: Uzice - Moraca-kanyon – Podgorica - 
Shkoder-tó és Shkodra
3. nap: Tirana és Elbasan
4. nap:  Durres és Berat
5. nap: Kruja, Stari Bar, Sveti Stefan és Budva 
óvárosa
6. nap: Tivat és a Kotori öböl, Mostar
7.nap: Szarajevó, Drávasza-
bolcs – Budapest – Szeged 

Időpont: 2021.05.24., 08.02., 08.30., 
10.04.

Irányár: 128.500 Ft

1. nap: Szeged–Budapest–Ferrara
2. nap: A Mediciek városa –Firenze
3. nap: Róma és a Vatikán
4. nap: Római séták 
5. nap: Nápoly, Pompei és Sorrento
6. nap: Capri-sziget hajóval
7. nap: Orvieto – Itália csodája és Tivoli vízesései
8. nap: Ferrara–Udine–Budapest–Szeged

Időpont: 2021.04.05., 05.24., 07.12., 
08.16., 09.06., 10.25.
Irányár: 164.500 Ft

1. nap: Szeged–Budapest–Ancona (környéke)
2. nap: Urbino–Loreto–Bari (környéke)
3. nap: Matera–Polignano a Mare és Bari
4. nap: Pihenés vagy jöjjön velünk: Monte San 
Angelo - Vieste - Gargano - félsziget
5. nap: Alberobello - Locorotondo - Ostuni - Lecce
6. nap: Lecce és pihenés! Vagy jöjjön velünk: 
Brindisi és Otranto fürdőzéssel
7. nap: Castel del Monte–Bologna (környéke) 
8. nap: Duino kastély – Tornyiszentmiklós – 
Budapest – Szeged
Időpont: 2021.06.20., 07.25., 09.05., 10.24.

Irányár: 143.500 Ft-tól (busz/repülő)

OLASZORSZÁGI
NAGYKÖRUTAZÁS

DÉL-OLASZORSZÁGI KALANDO-
ZÁSOK: A FÉLTVE ŐRZÖTT PUGLIA

ALBÁNIA, MONTENEGRÓ, 
BOSZNIA-HERCEGOVINA
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1. nap: Budapest – Athén (repülővel)

2.nap: Ismerkedés Görögország fővárosával, 

élőzenés vacsora az óvárosban

3. nap: Hajókirándulás a Szaron-öböl

szigeteire (Porosz, Hydra és Aigina)

4.nap: Pihenés Glifada tengerpartján

5.nap: Athén – Budapest (repülővel)

Időpont: 2021.06.23., 09.15., 10.27.
Irányár: 134.800 Ft

1.nap: Szeged – Budapest – Bécs

2.nap: Artstetteni kastély, Krems és Melk 

hajóval! A Wachau vidéke és Herzogenburg

3.nap:  Mariazell, Semmering élményvonat, 

Baden bei Wien és Laxenburg–Budapest–

Szeged

Időpont: 2021.05.22., 07.02., 08.20.
Irányár: 45.800 Ft

1. nap: Budapest – Kecskemét – Szeged – 

Nis - Szófia

2. nap: Szófia–Rodostó–Isztambul

3. nap: Isztambul

4. nap:  Ankara–Kappadókia

5. nap: Kappadókia

6. nap: Sultanhani karavánszeráj – Konya – 

Pamukkale

TÖRÖKORSZÁGI
KÖRUTAZÁS

ATHÉN ÍZEKKEL,
TARTALOMMAL KÖNNYEDÉN

AUSZTRIA REJTETT KINCSEI - 
HAJÓZÁSSAL

7.nap: Pamukkale–Hierapolis–Szelcsuk- 

Ephesos-Kusadasi

8. nap: Milétosz-Dydima-Prienne

9. nap: Pergamon–Trója–Canakkale 

10. nap:  Canakkale – Edirne - Szófia 

11.nap: Szófia–Nis–Belgrád–Szeged–Budapest 

Időpont: 2021.06.18., 08.12.
Irányár: 215.500 Ft

1. nap: Budapest–Kecskemét–Szeged–Nis-Szófia

2.nap: Szófia–Rodostó–Isztambul

3. nap: Isztambul: Klasszikusan

4.nap: Isztambul: amit még látni kell –

Hajóval a Boszporuszon!

5.nap: Isztambul-Edirne-Szófia

6.nap: Szófia–Nis–Belgrád–Szeged–Budapest

Időpont: 2021.06.22., 07.27., 09.21., 
10.26.
Irányár: 125.500 Ft

ISZTAMBUL, A BOSZPORUSZ 
METROPOLISZA - BUSSZAL

1. nap: Budapest–Isztambul

2.nap: Isztambul – Hajóval a Boszporuszon

3. nap: Bursa – az oszmán birodalom fővárosa

4.nap: Isztambul: amit még látni kell!

5.nap: Isztambul–Budapest

Időpont: 2021.05.20., 06.30., 08.18., 
09.08., 10.27.
Irányár: 112.500 Ft

ISZTAMBUL, A BOSZPORUSZ 
METROPOLISZA - REPÜLŐVEL

1. nap: Budapest–Malahideí kastély-Dublin
2.nap: Clonmacnoise-Galway-Atlanti-óceán 
3.nap: Burren-Moher-Bunratty-Limerick, 
a viking település
4. nap:  Dingle félsziget
5. nap: Panoráma a Kerry gyűrűről
6. nap: Cahirtól Kilkenny-ig,a Cashel szikla 
7. nap: Egész nap Dublin
8. nap: Powerscourt és Glendalough.
Dublin-Budapest

Időpont: 2021.06.14., 07.19., 09.06.
Irányár: 342.500 Ft

AZ ÍR SZIGET -
DUBLINNAL - REPÜLŐVEL

1.nap: Budapest–Edinburgh–Rosslyn-kápolna
2.nap: Pitlochry – Glamis kastély – whiskey - 
főzde – Blair kastélya – Pitlochry
3.nap: Urquhart vára - Loch Ness - Eilean 
Donan - Sky-sziget kitekintő - Neptun - 
vízlépcső-Fort William
4. nap:  Glencoe - Dochart vízesés – Stirling 
- Falkirk kerék - Edinburgh
5. nap: Melrose apátság-Abbotsford - 
Edinburgh
6. nap: Edinburgh-i vár - Budapest
Időpont: 2021.06.25., 07.16., 09.03.
Irányár: 345.500 Ft

SKÓCIA
REPÜLŐVEL

SZÉKELYFÖLDI
NAGYKÖRUTAZÁS
1.nap: Szeged – Budapest – Nagyvárad –

Bánffyhunyad - Kolozsvár

2.nap: Kolozsvár - Torda - Torockó - Nagye-

nyed és Marosvásárhely

3.nap: Szováta - Parajd - Korond - Széke-

lyudvarhely - Csíksomlyó

4.nap:  Csíksomlyó - Gyilkos-tó - Békás-szo-

ros - Gyimes vidéke: 1000 éves határ, csángó 

mulatós program Nyisztor Ilonával

5.nap: Szent Anna-tó – Kézdivásárhely – 

Csernáton – Brassó

6. nap: Peles Kastély– Törcsvár (Drakula Vár) 

– Brassó Pojana és Brassó

7. nap: Kőhalom - Fehéregyháza Segesvár 

- Nagyszeben - Gyulafehérvár - Déva

8. nap:  Déva - Vajdahunyad - Máriaradna 

- Arad - Szeged - Budapest 
Időpont: 2021.05.23., 07.10., 08.14., 
09.04.
Irányár: 112.800 Ft

1. nap: Budapest–Malaga (repülővel)
2. nap: Sevilla vagy pihenés
3. nap: Córdoba vagy pihenés
4. nap:  Gibraltár és Ronda vagy pihenés
5. nap: Egész napos pihenés a tengerparton
6. nap: Granada vagy pihenés
7. nap:  Malaga–Budapest (repülővel)

Időpont: 2021.04.30, 05.21., 06.23., 
09.22., 10.23.
Irányár: 176.700 Ft

1.nap: Budapest - Kecskemét - Szeged -
Pétervárad - Nis
2.nap: Szkopje-Olimposzi Riviéra
3. nap: Pihenés és fürdőzés a tengerben
4.nap:  Meteora sziklakolostorai
5. nap: Pihenés és fürdőzés a tengerben
6. nap:  Látogatás Verginába, a makedón 
királyi sírokhoz és Thesszaloniki
7. nap: Pihenés és fürdőzés a tengerben
8. nap: Olimposzi kirándulás
9. nap: O. Riviéra - Szeged - Kecskemét - Bp.
Időpont: 2021.07.02., 07.30., 08.27., 
09.25.
Irányár: 118.500 Ft

ANDALÚZIA - ÜDÜLÉS
CSILLAGTÚRÁKKAL, PIHENÉSSEL

TARTALMAS PIHENÉS AZ
OLIMPOSZI RIVIÉRÁN

1. nap:  Szeged - Budapest - Duino kastélya 

- Ferrara

2. nap: Ferrara és a Sorrentoi - félsziget

3.nap: Pompei és a Vezúv krátere! Nápoly-

ban sétálunk…

4. nap:  Capri sziget és a Kék barlang

5. nap: Sorrento, Positano, Amalfi hajóval 

és Ravello

6. nap: Caserta kastélya – Ferrara (környéke)

7. nap: Vicenza–Udine–Budapest–Szeged

Időpont: 2021.05.18., 07.05., 08.16., 
09.06., 10.25.
Irányár: 129.800 Ft-tól

1. nap:  Szeged–Budapest–Salzkammergut

2. nap: A „Hitleri sasfészek” – Berchtesgaden 

és a Königssee

3. nap: St. Wolfgang, Bad Ischl és Hallstatt

4. nap:  Salzburg–Budapest–Szeged

Időpont: 2021.04.02., 05.21., 07.15., 
08.19., 09.23., 10.25.
Irányár: 67.800 Ft

A SALZKAMMERGUTI TAVAKTÓL 
A KÖNIGSEE-IG

A VEZÚVTÓL AZ AMALFI
PARTOKIG (BUSZ/REPÜLŐ)

1. nap: Budapest – Szeged – Röszke - Belgrád – 

Višegrad – Szarajevó

2. nap: Szarajevó – Mostar -Blagaj és Neum

3.nap: Korčula hajóval – Peljesac-félsziget – 

Ston erődrendszere

4. nap:  Međugorje, Pocitelj – Kravica víze-

sés - Budapest 

Időpont: 2021.06.24., 07.29., 09.09.
Irányár: 64.800 Ft

BOSZNIA FELFEDEZÉSE,
TENGERPARTI PIHENÉSSEL

1. nap: Szeged – Budapest – Mannheim (körny.)

2. nap: Mannheimtől Párizsig

3.nap: Párizs

PÁRIZS - VERSAILLES ÉS A
LOIRE VÖLGYI KASTÉLYOK (BUSZ/REPÜLŐ)

4. nap: Chartres és a loire-völgyi kastélyok

5. nap: Versailles és a reims-i katedrális

6. nap: Metz–Budapest–Szeged

Időpont: 2021.06.23., 09.14., 10.26.
Irányár: 119.500 Ft-tól

1. nap: Szeged - Budapest - Salzkammergut – 

Bad Reichenhall - Tirol

2. nap: Alberg-hágó-Milka „fellegvár”- Vaduz 

(Lichtenstein)-Feldkirch

3.nap:Brenner-Bressanone-Bolzano- 

Meran-Ötztal

4. nap: Innsbruck-Nordkette-Budapest-Szeged 

Időpont: 2021.04.29., 05.21., 07.01., 
08.19., 09.16., 10.28.
Irányár: 69.800 Ft

1. nap: Szeged - Budapest - Pannonhalma - 

Fertőd-Doborján- Kaboldi kastély-Sopron

2. nap: Schneeberg fogaskerekűvel-Fraknó 

vára-Lakompak kastélya

3. nap: Fertőrákos - Fertő-tó - Ruszt - Seegrot-

te - Kismarton (Eisenstadt) - Budapest-Szeged

Időpont: 2021.05.22., 07.09., 08.27., 
09.24., 10.22.
Irányár: 38.500 Ft

TIROLI KINCSESLÁDA - 
TELE MEGLEPETÉSEKKEL

VENDÉGSÉGBEN AZ
ESTERHÁZYAKNÁL
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Általános Utazási Szerződés
A Z(S)EPPELIN UTAZÁSI IRODA, MINT UTAZÁSSZERVEZŐ ÁLTAL A KULTURÁLIS KÖRUTAZÁSOK 2020-2021’ 
PROGRAMFÜZETBEN MEGHIRDETETT UTAZÁSOKHOZ.
1. Jelen szerződés készült a Z(s)EPPELIN 
Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. (szék-
helye: 6722. Szeged, Petőfi Sándor sgt. 
18., cégj. száma: 06-09-014960 Csongrád 
Megyei Cégbíróság, adószáma: 11735892-
2-06, bankszámlaszáma: Unicredit Bank 
Hungary Zrt. 10918001-00000072-
62810004) vállalkozásban működő Z(s)
EPPELIN Utazási Iroda, (továbbiakban: 
utazásszervező, telephelye és levelezési 
címe: 6722. Szeged, Petőfi Sándor sgt. 18., 
tel.: 06-62-426-084, fax: 06-62-424-048, 
e.mail: zseppelin@zseppelin.hu, internet: 
www.zseppelin.hu, és a szerződést aláíró 
utas (vagy utas nevében eljáró megbízott) 
között. Az utazásszervezőt engedélyező 
ill. hatósági nyilvántartást vezető ható-
ság neve, elérhetősége: BFKH Budapest 
Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi 
Főosztály Idegenforgalmi-felügyeleti Osz-
tály Cím: 1124 Budapest, Németvölgyi út 
37-39. Postacím: 1534 Budapest BKKP, 
Pf: 919. Az általános utazási szerződés 
elválaszthatatlan része a megrendelés-
nek utazásszervező által kibocsátott visz-
szaigazolása, számla, utastájékoztató és 
Colonnade biztosító társaság szabályzata 
valamint az utazásszervező által kiadott 
programfüzet tartalma. Repülős utazá-
soknál az utazási feltételek részét képezi a 
légitársaságok üzletszabályzata, valamint a 
472/2017(XII.28.) Korm. rendelet 1. és 2. 
számú melléklete az utazási csomagra vo-
natkozó szerződéshez kapcsolódó tájékoz-
tató, továbbá a honlapon (www.zseppelin.
hu) és a mindenkor érvényes katalógusban 
rögzített „Tájékoztató, praktikus tanácsok” 
dokumentumok hiánytalan tartalmai.
2. Az utazásszervező által szervezett uta-
zásokra a Polgári Törvénykönyv (Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
6:254. - továbbiakban: PTK) vonatkozó 
előírásai, az utazási szerződésekre vonat-
kozó 472/2017(XII.28.) Korm. rendelet 
előírásaiban, illetve a jelen szerződésben 
foglaltak az irányadók.
3. Az utazási szerződést érvényesen csak 
írásban lehet megkötni. Az utazási szer-
ződés létrejön, amennyiben az utas vagy 
megbízottja (továbbiakban: utas) az utazást 
megrendelte, az utazási feltételek szerinti 
díjelőleget befizette, a megrendelést az uta-
zásszervező írásban elfogadta és visszaiga-
zolta. Ha az utas a visszaigazolás tartalmát 
kézhezvételtől számított 48 órán belül nem 
kifogásolta, az utazási szerződés a vissza-
igazolt tartalommal jön létre. Amennyiben 
az utazási iroda az Utas jelentkezését csak 
opciósan tudja elfogadni, az utazási szerző-
dés csak akkor jön létre, amikor az utazási 
iroda az Utast jelentkezésének végleges 
elfogadásáról értesíti és az utas jelentkezé-
sét a foglalási díj befizetésével a megadott 
határidőig megerősíti.
4. Az utazási szerződés az utazásszervező 
és a szerződést aláíró személy(ek) között 
jön létre. Amennyiben az utast harma-
dik személy, mint megbízott képviseli, az 
utazásszervező nem köteles vizsgálni a 
megrendelő (szerződést aláíró) képviseleti 
jogosultságát. Az utazó jogosult az utazási 
csomagra vonatkozó szerződésből fakadó 
jogait és kötelezettségeit olyan személyre 
átruházni, aki a szerződésben foglalt vala-
mennyi feltételnek megfelel, feltéve, ha az 
utazásszervezőt erről az utazási csomag 
megkezdése előtt észszerű időn belül, iga-
zolható módon értesíti. Az utazási szerző-
désből kilépő és a szerződésbe belépő fél 
egyetemlegesen felel a szerződés szerinti 
részvételi díj, valamint a szerződés átru-
házásából eredő további illetékek, díjak és 
egyéb költségek megfizetéséért. Az uta-
zásszervezőnek tájékoztatni kell a szerző-
désből kilépő felet az átruházás tényleges 
költségéről. Ebben az esetben a megbízott 
köteles átadni az utasnak minden, utazás-
sal kapcsolatosan részére átadott, megkül-
dött iratot, értesítést, információt. A jogo-
sulatlan képviseletből vagy irat, információ 
át nem adásából felmerülő (utast, utazás-
szervezőt érintő) kárért a megbízottként 
eljáró személy teljes felelősséggel tartozik.
5. On-line megrendelés esetén az utas 
megrendelése elküldésével elfogadta az 
utazásszervező utazási feltételeit. Ebben 
az esetben az utazási szerződés akkor jön 
létre, ha az utas az utazási feltételek szerinti 
díjat átutalta vagy a megküldött csekken 
befizette és az beérkezett irodánk bank-
számlájára, valamint az utazásszervező a 
megrendelést írásban visszaigazolta. On-li-
ne megrendelés esetén szerződéskötésnek 
minősül az is, ha az utas visszaigazolásunk 

alapján az esedékes díjat befizette, de a 
kiküldött utazási szerződést aláírva nem 
juttatta vissza az utazásszervezőnek (szer-
ződéskötésre utaló magatartás!).
6. Amennyiben az utas utazását az uta-
zásszervezővel szerződésben álló bármely 
partner utazási irodánál foglalta le, abban 
az esetben is a szerződés létrejöttére, az 
utazási feltételekre jelen szerződésben fog-
laltak (melyet a szerződéses partner utazási 
irodák részére megküldünk) az érvénye-
sek. Ilyen esetben az utas megbízottja alatt 
az utazásközvetítő értendő.
7. Az utazásszervező az utazási szolgálta-
tásról számlát állít ki. Az ÁFA törvény elő-
írásai szerint 2010. január 01-től nem csak 
természetes személy lehet utas, mint az 
utazásszervezői szolgáltatás megrendelője.  
Nem természetes személy esetében azon-
ban nyilatkoznia kell arról, hogy nem adó-
alanyként vagy nem adóalanyi minőségé-
ben, illetve egyéb esetekben saját nevére és 
javára veszi igénybe, nem értékesíti tovább, 
vagyis végfelhasználóként rendelte meg a 
szolgáltatást! Amennyiben az utazást meg-
rendelő (pld. céges utazás vagy harmadik 
személy) nem nyilatkozik hitelt érdemlően 
(cégkivonat, aláírási címpéldány, megha-
talmazott esetében hiteles meghatalmazás 
becsatolásával) a fentiekről, úgy az utazási 
szolgáltatás díjára az ÁFA Tv. előírásai alap-
ján + 27% ÁFA-t számolunk fel, melyet az 
arra jogosultak visszaigényelhetnek. (Nyi-
latkozatot lsd. a szerződés végén!)
8. Amennyiben az utazási szolgáltatás el-
lenértéke a megadott határidőig nem érke-
zik be az utazásszervező bankszámlájára, 
az utazásszervező törli a megrendelést. Az 
esetlegesen felmerülő költségeket az utas 
ebben az esetben is köteles megfizetni.
9. Az utas és az utazásszervező az általános 
feltételektől eltérő esetekben jelen utazási 
szerződéstől eltérően is megállapodhat 
(szakmai utaztatás, egyéni megrende-
lés…). Az általános szerződéstől való eltérő 
feltételeket írásba kell foglalni és jelen álta-
lános szerződéssel megegyezően az utassal 
(megbízottjával) alá kell íratni.
10. A határátlépéshez szükséges érvényes 
útokmány beszerzéséről az Utas gon-
doskodik. A vízum beszerzését az Utas 
megbízása alapján (kizárólag magyar 
állampolgárok részére) az utazási iroda 
külön megbízás alapján magára vállalja. 
Amennyiben az utas a vízumbeszerzéshez 
érvénytelen okmányt, nem valós, ill. nem 
az okmányban feltüntetett adatokat adott 
meg, vagy az utazásszervező által közöl 
határidőre a vízumbeszerzéshez szükséges 
okmányt, adatokat stb. nem juttatta el az 
utazásszervezőnek, utazása meghiúsulása 
esetén az ebből adódó kárt az utas viseli.
11. Az utazás időtartamát, az egyes 
rész-szolgáltatások meghatározását és mi-
nőségét jelen szerződésen kívül az utazás-
szervező által kiadott programtájékoztató 
és az utazási iroda írásos foglalás visszaiga-
zolása, elutazás előtt 7 nappal kiadott rész-
vételi jegy és utastájékoztatója tartalmazza, 
melyek jelen szerződés elválaszthatatlan ré-
szeit képezik. Ha a visszaigazolás és számla 
tartalmát az utas a kézhezvételtől számított 
48 órán belül nem kifogásolja, illetve az ab-
ban foglalt díj befizetését teljesíti, az utazási 
szerződés a visszaigazolásban feltüntetett 
tartalommal jön létre vagy módosul (jóvá-
hagyásra utaló magatartás!).
12. A részvételi díj az utazás meghirdetett 
programjában szereplő szolgáltatások árát, 
a szervezési költséget (beleértve az ÁFA 
kts-et), útlemondási (storno) biztosítást 
foglal magában. Amennyiben azt külön 
nem jelezzük, a részvételi díjnak nem ré-
szei a különböző belépők, helyi közleke-
dési jegyek, kikötői és repülőtéri illetékek, 
kerozin pótdíjak, vízumdíjak, turista adók, 
helyi idegenvezetők és audioguide kötelező 
költségei, fakultatív szolgáltatások és fakul-
tatív étkezések árai. Ezeket a részvételi dí-
jon felül kell megfizetni. Amennyiben ezek 
a díjak forintban vannak feltüntetve, akkor 
azt a részvételi díjjal együtt, forintban kell 
megfizetni. Ha ezek a díjak valutában sze-
repelnek programjainknál, akkor azokat a 
helyszínen, a helyi pénznemben kell meg-
fizetni.
13. Az utazásszervező nem vállal felelős-
séget olyan szolgáltatások elmaradásáért, 
melyek ellenértéke az indulást megelőzően 
nem kerültek befizetésre (pld. fakultatív 
szolgáltatások). Amennyiben az előre, 
forintban befizetett fakultatív program a 
legkisebb szükséges létszám hiánya vagy 
helyi probléma miatt elmarad, annak el-

lenértékét – egyéb követelési igény kizárása 
mellett - az utazási iroda maradéktalanul 
visszatéríti.
14. Az utazásszervező által meghirdetett 
részvételi díjból a szolgáltatás megrendelé-
sekor, az utazási szerződés aláírásával egy-
idejűleg az Utas részvételi díjelőleget fizet. 
 A fizetendő részvételi díjelőleg a kapcso-
lódó összes megrendelt szolgáltatás díját 
is tartalmazó teljes szolgáltatási díj 40 %-a, 
kivéve, ha az utazásszervező ettől eltérő 
feltételekkel fogadja el a megrendelést (pld. 
külföldi közreműködő vagy repülőtársaság 
által kikötött korábbi határidő). 10.000 Ft 
megrendelési összeg alatt illetve 35 napon 
belüli jelentkezéskor a teljes részvételi dí-
jat a szerződés aláírásával egy időben kell 
megfizetni.
 A teljes részvételi díj megfizetése legké-
sőbb az utazás megkezdése előtt 35 nappal 
esedékes, kivéve, ha e szerződés melléklete 
a külföldi közreműködő vagy repülőtár-
saság által kikötött korábbi határidőt tar-
talmaz. Az utazásszervező nem köteles az 
utas figyelmét a hátralék kifizetésére külön 
felhívni, a hátralék kiegyenlítésének elmu-
lasztása esetén jogában áll a megrendelést 
törölni, mely a megkötött szerződésnek 
utas által való elállással egyenértékű meg-
szűnését eredményezi. Így a lemondási 
feltételek érvényesítésével az utazásszer-
vező az utastól követelheti felmerült kára 
megtérítését.
15. Amennyiben az utazás repülővel vala-
mint vidéki transzfer szolgáltatással kerül a 
megrendelő által megrendelésre, úgy:
 a) Amennyiben az utazás repülővel törté-
nik, a légitársaságok utazási szabályzatának 
előírásai e szerződés részeivé válnak. Sor 
kerülhet előre nem közölt leszállásokra, re-
pülőgép cserére, indulási - érkezési időpont 
megváltoztatására, légitársaság megváltoz-
tatására, illetékek árának módosítására. Az 
utazásszervező az ilyen változtatásokról 
tudomására jutása után tájékoztatja utasait, 
de az ilyen változtatásokért nem felel.
 b) Amennyiben a vidéki csatlakozás az 
irodánk által közvetített „vidéki transzfer” 
szolgáltatás (ingyenes és feláras) alapján 
történik, úgy a Vidéki Transzfer Kiegészítő 
Szerződés elemei e szerződés részeivé vál-
nak (részletek honlapunkon).
16. Amennyiben az utazásszervező bár-
mely útját kedvezménnyel hirdette meg, 
a kedvezményt csak a meghirdetett idő-
szakban és feltételekkel biztosítja az utas 
részére. A törzsutas kedvezmény igénybe-
vételét és arra való jogosultságát az utasnak 
a megrendeléskor kell bejelenteni, utólag a 
kedvezmény nem érvényesíthető. Az idő-
szakokhoz kötött kedvezményeket (pld. 
előfoglalási, vásári kedvezmény) a már ko-
rábban megrendelt utazásoknál nem lehet 
igénybe venni. A különböző kedvezmé-
nyek összevonása nem lehetséges (kivéve, 
ha ezt külön meghírdettük).
17.  A szállítási költségek (ideértve az 
üzemanyagköltséget is) változása, az egyes 
szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték, 
egyéb kötelező terhek (pld. repülőtéri és 
kikötői illeték) és a deviza forint keresztár-
folyamának az utazásszervező ajánlatában 
feltüntetett határértékének (tájékoztató, 
praktikus tanácsokban részletesen) meg-
változása valamint az előzetesen feltün-
tetett minimális utaslétszám hiányából 
eredően az utazásszervező a meghirdetett 
részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 
legkésőbb 20 nappal felemelheti. Az uta-
zásszervező ebben az esetben a díjat leg-
feljebb a megváltozott költségek arányában 
emeli fel és az emelés okáról, mértékéről az 
érintett utasokat (vagy megbízottjait) írás-
ban tájékoztatja. 
18. A programleírásban feltüntetett repü-
lőtéri illeték, vízum költség egy előzetesen 
feltüntetett várható összeg, mely az indu-
lásig változhat. A változás mértéke a légi-
társaság és konzuli szolgálat szerinti összeg 
módosítása alapján a tényleges változás 
mértékével megegyező. A változásról az 
indulás előtti 20 napig az utazásszervező 
írásban értesíti a megrendelőt.
19.  Az utazásszervező az előzetesen feltün-
tetett minimális induló létszámnál kisebb 
utaslétszám esetén a feltüntetett létszám-
felár megrendelő általi megfizetése mellett 
vállalja a szerződés teljesítését.
20. Ha a részvételi díj emelkedése a szerző-
dés aláírásakor rögzített eredeti részvételi 
díj 8 %-át meghaladja vagy az utazási iroda 
az utazási programot a szerződés megkö-
tése után lényegesen megváltoztatta, akkor 
a megrendelő az erről szóló értesítéstől 

számított 48 órán belül az utazási szerző-
déstől írásban elállhat, kivéve ha az utazási 
iroda saját érdekkörén kívül eső tényező 
miatt kénytelen módosítani a meghírdetett 
programját pl.: vis maior. Ebben az esetben 
az utast a 21. pontban, illetve a rendeletben 
rögzített jogok illetik meg. Amennyiben 
az utas nem nyilatkozik, az utazásszervező 
ezt úgy értelmezi, hogy az utas elfogadta 
a megváltozott részvételi díjat és vállalja a 
különbözeti összeg megfizetését (ráutaló 
magatartás). Ebben az esetben a Ptk. vo-
natkozó szabályait kell alkalmazni.
21.  Az utazásszervező írásban tett nyilat-
kozattal elállhat az utazási szerződéstől (ki-
véve vis maior) az alábbiak szerint: 
 a) 6 napnál hosszabb utazás esetében az 
utazási csomag megkezdése előtti 20. na-
pig,
 b) 2-6 nap közötti időtartamú utazás ese-
tében az utazási csomag megkezdése előtti 
7. napig,
 c) 2 napnál rövidebb utazás esetében az 
utazási csomag megkezdése előtti 48. óráig 
az utazásszervező kártérítési kötelezettség 
nélkül felmondhatja az utazási szerződést, 
az utazáshoz szükséges előzetesen feltünte-
tett minimális létszám hiányában.
 Ha az utazásszervező nem az utas érdek-
körében felmerült okból állt el az utazási 
szerződéstől: 
 a) Az utas az eredetivel azonos, vagy ma-
gasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra 
tarthat igényt, ha ennek nyújtására az uta-
zási irodának lehetősége van.
 b) Amennyiben a fenti helyettesítő szol-
gáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, 
az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet 
az utasnak megtéríteni.
 c) Az utas az eredeti befizetésével egyen-
értékű utazási utalványra (voucher) tarthat 
igényt a 28. pont alapján
 d) Amennyiben helyettesítő szolgáltatás 
nyújtására az utazásközvetítő nem képes, 
vagy az utas a felkínált helyettesítő szol-
gáltatást nem fogadja el, az utazásszer-
vező az utas kérésére a befizetett díjnak a 
bankszámlánkon történő jóváírás napjától 
számított időre az érintett naptári félév első 
napján érvényes jegybanki alapkamattal 
emelt összegét fizeti ki (kivéve vis maior).
22. Amennyiben az utazási iroda az utazá-
si szerződéstől az alábbi okok miatt áll el, 
az elállásból keletkezett kár, ill. sérelemdíj 
megtérítésére nem kötelezhető:
   a) Az utazásszervező által nem befolyá-
solható, észszerűen el nem hárítható olyan 
külső körülmény miatt kerül sor, amelyet 
saját érdekkörén kívül esően a szerződés-
kötés idején észszerűen nem láthatott előre 
(vis maior),
   b) Ha a jelentkezők létszáma a meghirde-
tett legalacsonyabb létszámot nem éri el és 
az utazásszervező erről az utast (közvetítő 
esetén az utas utazási irodáját) írásban tájé-
koztatta az utazási szerződésben megjelölt 
határidőben.
23. Az utazásszervező fenntartja magának 
a jogot, hogy indokolt esetekben a szál-
láshelyet kategórián belül megváltoztassa, 
valamint a programokat azonos jellegűre 
és értékűre felcserélje, az útvonalat és a 
programok sorrendjét az egyes tervezett 
célállomások figyelembevételével módo-
sítsa. Amennyiben a változtatás során az 
utazásszervező az eredeti szolgáltatással 
azonos vagy magasabb színvonalú szol-
gáltatást nyújtott, ezek a módosítások nem 
számítanak a meghirdetett utazási szolgál-
tatás lényeges megváltoztatásának.
24. Az Utas az utazás megkezdése előtt 
az utazási szerződésében írásban tett nyi-
latkozattal módosítást kezdeményezhet a 
megrendelt konkrét utazás tartalmi szol-
gáltatásaira, felszállási helyszínre és egyéb 
az utazásszervező által biztosítható lehető-
ségének függvényében az alábbiak szerint: 
 a) az indulást megelőző 7. napig díjmen-
tesen  
 módosítható a megrendelt utazás fakulta-
tív program és felárak igénye.
 b) az indulást megelőző 6. napon belül 
lehetőség 
 függvényében 3000 Ft/fő módosítási költ-
ség megfizetésével van lehetőség az utazási 
szerződés tartalmi szolgáltatásain igény 
szerint módosítani.
 Amennyiben az utazásszervező az Utas 
módosítási igényét elfogadja, azt utazási 
szerződésben rögzített feltételek alapján 
biztosítja.
25. Az Utas az utazás megkezdése előtt 
az utazási szerződéstől írásban tett nyilat-
kozattal bármikor elállhat. A felmondás 

Az utazási szerződésben foglaltakat megismertük, azt megértve a feltételeket elfogadtuk! Az alábbiakban a 2010.évi CXXIII.tv. (ÁFA) 206.§-a szerint a megfelelő kocka bejelölésével teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy 
az utazási iroda által nyújtott szolgáltatást:     nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként),     adóalanyként saját nevében és javára, tehát végső felhasználóként (azaz utasként),     adóalanyként saját 

nevében, de más javára (azaz nem utasként) veszem-vesszük igénybe. 

  Nyilatkozom, hogy a 472/2017(XII.28.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglalt, az utazási csomagra vonatkozó szerződéshez kapcsolódó általános tájékoztatást megkaptam és megismertem,  
 

 továbbá a 472/2017(XII.28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt az 1. számú mellékletben foglaltakról eltérő esetekre vonatkozó tájékoztatást megkaptam és megismertem. 
 Alulírott kijelentem, hogy a Z(s)EPPELIN Kft. hatályos adatkezelési szabályzatát és adatkezelési tájékoztatóját megismertem, az abban foglaltakat magamra nézve elfogadom.

akkor válik hatályossá, amikor a felmon-
dó nyilatkozatot az utazásszervező kézhez 
kapta (figyelembe véve az iroda hivatalos 
nyitvatartási rendjét). Amennyiben az Utas 
az utazás megkezdése előtti saját érdekkö-
rében felmerült ok miatt áll el az utazási 
szerződéstől, köteles az utazásszervezőnek 
a bruttó részvételi díj és vissza nem téríthe-
tő fakultatív programok valamint illetékek 
százalékában az alábbiak szerinti bánat-
pénzt megfizetni:
 Bánatpénz (lemondási díjak):
 60-36. napon belüli elállásnál    10 %
 35-16. napon belüli elállásnál    60 %
 15-8. napon belüli elállásnál      80 %
 7. napon belüli elállásnál, ill. utazásból való 
kizárás, meg nem jelenés esetén             100%
 A bánatpénz megállapításánál a határidő-
be a lemondás napja beleszámít, de az uta-
zás első napja nem. A bánatpénz díját az 
utazási iroda jogosult levonni az utas által 
befizetett részvételi díj és egyéb nem vissza-
téríthető felárak összegéből. A fennmaradó 
részvételi díjat az utazási iroda a lemondás 
visszaigazolásától számított 14 napon belül 
visszafizeti.

 Repülőjegyek lemondási feltételeire a lé-
gitársaságok által kikötött határidők és fel-
tételek vonatkoznak, melyek szigorúbbak 
a fentiektől. Ezen légitársasági szerződési 
és lemondási feltételek légitársaságonként 
és repülőjegy foglalásonként eltérőek. Le-
mondás esetén a repülőtéri illeték mértéke 
a lemondási díjként (bánatpénz) tekinthető 
a légitársaság visszaigazolása alapján.
 Az utazásszervező 60. napon kívüli bár-
minemű szerződés felmondásból fakadóan 
érvényesíti a 
 3000 Ft/fő kezelési költséget.
26. Megrendelő által történő lemondás 
esetén, amennyiben az előzetesen meg-
rendelt elhelyezéstől eltérő elhelyezés válik 
szükségessé, úgy a felmerülő költségek (pl.: 
1 ágyas felár) rendezését az érvényben lévő 
utastársak (egy szerződésen vagy összetar-
tozóként rögzített külön szerződés szerinti 
megrendelők) vállalják.
27. Ha az úti cél vagy az útvonal olyan 
területet érint, amely az utazási szerződés 
megkötését követően a külpolitikáért fe-
lelős miniszter által vezetett központi ál-
lamigazgatási szerv honlapján egyértelmű 
konzuli nyilatkozattal „utazásra nem java-
solt térségek” között az utazási célországo-
kat és térségeket megjelölő 1-es kategória 
felsorolásba felvételre kerül, az utazásszer-
vező - amennyiben ez lehetséges - helyet-
tesítő szolgáltatást vagy az előzetes utas ál-
tali befizetéssel megegyező összegben egy 
későbbi időpontra érvényesíthető utazási 
utalványt (voucher) kínál fel az ÁSZF 28. 
pontja alapján. Amennyiben a helyettesítő 
szolgáltatás alacsonyabb értékű, a különbö-
zetet az utazásszervező az utas részére visz-
szatéríti. Amennyiben az utas a fenti eset-
ben eláll a szerződéstől, az utazásszervező 
részére visszatéríti a befizetett díjat. 
28. 242/2020. (V.27.) Kormányrendelet 
alapján kialakult vészhelyzetből fakadó vis 
maior időtartama alatt az utazásszervező 
jogosult az utas által befizetett összeget 
utazási utalvány formájában biztosítani. 
Az utast vagyoni vagy egyéb hátrány nem 
érheti az utalvány kiállításából adódóan és 
annak felhasználása során. Amennyiben az 
Utas az utazási utalvány lejárati határide-
jén belül nem tudja azt felhasználni, úgy 
az utas és az utazásszervező megállapod-
hatnak az utalvány érvényességi idejének 
meghosszabbításában. Ebben az esetben az 
utazásszervező új utalványt állít ki.
29. Az utas jogosult az utazási szerződés-
ben lekötött utazásban való részvétel jogát 
legkésőbb az utazás megkezdése előtt 35 
nappal harmadik személy részére enged-
ményezni. Az utas az engedményezésről 
köteles írásban az utazásszervezőt haladék-
talanul tájékoztatni. Az engedményezést 
megelőzően keletkezett szerződéses kötele-
zettségekért és az engedményezésből eredő 
többletköltségekért az engedményező és az 
engedményes a PTK 6:254. §. rendelkezé-
sei szerint felel. Az Utas csak olyan személy 
részére engedményezheti az utazáson való 
részvétel jogát, aki megfelel a jelen utazási 
szerződésben meghatározott utazási felté-
teleknek és az engedményezés elfogadásá-
ról írásban nyilatkozik. Amennyiben az en-
gedményezett személy a szükséges utazási 
okmánnyal, vízummal nem rendelkezik 
ill. repülőjegy foglalásnál névátírásra más 

részére már nincs lehetőség, az utazásszer-
vezőt kártérítési felelősség nem terheli.
30. Az utazásszervező a vele megkötött 
szerződésben vállalt szolgáltatások teljesí-
téséért akkor is felel, ha azt közreműködő 
útján teljesíti, kivéve, ha a szolgáltatás köz-
reműködőjének felelősségét jogszabályban 
kihirdetett nemzetközi egyezmény korlá-
tozza. Az utassal szemben az utazásköz-
vetítőért az őt megbízó utazásszervező a 
megbízásának keretei között felel. Mente-
sül az utazásszervező a kártérítési felelősség 
alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bi-
zonyíthatóan úgy járt el, ahogyan az adott 
esetben az tőle elvárható volt (PTK.)
31. Tájékoztatjuk megrendelőinket, hogy a 
tengeri utasszállítók baleseti felelősségéről 
szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és 
belvízi közlekedést igénybe vevő utazók 
jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a 
vasúti személyszállítást igénybevevők joga-
iról és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/
EK rendelet, valamint az 1986. évi II.tvr.-
tel kihirdetett berni (COTIF) egyezmény 
korlátozza a fuvarozó kártérítési felelős-
ségét, illetve kártalanítási kötelezettségét. 
Továbbá a légi fuvarozók, mint az utazás-
szervező közreműködőinek felelősségét a 
2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Mont-
reali Egyezmény korlátozza. Repülőgépes 
utazásoknál a visszautasított beszállásra, 
a légi járatok törlésére, hosszú késésre, 
útipoggyász szállítására, légitársaság által 
okozott kár megtérítésére vonatkozó 261 / 
2004. EK rendelet, valamint a légi személy-
szállítás szabályairól szóló 25/1999 (II.12.) 
Korm. rendeletben foglaltak is irányadók.
32. Az utazásszervező felelősséget vállal 
az általa szervezett és értékesítésre felkínált 
szolgáltatásért, a saját érdekkörén belül 
felmerült utazási szerződésben foglaltak 
nem- vagy hibás teljesítéséből adódó ká-
rokért, illetve a személyiségi jogsértésért 
járó sérelemdíjért. Nem terheli kártérítési 
felelősség az Utazásszervezőt, ha a nem 
teljesítés ill. hibás teljesítés sem az ő, sem 
közreműködője magatartására nem vezet-
hető vissza, így különösen ha a szerződés 
tekintetében mutatkozó hiányosságok az 
utas magatartására vezethetők vissza, vagy, 
ha a hiba olyan harmadik személy maga-
tartására vezethető vissza, aki az utazási 
szerződésben vállalt szolgáltatás teljesí-
tésével nincs kapcsolatban és a hibát az 
utazásszervező ésszerű elvárhatóság és a 
legkörültekintőbb gondosság mellett sem 
láthatta előre, illetve azt nem volt képes 
elhárítani, vagy kialakult vészhelyzetből fa-
kadó „vis maior” esetén. Az utazásszerve-
ző az utazási szerződés nem teljesítéséből, 
ill. hibás teljesítéséből eredő károkért való 
felelősségét a részvételi díj összegének há-
romszorosában korlátozza. Ez a korlátozás 
nem terjed ki a személyi sérülésekre, illetve 
a szándékosan vagy súlyos gondatlanság-
ból okozott kárra.
33. Amennyiben az utazási iroda a szerző-
désben vállalt szolgáltatási kötelezettségét 
nem megfelelően teljesíti, a részvételi díjat 
arányosan leszállítja. Nem köteles az uta-
zási iroda a részvételi díjat leszállítani, ha 
az Utas valamely szolgáltatást saját elhatá-
rozásából vagy az érdekkörében felmerült 
okból nem vett igénybe, vagy utazását út-
levél hibája, vámszabályok vagy az adott 
ország törvényeinek megsértése miatt meg 
kellett szakítania. 
34. Az utazásszervező hibás teljesítése 
esetén az Utast együttműködési és ká-
renyhítési kötelezettség terheli. Az Utas a 
szolgáltatással szembeni kifogása esetén 
haladéktalanul köteles azt a helyszínen az 
utaskísérőnek, ennek hiányában a helyszí-
ni szolgáltatónak, vagy az iroda által meg-
adott helyszíni képviselőnek bejelenteni, 
kérve a hiányosság kijavítása hiányában 
a jegyzőkönyv felvételét. A közlés kése-
delméből eredő kárért az utas felelős. Az 
utaskísérő az utas bejelentését kérésére, 
illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való 
közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe 
venni és annak egy példányát az utasnak 
átadni. Az utaskísérő köteles a kifogásról 
az utazási irodát tájékoztatni és a szükséges 
intézkedéseket nyomban megtenni. Utas-
kísérő hiányában – amennyiben panaszát 
a helyszínen nem orvosolták – az utas az 
utazási irodát a szolgáltatási hibáról köteles 
haladéktalanul tájékoztatni. (Az utazás-
szervező ügyeleti telefonszámát az utazás 
előtt kiadott utastájékoztató tartalmazza.)

35. Rendkívüli esetben az utazásszervező 
fenntartja magának a jogot a helyi viszo-
nyok (közlekedés, időjárási viszonyok, 
helyi ünnepek) vagy technikai okok (pl. 
közlekedési eszköz meghibásodása) mi-
att történő a program módosítására. Az 
esetleges programelmaradás tényleges, 
előzetesen kalkulált költségét (pl. befizetett 
fakultatív program, belépőjegy) az utazás-
szervező utólag visszatéríti.
36. Az Utas a nem szerződésszerű teljesí-
tésből származó kárigényét hazaérkezését 
követő 8 napon belül eredeti aláírásával 
ellátott levélben írásban, postai úton jelent-
heti be az utazási irodához, mellékelve az 
utaskísérő vagy helyszíni szolgáltató által 
felvett és ellenjegyzett jegyzőkönyv eredeti 
példányát, feltüntetve nevét, lakcímét. Az 
utazásszervező a kárigény indokoltságát fe-
lülvizsgálja és álláspontjáról 30 napon belül 
tájékoztatja az Utast. Amennyiben az Utas 
kifogásait nem közölte a helyszínen orvos-
lás vagy jegyzőkönyvbe vétel céljából, illet-
ve kárigényét késedelmesen jelentette be, 
az utazásszervező mentesül a kár megtérí-
tésének kötelezettsége alól. Nem léphet fel 
az Utas kártérítési igénnyel, amennyiben 
a szolgáltatásnak a szerződésben rögzített 
feltételektől eltérő teljesítése az Utasnak fel-
róható okból következett be. Ha az utazási 
iroda az utas kárát megtérítette, ugyanazok 
a jogok illetik meg, amelyek az utast a köz-
reműködővel szemben illették meg.
37. Az utazás során köteles az Utas az 
utazásra vonatkozó hatályos (útiokmány, 
vízum, vám, stb.) jogszabályokat megtar-
tani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, 
hogy amennyiben határátlépéshez útlevél 
szükséges, az az utazása befejezését köve-
tő legalább 6 hónapig (két üres oldallal) 
érvényes, az útlevélben szereplő adatok 
megegyeznek az utazás foglalásánál mega-
dott adatokkal. Ennek elmulasztása esetén 
keletkezett károk és többletköltségek az 
Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jog-
szabályok megsértése miatt az utazásban 
nem vehet részt, az utazásszervező jogosult 
az Utassal szemben a teljes részvételi díjat 
érvényesíteni.
38. Ha az utazás teljesítésének megkezdése 
a szerződéskötéskor még előre nem látható 
ok miatt veszélybe kerül vagy akadályba 
ütközik (sztrájk, háború, katasztrófa, em-
bargó, karantén, járvány, légitársaságok 
által egyoldalúan kikötött és érvényesített 
felelősségi korlátozások, stb.) olyan elle-
hetetlenülési oknak minősülnek, melyből 
fakadóan egyik fél sem felelős és mindkét 
fél érdekkörén kívül merült fel. Amennyi-
ben ezen két fél érdekkörén kívül eső ok 
miatt az utazás megvalósítása ellehetetle-
nül vagy a már megkezdett utazás megsza-
kad, az utazásszervező Utasai érdekében 
minden szükséges és ésszerűen elvárható 
intézkedést megtesz. (Háborús, járvány és 
katasztrófa helyzet bekövetkeztére, egyes 
országokba való utazási korlátozásra az 
írásban megjelent, hivatalos külügyminisz-
tériumi (konzuli) állásfoglalás az irány-
adó.) Amennyiben az utazási szerződés 
hibás teljesítése olyan harmadik fél maga-
tartására vezethető vissza, aki az utazási 
szerződésben vállalt szolgáltatások teljesí-
tésével nincs kapcsolatban, az utazási iroda 
az okozott kárért nem felel, de az utasnak 
lehetőségeihez mérten minden segítséget 
megad. Az utazás ellehetetlenülése folytán 
az utazásszervező helyettesítő szolgáltatást 
vagy utazási utalványt (voucher) ajánl fel 
utasainak a 28. pont alapján.
39. Poggyászának őrizetéről, felügyeletéről 
az utazás során az Utas maga gondoskodik. 
Utastérben hagyott vagyontárgyakért nem 
vállalunk felelősséget. A csomagtérben el-
helyezett poggyászoknak szállításból adó-
dó kára esetén a PTK megfelelő előírásai 
az irányadóak. Ilyen esetben a helyszínen 
azonnal a 29. és 30. pont szerinti jegyző-
könyvbe kell rögzíteni a káreseményt.
40. Az utazásszervező által szervezett uta-
zásoknak csak a részvételi díj és a repülő-
téri illeték tartalmaz útlemondási (stornó-) 
biztosítást (az ettől eltérőt külön közöljük) 
egyéb járulékos költségek, illetékek nem. A 
kalkulált útlemondási biztosítás 20% ön-
részt tartalmaz (felár megfizetésével ezen 
önrész kiváltható: CLPLUS). Az Utas az 
utazás megkezdése előtt betegség-, baleset- 
és poggyászbiztosítást (BBP) köteles kötni 
a teljes részvételi díj (díjhátralék) befizeté-
sével egy időben. A BBP biztosítás megkö-

tése mentesítheti Utasainkat egyes, előre 
nem látható, váratlan kiadásoktól. A bizto-
sítási feltételek a jelen szerződés aláírásával 
együtt az utas részére átadásra kerülnek. 
41. Az utazás során harmadik személynek 
okozott kárért kizárólag az Utas tartozik 
felelősséggel.
42. Amennyiben az Utas saját magá-
nál, vagy közeli hozzátartozójánál (PTK 
685.§.b.) a biztosítási feltételekben feltün-
tetett utazás képtelenség következett be az 
útra való jelentkezés után, akkor az Utas 
kárigényét a biztosítójának kell benyúj-
tania, amely - az erre vonatkozó üzleti 
szabályzata alapján – dönt az Utasnak az 
önrész összegének levonása utáni kártérí-
téséről. Útlemondási biztosítási szerződés 
csak a jelentkezéssel egyidejűleg köthető. 
Útlemondási szerződés hiányában lemon-
dáskor a részvételi díj visszatérítése csak a 
25. pontban meghatározott feltételekkel 
lehetséges. Lemondási idő alatt azt az idő-
pontot kell érteni, amikor az utas (vagy 
meghatalmazottja) ezzel a szándékával 
részvételi jegyét az utazásszervezőhöz sze-
mélyesen leadja, igazolhatóan postai úton 
feladta, vagy a lemondási nyilatkozat írás-
ban az utazásszervezőhöz beérkezik.
43. Idegenvezetésre jogosult személyt - 
külön megállapodás hiányában - az utazási 
iroda azokhoz a csoportos utazásokhoz 
biztosít, melyet saját szervezett társasuta-
zásként hirdetett meg, illetve egyedi áraján-
latában az idegenvezető (utaskísérő) bizto-
sítását feltüntette.
44. A Z(s)EPPELIN az R-00899/1994. sz. 
alatt bejegyzett önálló utazásszervezés-
re jogosult touroperator iroda, a Magyar 
Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ), az 
Internationaler Bustouristik Verband e.V. 
(RDA) és az Ausztria Klub-nak tagja.
45.  Az utazásszervező az Colonnade In-
surance S.A. Magyarországi Fióktelepével 
kötött szerződés alapján rendelkezik az 
utasok biztonságát szolgáló előírt vagyoni 
biztosítékkal. A vagyoni biztosíték száma: 
990 0000218 (érv.: 2020.01.01-2020.12.31-
ig). Területi hatálya: Nemzetközi és belföldi 
utazásszervezés. A Colonnade Insurance 
S.A. Magyarországi Fióktelepe az Utazás-
szervezők Vagyoni Biztosíték Biztosítása 
szabályzatban foglalt rendelkezések sze-
rint átvállalja - a jelenleg érvényben lévő 
78/2005. (IV.28.) Kormány rendelettel 
módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. 
rendeletben előírt - az utazásszervező és 
utazásközvetítő kártérítési kötelezettségé-
ből adódó károk megtérítését. A biztosító 
elérhetősége: levélcím 1139. Budapest, Váci 
út 99., e-mail: info@colonnade.hu. 
46. Az utazásszervező fenntartja magának 
a jogot, hogy az egyes programok során út-
közben marketing jelleggel filmet, képeket 
készítsen a látottakról, utasokról.
47. Az utazásszervező által szervezett uta-
zásokkal kapcsolatosan felmerülő vitás 
kérdésekben a szerződő felek elsőbbségben 
részesítik a közös megegyezésre való törek-
vést. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi 
CLV. törvény rendelkezései szerint az uta-
zó (fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes 
Kereskedelmi és Iparkamara mellett szer-
vezett békéltető testülethez fordulhat, ha 
panaszügyének rendezését az utazásszer-
vezőnél megkísérelte, de az nem vezetett 
eredményre. Az utazásszervező panasz-
ügyintézésének helye az utazásszervező 
székhelye. A területileg illetékes békéltető 
testületek címe a www.bekeltetes.hu web-
oldalon találhatók. Szegeden Csongrád 
Megyei Békéltető Testület, címe: 6721 
Szeged, Párizsi krt. 8-12., Tel.: +36-62-
554-250/118, fax: +36-62-426-149, E-mail: 
bekeltető.testulet@csmkik.hu. A fogyasz-
tóvédelmi szabályok megsértése esetén az 
utazók 2017. január 01-től panaszaikkal a 
területileg illetékes járási hivatalhoz for-
dulhatnak (elérhetősége: http://jarasinfo.
gov.hu). A 2016. december 31-én meg-
szűnt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium. Az utazásszervező fogyasz-
tói jogvita esetén igénybe veszi a békéltető 
testületi eljárást.

210


