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Kedves Utasaink! 
 

Örömmel nyújtjuk át Önöknek új programfüzetünket és bízunk 
benne, hogy kínálatunkból választva ismét igényes és él-

ményekben gazdag utazások résztvevői lesznek majd. 
Zárt csoportok (iskolák, nyugdíjas klubok, baráti tár-

saságok, incentive csapatépítő tréningek, szak-
mai utazások) részére, a kínálatunkban szereplő 
programok természetesen igény szerint alakít-
hatók és módosíthatók.  
 
2019-ben már mini csoportok indítását is vál-

laljuk, akár 6-8 fős társaságok számára is. Ha 
Önnek fontos a kényelem, a biztonság és a meg-

bízhatóság, akkor kérje egyedi ajánlatunkat és 
örömmel megtervezzük az elképzeléseinek legin-

kább megfelelő programot.  
 

Bizalmukat megköszönve, kellemes böngészést és élmé-
nyekben gazdag utazásokat kíván 

a TdM csapata 

TARTALOM
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AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK 
A körutazásainknál használt autóbuszok többnyire Merce-
des, illetve Neoplan, Scania tipusú magas felszereltséggel 
rendelkező 49+2 fős, vagy 53+2, 57+2 fős járművek.( Szer-
vezett körutazásaink esetében emeletes buszokat nem 
használunk!) Programjaink minden esetben Budapestről 
indulnak. A találkozóhely a Déli pályaudvarnál (Hotel Mer-
cure Buda mellett) található, az utastájékoztatóban meg-
adott gyülekezési, illetve indulási időpont szerint, mely ál-
talában 05.30. (Fontos: Az adott indulási időponttól az 
utazások zavartalan bonyolítása érdekében eltérni nem tu-
dunk!) Korszerű, biztonságos és kényelmes légkondicionált 
autóbuszaink, italhűtővel, egyedi dönthető, szélesíthető 
ülésekkel, olvasólámpával, biztonsági övvel, audió-videó 
rendszerrel felszereltek. Az autóbuszok típusától függően, 
az utolsó sorok ülései többnyire nem, vagy csak kis mér-
tékben dönthetőek, ez általában 49 fős autóbuszok eseté-
ben a jobb 11., baloldal 13. sor. Az utolsó sor férőhelyeire 
árkedvezmény nincs. Hosszabb autóbuszos utazások ese-
tében a rendszeres időközönként (3-4 óra) megtartott 15- 
20 perces pihenők egyrészt a programok pontos időbe-
osztásához, másrészt pedig a nemzetközi előírásokhoz al-
kalmazkodnak, melyek betartása a programok pontos me-
netének alapfeltétele. Az ülésfoglalás lehetőségét az előleg 
befizetésekor a szabad helyek függvényében biztosítjuk. 
(Az üléshely és az autóbusz típus váltás jogát fenntartjuk!) 
Az ülésrend független a felszállás helyétől, és az utazás 
teljes időtartama alatt érvényben marad. Az üléshelyet az 
indulás előtt kiküldésre kerülő utas programban is szere-
peltetjük. A meghirdetett létszámnál jelentősen kisebb 
vagy nagyobb csoport indításánál az iroda az autóbusz tí-
pusára vonatkozó változtatás jogát fenntartja, mely az 
üléshely módosulását is eredményezheti. Az új közlekedési 
rendelet szabályozza a járművek maximális tengelysúlyát, 
mely érinti a szervezett utazások csomagokra vonatkozó 
szabályait is. A nemzetközi gyakorlatban előforduló súlyel-
lenőrzések miatt személyenként maximum egy bőrönd és 
egy kisebb kézipoggyász elhelyezésére van lehetőség. Au-
tóbuszos utazásoknál a csomagtérbe személyenként egy 
bőrönd (20 kg) helyezhető el. Az utastérbe csak olyan ki-
sebb kézipoggyász hozható, melyet az ülések között a lá-
buknál vagy a kalaptartón el tudnak helyezni. A közlekedő 
folyosóra tilos csomagot helyezni! Esetleges ellenőrzés 
során, a poggyászra vonatkozó szabályok be nem tartása 
esetén, az utas többletköltséget köteles fizetni. Az autó-
buszon hagyott értékekért felelősséget vállalni nem tudunk.  
 

ÁRVÁLTOZÁS 
A katalógusban megadott árak személyenként értendők. 
A programoknál szereplő valutában feltüntetett díjakat a 
helyszínen kell fizetni. A részvételi díjak 320,-Ft/EUR, 380,-
Ft/GBP árfolyamig érvényesek. Az árváltozással kapcso-
latos további információk az ÁSZF 5. pontjában érhetőek 
el. (Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a repülőtéri ille-
ték összege és egyéb a külföldi szolgáltatók által megha-
tározott költségek-idegenforgalmi adó, belépők-az út in-
dulásáig esetlegesen módosulhatnak!) 

BELÉPŐJEGYEK 
A katalógusban szereplő utazások részvételi díja nem tar-
talmazza a belépőjegyek, felvonó, hajójegy, idegenforgalmi 
adók, tömegközlekedéshez szükséges jegyek költségét! A 
forintban feltüntetett díjakat, a helyfoglalás érdekében, a 
részvételi díjjal együtt kell megfizetni! A csak helyi idegen-
vezetővel vagy tárlatvezetővel megtekinthető nevezetes-
ségek, belépődíjjal együtt fizetendő költségeit *-gal jelöljük. 
Amennyiben a fakultatív kirándulások díja EUR-ban van 
feltüntetve, azt mindig a helyszínen kell megfizetni. A kör-
utazásokhoz kapcsolódó belépődíjak pontos összegéről 
irodánkon keresztül és weboldalunkon is tájékozódhat. A 
helyszínen fizetendő belépők, jegyek, esetleges regisztrá-
ciós adók esetében idegenvezetőink csak segítséget nyúj-
tanak a csoportos díjtételű jegyek megváltásában, de eze-
ket a díjakat minden esetben a külföldi szolgáltatónak 
fizetik meg! (*Újságírói vagy egyéb igazolványokkal történő 
kedvezményes díjtételű jegy vásárlására csak egyénileg 
van lehetőségük!) A folyamatos változások miatt a belé-
pőjegyek árait sokszor csak megközelítő pontossággal tud-
juk megadni, így kisebb eltérések előfordulhatnak! 

BIZTOSÍTÁS 
A részvételi díjak utasbiztosítást nem tartalmaznak. Csoportos 
utazások esetében az utazáson való részvétel feltétele az ér-
vényes utasbiztosítás megkötése. Baleset-betegség- poggyász 
biztosítás ára 570,- Ft/fő/nap. (Colonnade Classic) Felhívjuk 
figyelmüket, hogy a szervezett utazásoknál irodánk a Colon-
nade Classic alapcsomagját köti meg Utasai részére, de ameny-
nyiben Ügyfelünk magasabb biztosítási szolgáltatást kíván 
igénybe venni, abban az esetben lehetőség van a Colonnade 
Premium és Privileg módozat megkötésére is csoportos díjté-
tellel. Minden utasunk saját felelősségére dönt az utasbiztosí-
tásról. Amennyiben bankkártyákhoz kapcsolódó biztosításuk 
van, minden esetben tájékozódjanak körültekintően, kötődik-
e valamilyen feltétel a biztosítás érvényesítéséhez, aktiválá-
sához. A részvételi díjak nem tartalmazzák az útlemondási 
biztosítást, melynek megkötése minden programunk eseté-
ben javasolt. (Részvételi díj 1,5%-a.) A sztornó biztosítás 
utazásképtelenség esetére érvényes. Amennyiben az Ügyfél 
saját vagy vele együtt utazó utastársa, közeli hozzátartozója 
háziorvos, szakorvos által igazolt utazásképtelensége (be-
tegség, baleset, haláleset) miatt vagy más igazolható ok (ka-
tonai szolgálatra behívás, lakás kirablása, természeti csapás) 
miatt nem tud részt venni az utazáson a biztosító a felmerült 
költségeket önrész levonásával az utasnak megtéríti.) A Co-
lonnade Biztosítóval kötött útlemondási biztosítás alapján 
az utazásképtelenséget minden esetben írásban kell beje-
lenteni. Az elbírálás a biztosító társaság szabályzata szerint 
történik, 20% önrész levonásával. Az útlemondási biztosításra 
vonatkozó feltételeinket tartalmazó szerződést, szórólapot 
kérje irodánkban. Fontos: a sztornó biztosítás már megkez-
dett utazás esetében nem nyújt fedezetet! Válassza a biz-
tonságot és kössön kombinált biztosítási csomagot, mely 
sztornó biztosítás és baleset- betegség-poggyász biztosítás 
megvásárlásával utazásképtelenség esetén 100% pénz visz-
szatérítést garantál Önnek a biztosító szabályzata alapján. 
Útlemondás esetén lehetőség szerint azonnal, legfeljebb 2 
munkanapon belül kell írásban értesíteni az irodát. Késede-
lem esetén a kötbér összege magasabb lehet, viszont a biz-
tosító minden esetben a kiállított orvosi papírok vagy egyéb 
igazolások dátuma szerint fizet kártérítést. 

ELLÁTÁS 
Körutazásaink során, több programunk esetében félpanziós 
(reggeli, vacsora) ellátást biztosítunk, vagy félpanziós felár 
megfizetése ellenében igényelhetnek vacsorát az utazás 
időtartamára. Az adott országoknak és szálláskategóriák-
nak megfelelően a reggeli típusa többféle lehet.  
Kontinentális reggeli: meleg ital (kávé, tea) vaj, dzsem, 
pékáru.  
Kontinentális büfé reggeli: müzli, kalács, bagett, dzsem, 
meleg ital (kávé, tea, kakaó), juice. 
Bővített kontinentális reggeli: meleg ital (kávé, tea) vaj, 
dzsem, pékáru, felvágott, sajt, narancslé. 
Büfé reggeli: hideg-meleg büfé, meleg italok, juice. 
Az ellátás további részleteiről pontos tájékoztatás az egyes 
utakhoz kapcsolódó információk között, illetve utas tájé-
koztató anyagban kerül megadásra! Vegetáriánus vagy 
egyéb speciális étkezési igényüket (laktóz, glutén, stb. men-
tes) kérjük a jelentkezéskor, vagy legkésőbb az utazást 
megelőző min. 7 nappal jelezzék! A vacsorákat többnyire 
a szállodákban vagy programtól függően városi éttermek-
ben biztosítjuk, az adott ország étkezési szokásainak meg-
felelően. A főétkezés desztinációtól függően többnyire há-
romfogásos menü. A vacsorák italt nem tartalmaznak, a 
fogyasztás a helyszínen fizetendő. 

KEDVEZMÉNY 
Primissimi kedvezmény: 2019. január 31-ig 40% előleg 
befizetése esetén 10% kedvezményt és ÁRFOLYAMGA-
RANCIÁT, biztosítunk körutazá saink részvételi díjából va-
lamint ingyenes biztosítást adunk ajándékba! A kedvez-
mény a szabad helyek függvényében, illetve visszavonásig 
érvényes! A kedvezmény utanként/dátumonként korlátozott 
számban vehető igénybe, így árváltozás a foglalások szá-
mától függően korábban is lehetséges! Az előfoglalási ked-
vezmény csoportos foglalás esetén nem vehető igénybe! 

Előfoglalási kedvezmény: Teljes összeg befizetésével 10%, 
előleg esetén 5% kedvezményt biztosítunk a részvételi díj-
ból. Az előfoglalási kedvezmény nem vonható össze egyéb 
kedvezményekkel (pl. törzsutas stb.), illetve felárakra, 1 
napos programokra nem érvényes! (Az akció 2019. március 
31-ig érvényes!) 

HASZNOS INFORMÁCIÓK
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FAKULTATÍV PROGRAMOK 
A körutazások alkalmával meghirdetett fakultatív programok 
garantáltan indulnak, kivétel azoknál a nyaraló programoknál 
fordulhat elő, ahol minimális létszám hiányában azok nem, 
vagy csak idegen nyelven vehetők igénybe. Egyes létszámhoz 
kötött fakultatív programok magyar nyelvű idegenvezetéssel 
csak abban az esetben indulnak, ha a jelentkezők létszáma 
eléri a meghirdetett minimális létszámot, amennyiben nem, 
a befizetett összeget visszatérítjük, kárigényt az elmaradt 
programmal kapcsolatban elfogadni nem tudunk. A belépő-
díjak minden fakultatív kirándulás esetében is külön fizeten-
dőek a helyszínen, kivétel amennyiben ezt másképpen jelezzük, 
illetve amely nevezetességek meglátogatásához előzetes be-
jelentkezés szükséges, ez csak a jelentkezéssel egy időben 
foglalható. A belépők költségéről részletes tájékoztatást ta-
lálnak weboldalunkon! Az árak tájékoztató jellegűek, így az 
időközben történő esetleges árváltozások miatt eltérések elő-
fordulhatnak! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyes vá-
rosnézések alkalmával esetleg plusz programok igénybevé-
telére is lehetőség nyílik. (pl. gondolázás, sétahajózás, 
sétakocsikázás, ebéd, borkóstoló, programban nem szereplő 
múzeum vagy nevezetesség megtekintése stb.). A külföldi 
szolgáltatók (szálloda stb.) által kínált programokkal vagy 
helyszínen igényelt plusz szolgáltatásokkal (egyéni fogyasztás, 
telefon, internet stb. használat a szállodákban) kapcsolatban 
felelősséget vállalni nem tudunk. Figyelem: A helyszínen be-
fizetett fakultatív programok, jelentkezést követően már nem 
lemondhatók, nem visszatéríthetők! Az iroda hivatalos útle-
írásában nem szereplő programokra a helyszínen térítés elle-
nében lehet jelentkezni. A fenti programokkal kapcsolatban 
számla igényüket, esetleges kifogásukat minden esetben a 
külföldi szolgáltatónak, illetve kísérőnek kell jelezni! 
 
FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK 
Egyes úti céloknál, útvonaltól illetve a jelentkezők létszá-
mától függően további felszállási lehetőségekre is mód 
nyílik. Kérjük minden esetben egyeztessenek munkatár-
sainkkal! Körutazásaink esetében az alábbi helyszíneken 
tudunk díjmentes felszállási lehetőséget biztosítani: 
Nagy-Britannia, Hollandia, Belgium, Franciaország, 
Svájc, Ausztria, Németország, Csehország: Tata-M1/Re-
meteségi pihenő, Bábolna-M1/Bábolna pihenő, Győr-M1/Ar-
rabona pihenő, Mosonmagyaróvár-M1/Mosoni-pihenő. 
 
Olaszország, Franciaország, Szlovénia, Horvátország, 
Bosznia-Herce govina, Spanyolország: Székesfehérvár-
M7 59km/Shell benzinkút, Siófok-Szekszárdi lehajtó-pálya 
melletti TESCO, Balatonlelle-Marché, Nagykanizsa- TESCO 
parkoló. 
 
Bosznia/Bosznia Hercegovina kincsei, Hercegovinai nya-
ralás, Balkán körút: Dunaújváros-M6/Újvárosi pihenő, 
Paks-M6/Paksi pihenő, Szekszárd-M6/Fácánkerti pihenő. 
 
Albánia, Görögország, Bulgária, Bosznia/Vízparti Vilá-
görökségek, Szerbia, Montenegró: Kecskemét-M5/MOL 
benzinkút, Szeged-Shell benzinkút/Bajai út 2-4. 
 
Lengyelország, Szlovákia, Baltikum: Vác-Központi autó-
busz-pályaudvar. 
 
Románia/Székelyföld/Herkulesfürdő: Kecskemét-Mol 
benzinkút, M5 autópálya 90 km, Kecskemét déli pihenő, 
Szeged-Rókusi TESCO parkoló-Rókusi krt. 42-64. 
 
Románia/Erdélyi kiskörút: Hatvan-M3 MOL benzinkút, Pol-
gár-M3 Center. 
 
Fontos: Néhány programunknál az útvonal hazafelé mó-
dosul! Részletek az egyes programoknál! 
A megadott felszállási helyektől, melyek megegyeznek a 
leszállás helyszíneivel, eltérni nem tudunk! Le- és felszállítás 
a menetirány szerinti oldalon történik! 

FOGLALÁS, JELENTKEZÉS 
Programjainkra a jelentkezés 40% előleg befizetésével történik. 
A foglalás további feltételeire az Általános Szerződési Feltételek 
vonatkoznak.  Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy repülőgéppel 
történő utazás esetén a módosítási díjak nem a katalógus 
utazási szerződése szerint alakulnak, hanem az esetleges név-
módosításra, egyéb változtatásra minden esetben a légitár-
saság feltételei érvényesek, a szabad helyek függvényében! 
Jelentkezni országszerte szerződéses partnereinknél, vagy 
közvetlenül irodánkon keresztül elektronikus vagy postai úton 
lehet. Amennyiben foglalásukat partner irodán keresztül bo-
nyolítják, szerződésük csak az iroda által továbbított hivatalos 
megrendelést és átutalást követően válik véglegessé. 

IDEGENVEZETŐK 
A programok zavartalan és precíz lebonyolítása nagymér-
tékben függ az Idegenvezető személyétől és szakértelmétől. 
Minden esetben nagy hangsúlyt fektetünk a felkészült kollé-
gák kiválasztására, így a katalógusban szereplő programokat 
szakképzett, több éves gyakorlattal rendelkező idegenvezetők 
kísérik. Egyes múzeumokban, régészeti területeken, illetve 
bizonyos nevezetességek közvetlen közelében, azonban a 
vezetés csak a régió által kiadott engedéllyel rendelkező helyi 
idegenvezetők közreműködésével végezhető el. A szigorúan 
csak tárlatvezetővel, helyi idegenvezetővel megtekinthető ne-
vezetességeket minden programunk esetében külön jelezzük 
weboldalunkon, és az indulás előtt kiadásra kerülő részletes 
utastájékoztatóban. (A *-gal jelzett díjak minden esetben tar-
talmazzák a belépők költségét is!) Felhívjuk szíves figyelmüket, 
hogy egyes világörökségi helyszínek, nagyvárosok esetében 
kísérő idegenvezetőink csak utaskísérő szerepet tölthetnek 
be, így sokszor az információk jelentős része már az autóbu-
szon elhangzik. Azon városok esetében, ahol mindenképpen 
szükséges a helyi idegenvezető biztosítása, a helyszínen meg-
fizetendő költség díját az utastájékoztatóban szerepeltetjük. 
 
MINIMÁLIS RÉSZTVEVŐK LÉTSZÁMA 
Csoportos utazásoknál a minimális résztvevők száma re-
pülős programnál 15 fő, autóbuszos programoknál 25-30 
fő. Természetesen zárt csoportok esetében az Önök igé-
nyeihez igazítva állítjuk össze ajánlatunkat, így kisebb vagy 
nagyobb létszámú csoportok részére is örömmel készítjük 
el egyedi ajánlatunkat.  
 
MINI CSOPORTOK MÁR 6 FŐTŐL! 
Céges program, családi nyaralás vagy egy hétvégi utazás 
baráti társasággal? Béreljen kisbuszt akár sofőrrel és ide-
genvezetővel együtt! Igény szerint az Ön által választott 
időpontban valósítjuk meg az elképzeléseinek leginkább 
megfelelő programot legyen az hétvégi városlátogatás, 
szakmai utazás vagy egy belföldi kirándulás. 

PÁRATLANUTAZÁS-EGYÁGYAS FELÁR-EGYEDÜL UTAZÓK 
FIGYELEM! 
Az iroda által szervezett csoportos utazásoknál feltüntetjük 
az egyágyas felárat, de igény esetén a felár megfizetésének 
elkerülése érdekében társítást is igényelhetnek. Amennyi-
ben ez mégsem sikerül, az egyágyas szoba felárának 50%-
át (maximum 20.000,-Ft összegig!) az iroda átvállalja. A 
jelentkezéskor társítást igénylőnek lehetőség szerint 2/3 
ágyas elhelyezést igyekszünk biztosítani. A társítás lebo-
nyolítását követően szerződését nem áll módunkban mó-
dosítani, valamint a társítással kapcsolatban reklamációt 
elfogadni nem tudunk. Felhívjuk a figyelmüket továbbá 
arra, hogy az egyágyas szobák gyakran kisebbek, esetleg 
erkély nélküliek stb., mivel a felár nem a kényelmesebb el-
helyezésre, hanem a szobák egyszemélyes használatára 
vonatkozik, és a kétágyas szobákkal azonos kihasználtság 
díjkülönbözetének kompenzálására. Társítást igénylő Uta-
sainkat legkésőbb indulás előtt 1 héttel tájékoztatjuk a 
végleges elhelyezést illetően (1/2/3 ágyas szoba). Társítást 
igénylő Ügyfeleink jelentkezését csak az aktuális szabad 
helyek függvényében áll módunkban felvenni! 
 
PARKOLÁS 
A korai indulás és az esetleges éjszakai érkezések kényel-
mes és praktikus lebonyolításához kedvezményes parkolási 
lehetőséget biztosítunk a budapesti indulás helyszínénél. 
A fedett garázs, parkoló díja 1.800,-Ft/nap. 
 
PRAKTIKUS TANÁCSOK 
Az indulás előtt legkésőbb egy héttel irodánk az adott uta-
záshoz kiadott utas tájékoztatóban praktikus és fontos in-
formációkkal kiegészített tájékoztató anyagot küld minden 
résztvevőnek! (Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben fog-
lalásukat partner irodán keresztül bonyolítják le, az utazással 
kapcsolatos anyagok a partner iroda felé kerülnek továbbí-
tásra. Irodánk minden, az adott utazást érintő információt 
(esetleges menetrendváltozás stb.) a megrendelő partner 
iroda részére továbbít. Szerződésmódosítással, lemondás-
sal, egyéb az utazással kapcsolatos igényüket szintén az 
adott partner iroda felé kell bejelenteni!) Munkatársaink ter-
mészetesen minden esetben készséggel állnak rendelke-
zésükre felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban. Kérjük, mindig 
tájékozódjanak körültekintően az irodánk által meghirdetett 
programok részleteivel kapcsolatban, hiszen egyes progra-
mok a szoros időbeosztás, hosszabb városnézések miatt 
esetleg nagyobb állóképességet igényelhetnek! 

 
REKLAMÁCIÓ 
Amennyiben a helyszínen bármely szolgáltatásunkkal kap-
csolatban kifogása merülne fel, kérjük, haladéktalanul je-
lezze az iroda megbízott képviselőjének. A helyszínen csak 
részben vagy nem orvosolt panasz kivizsgálásához jegy-
zőkönyv felvétele szükséges. Kérjük ilyen esetben panaszát 
és kárigényét a jegyzőkönyv eredeti példányának megkül-
désével 8 napon belül szíveskedjen megküldeni irodánk ré-
szére. A helyszínen nem jelzett, az utazást követően be-
nyújtott minőségi kifogásokkal kapcsolatban kárigényt 
elfogadni nem áll módunkban! Irodánk minden esetben 30 
napon belül írásban reagál bármilyen, az utazásukkal kap-
csolatban felmerült észrevételre. 

HASZNOS INFORMÁCIÓK
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REPÜLŐS TÁRSASUTAZÁSOK 
Társasutazásainkat menetrend szerinti repülőjáratok-
kal bonyolítjuk. A találkozóhely a TdM Travel idegen-
vezetőjével a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, az 
utastájékoztatóban megadott időpontnak megfelelően. 
A repülőjegyeket minden esetben az induláskor kapják 
meg! Repülős utazásaink esetében kénytelenek va-
gyunk igazodni a menetrendhez, ennek megfelelően 
az első napon az indulás és az utolsó napon az érkezési 
időpont is menetrendtől függ, így ezek a napok nem 
feltétlenül teljes napok! A légitársaságok által módo-
sított menetrendekért, késésekért, esetleges járattör-
lésért felelősséget vállalni nem tudunk. Utasainkat az 
utazás megkezdése előtt 7 nappal tájékoztatjuk a pon-
tos menetrendről. Csoportos utazásoknál, kérjük tart-
sák be az előírt találkozó időpontot, mely az utastájé-
koztatóban megadott részleteknek megfelelően a 
gépindulást megelőzően 2 órával korábban történik. 
A légitársaságok árképzési politikája (kerozin áremelés 
stb.)  miatt, irodánk az árváltoztatás jogát fenntartja! 
A repülőtéri illeték összege a katalógusban szereplő 
árhoz képest változhat! Repülős körutazásaink eseté-
ben az idegenvezető Magyarországról kíséri a csopor-
tot, kivéve mely útnál esetlegesen ezt eltérően jelezzük. 
Ez esetben a helyi idegenvezető az érkezés helyszínén 
várja a csoportot! Jelentkezéskor az utazáshoz szük-
séges úti okmányban szereplő pontos név megadása 
szükséges! Pontatlan névmegadás esetén irodánkat 
felelősség nem terheli, az esetleges többletköltségeket 
az utas viseli. Tekintettel arra, hogy repülős társas-
utazásaink esetében különböző légitársaságokat ve-
szünk igénybe, a módosításra, illetve csomagokra vo-
natkozó szabályok és esetleges felárak minden 
esetben az adott utazás részleteinél kerülnek feltün-
tetésre. 

 
RÉSZVÉTELI DÍJ 
A feltüntetett árak minden esetben személyenként, két-
ágyas elhelyezéssel értendőek. Egyedül utazó vendégeink 
részére társítási lehetőséget biztosítunk vagy felár megfi-
zetésének ellenében természetesen egyágyas elhelyezésre 
is lehetőség van. Az utazási információkban megadott 
alapár tartalmazza az utazást, a program szerinti szállást, 
a megadott ellátást, idegenvezetést, de nem tartalmazza 
a biztosítást, belépőket, fakultatív kirándulásokat és az 
esetlegesen helyszínen fizetendő idegenforgalmi adót. Az 
árváltoztatás jogát szerződés szerint fenntartjuk! A fel-
tüntetett árak, felárak minden esetben személyenként ér-
tendőek! A külön fizetendő költségek (vízum, reptéri illeték, 
hajójegy stb.) minden programnál külön kerülnek meg-
adásra.  

SZÁLLÁS 
Az elhelyezés ***/**** szállodákban történik, az esetleges el-
téréseket az egyes programoknál külön jelezzük. Amennyiben 
ügyfelünk magasabb kategóriájú szálláshelyet kíván igénybe 
venni, vállalja a felár megfizetését, és az emelt kategóriájú 
szolgáltatás az adott utazás esetében rendelkezésre áll, iro-
dánk örömmel teljesíti egyedi igényeik szerinti elhelyezésük 
biztosítását. Körutazásainknál többnyire évek óta használt, 
jól bevezetett szálláshelyeket használunk, illetve igyekszünk 
minden esetben a lehető legkörültekintőbben kiválasztani az 
adott program lebonyolításához leginkább megfelelő, elhe-
lyezkedés szempontjából legjobb adottságokkal rendelkező 
szállodát. Az egyes programoknál a választott szállodák hi-
vatalos besorolása kerül feltüntetésre. (Fontos: az adott or-
szág szálláshelyekre vonatkozó besorolása eltérhet a magyar 
előírásoktól!) A szállodai szobák felszereltségéhez hűtőszek-
rény többnyire nem tartozik, amennyiben igen, minibárként 
szolgál, így ételek tárolására nem alkalmas. Az esetleges fo-
gyasztás minden esetben helyszínen fizetendő.  
 

TÖRZSUTAS KEDVEZMÉNY 
A katalógusban szereplő programok részvételi díjából 
8% kedvezményt biztosítunk mindazon Ügyfeleink ré-
szére, akik korábban (3 éven belül) már bármely szerve-
zett programunkon részt vettek. Utasainknak, akik leg-
alább 2 utazásunkon már részt vettek 10% kedvezményt 
biztosítunk a TdM prospektusában szereplő részvételi 
díjból. Törzsutasainknak (Alapfeltétel: min. 3 utazáson 
történt részvétel!) 11% kedvezmény a TdM teljes kínála-
tából! Kiemelt ügyfeleink részére (Alapfeltétel: min. 4 
utazáson történt részvétel!) 13% a kedvezmény, míg VIP 
ügyfeleink részére (min. 10 utazás) 15% az igénybe ve-
hető kedvezmény mértéke! A kedvezmény más kedvez-
ménnyel nem összevonható! 
 
UTAZÁSI SZERZŐDÉS 
Jelentkezés előtt kérjük, minden esetben olvassa el a ka-
talógusban szereplő Általános Szerződési Feltételeket, mely 
az érvényes jogszabályok és kormányrendeletek tartalmá-
nak megfelelően került elkészítésre. A meghirdetett prog-
ram, a hasznos tudnivalók és az utazási szerződésben, va-
lamint az ÁSZF-ben közölt információk figyelmen kívül 
hagyása esetén irodánk nem vállal felelősséget! 
 
UTAZÁSI UTALVÁNY 
Ajándékozzon élményt szeretteinek, barátainak vagy kol-
légáinak! Irodánkban tetszőleges értékben vásárolhat uta-
zási utalványt, mely bármilyen utazási szolgáltatásra fel-
használható. (Repülőjegy, autóbérlés, szállásfoglalás, 
utasbiztosítás stb.) Figyelem: Az utalvány partner irodá-
inknál csak a TdM katalógusában szereplő ajánlatokra vált-
ható be! A katalógus 83. oldalán található utazási utalványt 
bármikor kitöltheti, és átadhatja ajándékba az Ön által kí-
vánt megjelölt értéknek megfelelően. Fontos: Az utalvány 
csak az összeg befizetését követően használható fel, a 
TdM által kiadott sorszám alapján. Sorszám nélküli utal-
ványt elfogadni nem áll módunkban! 

ÚTI OKMÁNYOK 
Kérjük foglalás előtt minden esetben ellenőrizze úti okmá-
nya érvényességét! A jelentkezésnél, illetve az utazást meg-
előzően kiküldött utas tájékoztatókban pontos informáci-
ókat kapnak az adott országra vonatkozó beutazási 
szabályokról. Ezek maradéktalan betartása az Ön felelős-
sége. (Információ: www.kulugyminiszterium.hu) Érvényte-
len úti okmánnyal történő kiutazásnál a meghiúsult utazás 
esetén irodánkat kártérítési kötelezettség nem terheli. Nem 
magyar állampolgárok utazásának esetében a vonatkozó 
beutazási szabályokról kérjük, tájékozódjanak a felelős 
szerveknél, illetve a jelentkezéskor mindig kérjük megjelölni 
az Utazók állampolgárságát. 
 
ÚTVONAL 
Irodánkban és weboldalunkon minden program pontos 
útvonaláról részletes tájékoztatást biztosítunk. Az egyes 
napoknál feltüntetett városnevek az útvonalat, illetve a 
fő program állomásokat jelzik, az úti cél nem egyezik 
meg a szálláshely elhelyezkedésével, hiszen itt többnyire 
a nagy városok közelében, közvetlen környékén elhe-
lyezkedő szállodákat veszünk igénybe. (Az eltéréseket 
minden esetben külön jelezzük!) Amennyiben a kiutazás 
és a hazautazás útvonala különbözik, ez minden esetben 
a programoknál kerül feltüntetésre. A hazaérkezés vár-
ható időpontjáról természetesen megközelítőleg tudunk 
csak felvilágosítást adni, hiszen az útviszonyok, forga-
lom, előre nem látható akadályok az utazás időtartamát 
jelentősen befolyásolhatják. Esetleges transzferek igény-
bevételénél kérjük, ezt minden esetben vegyék figye-
lembe! 
 
ÚTLEMONDÁS 
Minden foglalás lemondására az Általános Szerződési Fel-
tételekben meghatározott lemondási feltételek érvényesek! 
Időpont módosítás, másik útra átjelentkezés szintén csak 
a lemondási feltételekre vonatkozó pontok alapján lehet-
séges. Amennyiben Ön az adott utazáson nem tud részt 
venni, kérjük az utas tájékoztatóban megadott ügyeleti 
számon szíveskedjék jelezni! Esetleges késés stb. esetén 
szintén kérjük, hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba 
munkatársunkkal a megadott telefonszámon! Autóbuszos 
utazásaink esetében a kiadott tájékoztató alapján megha-
tározott indulási időponthoz képest maximum 10 perc vá-
rakozási időt tudunk biztosítani. Amennyiben Ön az adott 
időpontig nem jelenik meg a felszállás helyszínén, irodánk 
úgy tekinti, hogy az utazáson nem kíván részt venni, to-
vábbiakban a szerződésben meghatározott „No show” fel-
tételei érvényesek.  
 
VIDÉKI TRANSZFEREK  
A budapesti induláshoz az alábbi városokból tudunk ked-
vezményes áron transzferlehetőséget biztosítani: Deb-
recen, Nyíregyháza, Miskolc, Tiszaújváros, Eger, Füzesa-
bony, Gyöngyös, Hatvan, Szeged, Kiskunfélegyháza, 
Kecskemét, Bonyhád, Baja, Pécs, Békéscsaba, Gyula, 
Orosháza, Székesfehérvár, Győr stb. A foglalás a szabad 
helyek függvényében lehetséges és csak az indulás előtti 
35. napig beérkező foglalásokhoz áll módunkban bizto-
sítani! A vidéki transzfer felszállások részleteiről 1 héttel 
az indulás előtt tájékoztatjuk utasainkat. Esetleges késés, 
várakozási idő esetén kárigényt elfogadni nem áll mó-
dunkban! További részletek a weboldalon! 
 
WEBOLDAL 
Körutazásaink és városlátogatásaink mellett örömmel vál-
laljuk egyéni utazásaik megszervezését is. Szállásfoglalás 
Olaszország népszerű tengerparti üdülővárosaiban, vagy 
Európa nagyvárosaiban? Weboldalunkon apartmanok és 
szállodák széles kínálatából választhat. Repülőjegy, autó-
bérlés, belépőjegy foglalás? Egzotikus körutazások, hajó-
utak vagy last minute ajánlatok? Tekintse meg ajánlatainkat 
a www.tdmtravel.hu weboldalon. 

HASZNOS INFORMÁCIÓK
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ITÁLIA A-TÓL Z-IG 
VELENCEI KARNEVÁL

Február 23-25. l 3 nap/ 2 éj
Velence festői városában, karnevál idején pompás jelmezekbe bújt 
emberek pózolnak a több száz éves paloták különleges díszletei előtt. 
Utcai zenészek szórakoztatják a látogatókat, a sikátorokban felmele-
gedhetünk egy ízletes forral bor mellett, és megkóstolhatjuk a karnevál 
jellegzetes édességét a frittellet is.

 ÁR: 44.900,-Ft/fő

FERRARI NYOMÁN

Október 3-6. l 4 nap/3 éj  
Egy különleges és izgalmas programra invitáljuk a „motorok földjére”. 
Utazásunkat természetesen nemcsak a sportautók szerelmeseinek ajánlunk, 
hiszen Ferrara, Bologna, Maranello és Modena városa számos látnivalóval vár. 
A híres Imola-i pálya megtekintése pedig igazán különleges élmény lesz min-
denkinek. Kalandra fel!

ÁR: 69.900,-Ft/fő

CITROMFESZTIVÁL

Május 16-19. l 4 nap/3 éj  
Cinque Terre, színes házak, mélykék tenger és citromillat…Ez a 
Sagra dei limoni, vagyis a monterossoi Citrom fesztivál, mely május 
harmadik hétvégéjén kerül megrendezésre. Lehetőségünk lesz citromból 
készült helyi, tradicionális ételek kóstolására és a citromból készült 
különleges kézműves termékek vásárlására is. 

ÁR: 74.900,-Ft/fő

UMBRIA-VIRÁGFESZTIVÁL   

Június 21-24.  l 4 nap/3 éj  
Mi is lehetne vonzóbb, mint Itália Zöld szíves Umbria egy csipetnyi 
toszkánával fűszerezve. Pláne ha ehhez még egy látványos virágfesztivál 
izgalmas programja is kapcsolódik. Tartson velünk Spello bájos, virágpompába 
öltözött városába, ahol virágszőnyegekkel díszített régi városközpontot , 
izgalmas programok és sok-sok látnivaló várja! 

 ÁR: 72.900,-Ft/fő

KÖZÉPKORI FESZTIVÁL 

Július 5-8.  l 4 nap/3 éj
A mesés toszkána kevésbé ismert városait járjuk be programunk alkalmával 
és részesei lehetünk egy igazi középkori fesztiválnak is. Monteriggioni 
bájos városában minden évben megrendezésre kerül ez a színpompás, 
programban gazdag esemény, ahol látnivalókban, ízletes ételekben, 
italokban nem szenvedünk majd hiányt.

ÁR: 79.900,-Ft/fő

UMBRIA-CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL  

Október 26-29. l 4 nap/3 éj 
Itália „zöld szíve”, ahol a dekorációt maga a természet biztosítja. 
Folyók és zuhanó patakok vidítják fel a híres szőlőtőkékkel, több száz 
éves olajfákkal tarkított tájat. Így már érthető miért ezt a helyet 
választotta Assisi Szent Ferenc a madarakkal való diskurálásra. És 
hogy miért csábítjuk édes bűnbeesésre a perugiai fesztiválra…

ÁR: 69.900,-Ft/fő

GESZTENYE FESZTIVÁL   

Október 19-22. l 4 nap/3 éj 
Egy őszi kirándulás Itália legromantikusabb városába, a festői Garda-tóhoz 
és Dél-Tirolba. Ha mindez nem lenne elég vonzó akkor még elmond-
juk azt is, hogy a programok mellett gasztronómia élményekben, finom 
borokban sem lesz hiány. Sőt a gesztenyefesztiválon még a jellegzetes helyi 
termékekből is vásárolhatunk majd!

 ÁR: 69.900,-Ft/fő

VENETO & PROSECCO

Augusztus 3-6. l 4 nap/ 3 éj
Festői tájak, szőlővel borított domboldalak, kastélyok, ez a csodálatos 
Valdobbiadene, ahol a vidék legszebb, legérdekekesebb látnivalóit keressük fel. 
És megkóstoljuk természetesen  a régió legfinomabb, elegánsan gyöngyöző 
italát is.

ÁR: 69.900,-Ft/fő

REGATA STORICA VELENCÉBEN

Augusztus 31-Szeptember 2. l 3 nap/ 2 éj  
Minden évben szeptember első vasárnapján kerül megrendezésre 
Velence egyik legfontosabb rendezvénye, mely a Karneválhoz hasonlóan 
turisták ezreit vonzza a városba. Látványos színes felvonulás, díszes 
bárkák, hajók, gondolák és korhű viseletbe öltözött hajósok látványa 
fogadja az érdeklődőket. Vár a „Tenger királynője...”

ÁR: 49.900,-Ft/fő

2019-ben már 55 autóbuszos & repülős program!

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 570,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)  



PALLADIO VILÁGÖRÖKSÉGEK VENETOBAN

1. nap: Budapest-Maser-Lido di Jesolo 
Indulás a kora reggeli órákban Budapestről. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlové-
nián keresztül Olaszországba. Andrea Palla-
dio nyomába szegődünk, aki korának leghí-
resebb építésze volt. Tiszta vonalvezetésű 
palotáival és villáival, jellegzetes stílusával 
vált a reneszánsz építészet egyik legmegha-
tározóbb mesterévé. Kora délután érkezés 
Maser városkába, ahol megtekintjük a Vero-
nese freskókkal díszített, méltán híres Villa 
Barbarot, mely az UNESCO Világörökség ré-
sze. Továbbutazás Lido di Jesoloba, szállás-
hely elfoglalása a késő délutáni órákban. 
 
2. nap: Vicenza 
Reggeli után utazás Veneto tartomány leg-
szebbnek mondott városába. Vicenza, Andrea 
Palladio városaként is ismert, hiszen az épí-
tész számtalan késő reneszánsz épületet va-
lósított meg a városban. Vicenza belvárosa 
Olaszország egyik legfontosabb művészeti, 
kulturális emléke, ennek köszönhetően jelen-
tős idegenforgalmi célpont. 1994-ben az 

UNESCO belvárosát felvette a Világörökség 
listájára, majd ezt kiterjesztette 1996-ban 
Palladio villáira, melyek Veneto különböző 
városaiban találhatók. Vicenza városa 24, a 
világörökség részét képező Palladio tervezte 
épület otthona. Elsőként a minden szempont-
ból kiemelkedő „La Rotonda”-t  fedezzük fel, 
majd megcsodáljuk az első fedett, rene-
szánsz színházat, az 1580-ban épült Teatro 
Olimpicot, mely a város szimbóluma és a leg-
idősebb, ma is fennálló reneszánsz színház. 
Úgy tartják, ez az első példája a modern kori 
fedett színháznak, amely emellett teljesen 
megfelel az antik színház építési szabályai-
nak. A város színháza, Palladio utolsó műve, 
és legnevezetesebb mesterműveinek egyike, 
mely építészetileg különböző stíluselemeket 
ötvöz hihetetlen harmóniába. Ezt követően 
séta a városban, ahol szemünk elé tárulnak 
Palladio remekművei. A városnéző séta al-
kalmával a Bazilika, a Palazzo Valmarana 
lesznek legfontosabb látnivalóink, majd rövid 
szabadidő után visszautazás a szállásunkra 
az esti órákban. 

3. nap: Vedelago- Bassano del Grappa 
Reggeli után utazás a Brenta-csatorna partján 
található, gyönyörű fekvéséről és legendáiról 
híres Foscari villához, melynek megtekintése 
után továbbutazás Vedelagoba, ahol ellátoga-
tunk egy újabb, csodálatos környezetben ta-
lálható  Palladio villába,  a Villa Emoba. A kö-
vetkező állomás Bassano del Grappa. Séta a 
városban, sétánk során láthatjuk a Brenta föl-
ött átívelő, Palladio tervezte fedett hidat. A 
nap zárásaként felkeressük a Villa Angaranot, 
amely a Bianchi Michiel nővérek által üzemel-
tetett borászat központja. Fakultatív program-
ként borkóstolásra nyílik lehetőség. Vissza-
utazás a szállásunkra. 
 
4. nap: Punta Sabbioni-Velence-Budapest 
Utazás hajóval Velencébe. (Hajójegy: 
30EUR/fő) Ma a mester híres velencei temp-
lomait keressük fel: a Redentorét majd, a San 
Giorgio Maggiorét, melynek szigetéről a pá-
ratlan velencei panorában gyönyörködhetünk. 
Visszahajózás Punta Sabbioniba, hazautazás. 
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

VELENCE HALADÓKNAK & A LIDO
1. nap: Budapest-Cividale del Friuli-Velence 
Utazás Észak-Olaszország autonóm régió-
jába, Friuli-Venezia-Giulia tartományába. Lá-
togatásunkat Cividale del Friuli városában 
kezdjük, mely a Longobárd Hercegség első 
székhelye volt Olaszországban, és a Világö-
rökség része. A Julius Cézár által alapított 
festői városban megnézzük a Piazza del Du-
omo-t, a Dóm épületét, a híres longobárd ká-
polnát (Tempietto) és a legendás Ördög hídját 
is. Utazás a Velence környéki szállásra.  
 
2. nap: Burano-Szent Ferenc sziget-Velence 
Reggeli után Punta Sabbioni kikötője felé 
vesszük az utunkat. Bérelt hajóval utazunk 
a lagúnák mesés városába, Velencébe, de 
előtte még látogatást teszünk a laguna-szi-
getek világában. (Hajójegy: 30 EUR/fő) Első 
megállónk a színpompás, elbűvölő Burano, 
majd folytatjuk az utunkat a ferencesek szi-
gete, a San Francesco del Deserto irányába. 
A Velencei-lagúna aprócska szigete a 
Sant’Erasmo-sziget és Burano között fek-
szik, területe mindössze kéthektárnyi. A 

büszke ciprusok által körülölelt szigetet vá-
lasztotta 1220-ban Assisi Szent Ferenc rö-
vid velencei tartózkodása színhelyéül. 1233-
ban Jacopo Michiel velencei nemes, a 
szerzeteseknek adta a szigetet, ahol egy 
kis kolostort építettek. Látogatásunk után 
folytatjuk utunkat San Giorgio Maggiore 
szigetére. Rövid fotószünet a Szent György 
szigeten, majd panorámahajózás a Giu-
decca csatornán. Velencei városnézésünk 
során a város rejtett kincseit fedezhetjük 
fel. Vár a Dorsoduro és a Santa Maria della 
Salute, a Santa Maria del  Rosario templom 
Tiepolo freskóival, a híres Fenice színház, 
a Santa Maria del Giglio templom, melyet 
Rubens, Tintoretto festményei díszítenek, 
és a város egyik rejtett kincse, a Campo 
Manin közelében található Palazzo Conta-
rini del Bovolo. A fantasztikus késő gótikus 
épület különlegességét, a Scala del Bovolo-t 
tekintjük meg. Félpanzió esetén vacsora 
egy helyi trattoriában, majd az esti fények-
ben pompázó Úszó várostól és visszauta-
zás a szállásra. 

3. nap: Velence-Cannaregio-Lido sziget 
Ma ismét a cölöpökre épült város felé vesszük 
utunkat. Városnézésünket a csendes, szomorú 
múltú Cannaregio városrész megismerésével 
kezdjük. Tintoretto egykori lakóházát is látni 
fogjuk, mely a velencei gótika egyik legszebb 
alkotásának szomszédságában helyezkedik el. 
A Santa Maria dell’Orto templomban Tintoretto 
tíz festményét és sírját tekintjük meg. Vapo-
rettora szállva a Canal Grande palotáiban gyö-
nyörködhetünk, majd a Szent Márk öbölben 
kötünk ki. A délutánt már a Lido szigetén töltjük, 
mely a híres velencei Filmfesztivál helyszíne 
is. Szabadidő fürdési lehetőség a tengerparton. 
Visszautazás a szállásra az esti órákban. 
 
4. nap: Caorle-Budapest 
Vár a „Kis Velence” néven is ismert Caorle. 
Az óvárost szűk sikátorok és pasztellszínű 
középkori házak díszítik. Megnézzük a dómot, 
a sétány kis templomát, és érdekes szikla-
sorát is, melyet kőfaragók munkái tesznek 
szépségessé, majd szabadidő. Hazautazás. 
Érkezés az esti órákban.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

4 nap

65.500,- Ft/fő

04.12-15. 
10.04-07.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 

4 nap

69.900,- Ft/fő

07.12-15.



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

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

vok rakpartján. Érkezésünket követően 
megkezdjük gyalogos városnézésünket  a 
legfontosabb látnivalókkal: Szent Márk 
tér, Bazilika, Dózse Palota, Sóhajok hídja, 
Rialtó stb. Félpanzió esetén vacsora a 
Szt. Márk tér közelében egy hangulatos 
kis trattoria-ban. Visszautazás a szállás-
helyre a késő esti órákban. (Hajójegy:  
40 EUR/fő) 
 
3. nap: Padova-Budapest 
Reggeli után Veneto tartomány egyik leg-
szebb városába utazunk. Rövid városnézés 
Padovában, Szent Antal városában, ahol a 
legfontosabb nevezetességek közül meg-
nézzük a Prato della Valle teret, a Bazilika 
épületét, a híres padovai Egyetemet és a 
Pedrocchi kávéházat is, majd programun-
kat az Igazságügyi Palota épületével zárjuk 
a Piazza delle Erbe e Frutta terén. Haza-
utazás rövid pihenőkkel Szlovénia festői 
tájain keresztül. Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban. 

VELENCE, A GONDOLÁK VÁROSA

1. nap: Budapest-Bled-Aquileia 
Kora reggeli találkozónk után, megkezdjük 
utazásunkat Olaszországba. Utunkat rövid 
pihenővel szakítjuk meg Szlovénia gyöngy-
szeménél a Bledi tónál. Séta a festői tóparton, 
majd utazás Aquileia városába. Látogatásunk 
alkalmával megtekintjük a Világörökséghez 
tartozó Bazilika csodálatos mozaik remekeit, 
majd továbbutazás a Velence környéki szál-
lásra.  
 
2. nap: Torcello-Burano-Murano-Velence 
Izgalmas és élményekben gazdag kaland 
veszi ma reggel kezdetét, hiszen a velencei 
lagúnák legszebb szigeteinek felfedezésére 
indulunk. Punta Sabbioni kikötőjében hajóra 
szállunk és a San Erasmo sziget mentén 
Torcello szigetére hajózunk át. Megtekintjük 
a velencei-bizánci építészet kiemelkedő al-
kotását, a gazdag mozaikdíszítésű 'Santa 
Maria Assunta' katedrálist, valamint az Attila 
trónjaként elhíresült kőszéket is. Következő 
megállónk mai napunk egyik csúcspontja 
lesz.  A festői Burano szigetére érkezünk, 

mely a csipkekészítéséről vált világhírűvé. 
Megnézzük az apró színes házakat, a San 
Martino plébániatemplom hihetetlenül ferde 
harangtornyát, majd rövid szabadidő. Foly-
tatjuk utunk az üveggyártásáról világhírű 
Murano szigetére. A szigeten rövid bemu-
tatót láthatunk egy üvegfújó műhelyben, 
majd szabadidő, vásárlási lehetőség. To-
vábbutazás Velencébe, ahová a kora dél-
utáni órákban érkezünk. Városnézésünk so-
rán a legfontosabb látnivalókat tekintjük 
meg szervezett városnézés keretében, majd 
szabadidő, gondolázási lehetőség. Félpan-
zió esetén vacsora egy kis trattoriában. Visz-
szautazás a szállásra az esti órákban. (Ha-
jójegy: 40 EUR/fő) 
 
3. nap: Velence 
Miután megreggelizünk, útra kelünk az Adria 
Királynőjéhez. Folytatjuk a cölöpökre épült 
város számtalan csodájának felfedezését. 
Mai programunkat egy fantasztikus panorá-
mahajózással kezdjük. Láthatjuk a San Gior-
gio Maggiore, San Lazzaro és San Servolo 

szigeteket, majd a Giudecca csatornán vé-
gighajózva gyönyörködhetünk a velencei pa-
loták szépségében. (Hajójegy: 20 EUR/fő) 
Délután városnézés a 118 szigeten fekvő Ve-
lence városában, ahol programunkat a San 
Giovanni e Paolo és a híres Frari templom 
megtekintésével folytatjuk. Visszautazás a 
szálláshelyre az esti órákban. 
 
4. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest 
Elutazás a szállodából a reggeli órákban. Fes-
tői tengerparti úton érkezünk meg Trieszt ki-
kötővárosába, így útközben autóbuszunkról 
már láthatjuk a sziklaszirtre épült romantikus 
Miramare kastélyt, valamint a Monte Grisa 
szentélyének épületét is, melyet a triesztiek 
egyszerűen csak „formaggino”-nak becéznek. 
Séta a gyönyörű tengerparti parkban, majd 
a kastély épületének külső megtekintése után 
rövid látogatás Triesztben. A 'Borgo Teresi-
ano' és a 'Piazza d’Unitá' tér megtekintése 
után búcsú Trieszttől. Hazautazás rövid pi-
henőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti 
órákban. 
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Utazás: autóbusszal 
Szállás:  *** szálloda 
Ellátás: reggeli 
 

Március/Október: 46.900,-Ft/fő 
Részvételi díj: 49.900,-Ft/fő*  
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő 

3 nap

46.900,- Ft-tól/fő

03.15-03.17. 
07.19-07.21.* 
08.31-09.02.* 
10.26-10.28.

Utazás: autóbusszal 
Szállás:  *** szálloda 
Ellátás:  reggeli  
Ápr/Jún/Aug:        69.900,-Ft/fő 
Szeptember:         59.900,-Ft/fő* 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár:  16.000,-Ft/fő 

4 nap

59.900,- Ft-tól/fő

04.19-22. 
06.07-10. 
08.17-20.  
09.27-30.*

03.31-ig -10% kedvezmény!



A DOLOMITOK VARÁZSA

1. nap: Budapest-Misurina tó 
Megkezdjük utazásunkat a magas hegycsúcsok, 
zöldellő erdők, tavak, és kispatakok elképesztő 
szépségű tájaira. Izgalmas, és információkban 
gazdag utazás,  rövid technikai megállókkal a 
sziklatornyokkal ékesített Dolomitok varázslatos 
vidékére. Az egyedülálló hegycsoport 2009 óta 
része a Világörökségnek. A délutánt már a ten-
gerszint felett 1754 méter magasan fekvő Mi-
surina tónál töltjük, mely a vidék egyik legszebb 
és legnépszerűbb kirándulóhelye. A tótól 
északra magasodik a Dolomitok leghíresebb 
hegyalakulata, a híres hármas sziklahegy, mely 
a Dolomitok jelképe is. Tóparti sétánk alkalmával 
gyönyörködhetünk a Tre Cime di Lavaredo híres 
sziklaormaira nyíló fantasztikus panorámában 
is, majd utazás a szállásra.      
        
2. nap: Pieve di Cadore-Cortina d’Ampezzo-Bolzano 
Lélegzetelállítóan szép útvonalon folytatjuk uta-
zásunkat a két folyó találkozásánál fekvő han-
gulatos kisvárosba. Látogatás a 878 méter ma-
gasan,  a hegyek szoros ölelésében fekvő Pieve 
di Cadore városában, ahol megtekintjük Tiziano 

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

megállónk Riva, a Garda-tó északi partjának leg-
szebb kisvárosa, mely már a Monarchia idejében 
is Európa legnépszerűbb üdülőhelye volt. A ha-
talmas hegygerincek övezte, festői tópartot gaz-
dag mediterrán növényzet veszi körül. Progra-
munkat hajóval folytatjuk Malcesine hangulatos 
kisvárosába. (Ár: 20 EUR/fő) Felvonóval jutunk 
fel a Monte Baldo  csúcsára, ahonnan a Garda-
tóra nyíló páratlan kilátásban gyönyörködhe-
tünk. Visszautazás a szállásra. 
 
4. nap: Bassano del Grappa-Marostica-Budapest 
Utazás a Grappa hazájába, a Brenta folyó part-
ján fekvő festői Bassano del Grappa városába. 
A város legismertebb nevezetessége  az 1209-
ből származó, többször felújított fedett fahíd. 
Belvárosi séta, majd Veneto tartomány egyik 
legelbűvölőbb kisvárosába, a fallal körülölelt 
Marosticaba látogatunk. Megismerkedünk a 
városhoz kapcsolódó romantikus történettel, 
és megtekintjük a sakktábla formára kialakított 
teret is, ahol Olaszország egyik leglátványosabb 
eseménye is megrendezésre kerül. Hazautazás. 
Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

VENETO & DOLCE VITA JESOLOBAN
1. nap: Budapest-Portogruaro-Lido di Jesolo 
Elutazás Szlovénián át Olaszországba. Kora 
délután rövid látogatás a jellegzetes árkádos, 
pálmafás belvárosáról is ismert Portogruaro 
festői kisvárosában. A középkori hangulatú 
városközpont különleges szépségét a velencei 
stílusú gótikus paloták biztosítják. A főtéren 
megtekintjük a városháza épületét, valamint 
a város jelképét a harangtornyot és a daru-
madarakkal díszített kutat. A várost átszelő 
Lemene folyó mentén megnézzük a vízimal-
mokat, majd utazás Lido di Jesolo tengerparti 
üdülővárosába. Szálláshely elfoglalása. 
 
2. nap: Asolo-Bassano del Grappa 
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirán-
dulás. Utazás Itália egyik múltidéző városába, 
mely költők, írók, művészek közkedvelt tartóz-
kodási helye volt az  évszázadok folyamán. A 
festői fekvésű Asolo belvárosában, mintha meg-
állt volna az idő. Freskókkal díszített házfalak, 
zöld zsalugáteres ódon épületek, hangulatos 
kis utcák köszöntenek itt bennünket. Következik 
Bassano del Grappa, mely az első világháború 

emlékeit őrzi. A közeli Grappa-csúcs környékén 
vívott, sok áldozatot követelő harcok elesettei-
nek emlékére nevezték át a régi nevéről Bas-
sano Venetoról. A Brenta-folyó két partján he-
lyezkedik el, és legismertebb látványossága az 
Andrea Palladio tervei alapján, fából épült, fedett 
Régi Híd. A város a törkölypálinkáról, „grappa” 
híres, melyet a városban található üzemben 
meg is kóstolhatunk majd. (Ár: 20EUR/fő) 
 
3. nap: Treviso-Roncade kastély 
Pihenés a tengerparton vagy félnapos fakul-
tatív kirándulás. Késő délután kirándulás a 
„vizek városába”. Treviso nemcsak látnivalói 
miatt érdekes, a környékről ered a prosecco, 
és itt találták fel a tiramisut az 1970-as évek-
ben. Belvárosi séta a hangulatos belvárosban 
(Dóm, Piazza dei Signori), majd látogatás a 
mediterrán hangulatú, tornyokkal védett Ron-
cade kastélyban. Az impozáns kastély meg-
tekintése után a pincészetében tölgyfahor-
dókban érlelt borokat kóstolhatunk meg. (Ár: 
20 EUR/fő) Visszaérkezés a szállásra az esti 
órákban. 

4. nap: Burano-Murano-Velence 
Ma a laguna szigeteket és az "Úszó várost" 
ismerhetik meg. Punta Sabbioniból bérelt ha-
jóval indulunk szigettúránkra és velencei vá-
rosnézésünkre. Első megállónk a festői Bu-
rano szigete lesz, mely apró színes házaival 
vászonra kívánkozik. Sétálunk a hangulatos 
kisutcákon, megnézzük a gyönyörű csipke re-
mekeket, és rácsodálkozhatunk a San Martino 
plébániatemplom harangtornyának hihetetlen 
ferdeségére. Folytatjuk utunkat Murano szi-
getére, ahol egy érdekes bemutatót láthatunk 
az egyik egy üvegfújó műhelyben, majd vá-
sárlási lehetőség. A déli órákban érkezünk a 
Szent Márk öbölbe. A közös városnéző séta 
után (Sóhajok hídja, Szent Márk tér, Dózse 
Palota, Rialtó) délután szabadprogram, és fa-
kultatív gondolázási lehetőség. Búcsú a cö-
löpökre épült várostól és visszautazás a szál-
lásra az esti órákban. (Ár: 40 EUR/fő) 
 
5. nap: Lido di Jesolo-Budapest 
Délelőtt szabadidő a tengerparton, majd ha-
zaindulás. Késő esti érkezés Budapestre.
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Utazás: autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás: reggeli 
 
Részvételi díj:  79.900,-Ft/fő* 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő 
 

4 nap

74.900,- Ft-tól/fő

06.27-30.* 
09.26-29.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 8.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 
Gyermek ár: 59.900,-Ft/fő 

5 nap

69.900,- Ft/fő

09.11-15.

03.31-ig -10% kedvezmény!



GARDA-TÓ – PÁLMAFÁK, HAVAS HEGYCSÚCSOK
1. nap: Budapest-Dolomitok-Misurina tó 
Elutazás Ausztrián keresztül Olaszországba. 
Hegyóriások, mesebeli kis települések és gyö-
nyörű tájak várnak ránk miközben keresztül 
utazunk a Dolomitok festői vidékén. A Dolomi-
tok páratlan szépségű színes hegyvonulatai, az 
égbe törő 3000 méteres hegycsúcsok és a me-
redek sziklafalak vidéke 2009 óta része a Vilá-
görökségnek. Délután fotózás, séta a gyönyörű 
Misurina-tónál. A tótól északra magasodik a Do-
lomitok leghíresebb hegyalakulata, a Tre Cime 
di Lavaredo, hármas sziklahegye. Rövid pihe-
nőnk után, folytatjuk utunkat a Garda-tó felé. 
Itália egyik legszebb taván három régió is osz-
tozik, természeti szépségei, festői városai rabul 
ejtik a látogatókat. Esti érkezés a szállodába.  
 
2. nap: Saló-Gardone Riviera-Maderno-
Tenno-Riva del Garda 
Utazás a kristálytiszta vizű Garda tó partjára, 
melynek mentén olajfaültetvények, pálmafák és 
leanderek burjánzanak.  Hajóval Saló városába 
utazunk, ahol belekóstolhatunk a helyiek min-
dennapjaiba is a heti piacon. (Hajójegy: 20EUR/fő) 

Rövid szabadidő, majd folytatjuk utunkat Gardone 
Riviera városába, ahol megtekintjük a Gabriele 
d’Annunzio  által 1921-38 között építetett Vittoriale 
impozáns épületegyüttesét. Következő megállónk 
Maderno városa. Séta a festői tóparton, majd 
folytatjuk utunkat a Varone vízeséshez. A Gar-
da-tó közelében található vízesést 1874-ben nyi-
tották meg. A vízesés teljes magassága közel 
100 méter. A gyönyörű vízesést sok híresség 
megcsodálta, köztük Thomas Mann is, aki gyakran 
járt Rivában. A látvány annyira lenyűgözte, hogy 
leghíresebb regényébe, a Varázshegybe is bele-
foglalta. Késő délután a Garda tó fővárosába 
utazunk. Mai utolsó megállónk Riva del Garda 
mediterrán hangulatú kisvárosa a Monte Brione 
által övezett impozáns öbölben, ahol a gyönyörű, 
pálmafás tóparti sétányon pihenünk meg.  
 
3. nap: Sirmione-Lazise-Bardolino-Torri del Benaco 
Ma a tó déli csücskében fekvő Sirmione han-
gulatos óvárosába látogatunk. A tóra mélyen 
benyúló földnyelv végében fekvő kisvárost a 
Garda tó gyöngyszemeként is emlegetik. La-
zise városában járva a Vámház épületét is 

megtekintjük, majd látogatás az olíva olaj mú-
zeumban, vásárlási lehetőség. Bardolino han-
gulatos kisvárosa következik, ahol felkeressük 
a bor múzeumot is, majd séta a hangulatos 
promenádon. Utolsó megállónk Torri del Be-
naco városa, ahol láthatjuk az impozáns Sca-
ligeri várat is, majd visszautazás a 
szállodába.  
 
4. nap: Borghetto-Sigurtá park-Budapest 
Itália egyik legromantikusabb kisvárosa Borg-
hetto vár ránk. A régi vízimalmok, a középkori 
híd, a Scaligeri kastély látványának köszön-
hetően, a Mincio folyó völgyében fekvő tele-
pülés, Itália legszebb falvai közé tartozik. 
Programunk a Sigurtá parkban folytatódik, 
ahol a 60 hektáros terület közepén az 1690-
ben épült neoklasszikus stílusú Villa Sigurtá 
épülete áll. Több száz éves fák, gazdag nö-
vényzet és gyönyörű labirintus teszi különle-
gesen széppé Olaszország egyik legszebb 
kertjét. Mielőtt hazafelé indulnánk, felkere-
sünk még egy sajtüzemet kóstolóval, vásár-
lási lehetőség. Hazautazás.  

GARDA-TÓ KINCSEI ÉS GARDALAND

1. nap: Budapest-Padova 
Megkezdjük utazásunkat Olaszországba, ahol 
egy programokban gazdag hétvége vár ránk. 
Veneto tartomány híres egyetemi városába, 
Padovába a kora délutáni órákban érkezünk. 
Gyalogos városnézésünk a Prato della Valle 
téren kezdődik, mely Európa egyik legnagyobb 
tere és egy szoborpark is egyben, ahol a város 
történelméhez kapcsolódó személyek szobrai 
találhatóak. Látogatás a kereszténység egyik 
legpompásabb bazilikájában, ahol Szent Antal 
ereklyéit is megtekintjük. A szegények védő-
szentjének tiszteletére épült Bazilika megtekin-
tése után, gyalogosan keressük fel a város 
további nevezetességeit. Sétánk alkalmával 
érintjük a város legendás alapítójának, Ante-
nore-nak a jelképes sírját is, majd az 1222-ben 
alapított híres Egyetem, a Városháza és a híres 
Pedrocchi kávéház épületével folytatjuk prog-
ramunkat. A Piazza delle Erbe e Frutta terén az 
Igazságügyi Palota épületével zárjuk városné-
zésünket. Búcsú a Brenta folyó mentén fekvő 
várostól és utazás a szállásra. Érkezés a 
Garda-tó közeli szállásra az esti órákban. 

2. nap: Malcesine-Monte Baldo-Bardolino 
(*Gardaland Vidámpark) 
Reggeli után fakultatív kirándulási lehetőség 
a havas hegycsúcsok, pálmafák ölelte Garda-
tóhoz  (Ár: 30 EUR/fő). Goethe szerint az 
Észak-Olaszországban található, kékeszöld 
színű Garda-tó a természet csodája. Először 
a Monte Baldo lábánál fekvő Malcesine han-
gulatos kisvárosába látogatunk. Megnézzük 
a középkori hangulatú kisváros festői kikötőjét, 
a Scaligeri kastély épületét, majd kabinos fel-
vonóval feljuthatunk a Monte Baldo csúcsára. 
Különleges flórájának és faunájának köszön-
hetően a Monte Baldo-t Európa Kertjének is 
szokták nevezni. A csúcsra feljutva páratlan 
kilátásban lehet részünk a Garda-tó vidékére. 
Délután Bardolino városába utazunk. Látogatás 
az olívaolaj múzeumban. Az extra szűz olívaolaj 
történetével, készítésének titkaival ismerkedünk 
meg, majd egy rövid film megtekintése után, 
kóstoló a régió jellegzetességeiből,  vásárlási 
lehetőség. Szabadidő a vá rosközpontban. (Ár: 
30EUR/fő) Vagy szabad program, látogatás a 
Garda landban egyénileg.   

3. nap: Sirmione-Verona-Budapest 
Mai programunkat Sirmione festői kisvárosá-
ban kezdjük. A Garda-tó egyik legkülönlege-
sebb fekvésű kisvárosa egy hosszan a vízbe 
nyúló félszigeten fekszik. A Scaligeri vár őrzi 
a  Garda-tó gyöngyszemének óvárosát, ahol 
gyalogos sétánkat folytatva felfedezhetjük a 
zegzugos kisutcákat. Folytatjuk utunkat Ve-
neto tartomány egyik legszebb városába. Bel-
városi romantikus séta keretében ismerke-
dünk Rómeó és Júlia romantikus városával, 
az Adige partján fekvő Veronával. A Piazza 
Bra hangulatos kávézói és Verona legismer-
tebb nevezetessége, az ókori amfiteátrum, a 
híres Aréna fogad városnézésünk első állo-
másaként. A Via Mazzini csábító kirakatai 
mentén végigsétálunk a Piazza delle Erbe te-
rére, ahol freskókkal díszített épületek és a 
Torre dei Lamberti impozáns látványa kö-
szönti a látogatókat. A Piazza dei Signori te-
rére átsétálva megtekintjük a Scaligeri család 
gótikus síremlékét is, majd Júlia híres erké-
lyével zárjuk programunkat. Érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Részvételi díj:* 67.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

4 nap

62.900,- Ft-tól/fő

05.24-27. 
07.26-29.*

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Részvételi díj: 52.900,-Ft/fő* 
Félpanzió: 8.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő 

3 nap

49.900,- Ft-tól/fő

05.25-05.27. 
08.02-08.04.* 
11.30-12.01.



GARDA-TÓ & TRENTO KINCSEI

1. nap: Budapest-Vicenza 
Elutazás. Délután városnézés Veneto tarto-
mány egyik legrégebbi városában. Vicenza, 
Palladio városaként is ismert, mivel a híres 
építész nevéhez több épület is fűződik. Vá-
rosnézés a belvárosban, mely Olaszország 
egyik legfontosabb művészeti, kulturális em-
léke, ennek köszönhetően 1994 óta része a 
Világörökségnek. Séta a legfontosabb látni-
valókkal: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati, 
Palazzo Thiene, Piazza dei Signori, Dóm, Ke-
resztelőkápolna, Loggia del Capitano. Este a 
Garda-tó környéki szállás elfoglalása. 
 
2. nap: Sirmione-Isola Borghese-Lazise-Bardolino 
Utazás Olaszország legnagyobb tavához. Lá-
togatás Sirmione hangulatos városában, 
majd hajókirándulás. (Hajójegy: 35 EUR/fő) 
A félsziget partja mentén kihajózunk a Garda- 
tó festői szigetéhez, mely már a rómaiak ide-
jében is lakott volt, majd a későbbi évszáza-
dokban szerzetesek éltek itt, köztük rövid 
ideig Assisi Szent Ferenc is. A Cavazza család 
tulajdonában lévő kis szigeten (Isola Borg-

hese) ma egy csodálatos, velencei gótikus 
stílusban épült villa áll. Az apró sziget körüli 
panoráma hajózásunk után utazás a tó déli 
partján fekvő Lazise városába. Szabadidő, 
majd folytatjuk utunkat Bardolino-ba. Bor-
kóstoló, majd visszautazás a szállásra. 
 
3. nap: Beseno kastély-Trento-Riva del Garda 
A mai napon Trentino-Alto Adige tartomány 
látnivalóival ismerkedünk meg. Itália auto-
nóm régióját a kastélyok vidékének is neve-
zik, mivel több mint 500 erődítmény, várto-
rony, kastély található itt. Ezek közül is az 
egyik legjelentősebb, és területét tekintve a 
legnagyobb a Castello Beseno, melyet mi is 
felkeresünk. A szinte erődvárosnak számító 
dobtetőre épült kastély pártázatos oromza-
tával, tornyaival, bástyáival tekintélyt paran-
csolóan tekint le ránk a magasból. Magas 
hegycsúcsok között folytatjuk az utunkat 
az Adige-völgyében, Trento városába. Vá-
rosnézés Trentino fővárosában, ahol a város 
jelképe , a Castello del Buonconsiglio, és 
Olaszország egyik legszebb tere a Piazza 

del Duomo lesznek a legfontosabb látniva-
lóink. A hegyek által körülölelt kis ékszer-
doboz főtéren sétálva megtekintjük a díszes 
Neptun-kutat, a Cattedrale di San Vigillio, a 
43 méter magas Torre Civica,  a Palazzo 
Pretorio, és a XVI. századi Cazuffi-Rella pa-
lota épületeit is. A késő délutáni órákban 
tóparti séta a Garda-tó északi csücskében 
fekvő Riva del Garda-ban, majd visszautazás 
a szállásra. 
 
4. nap: Verona-Budapest 
Délelőtt belvárosi séta keretében ismerke-
dünk Rómeó és Júlia romantikus városával, 
Veronával. Látogatásunkat az Aréna épüle-
ténél kezdjük, majd a Piazza Bra teréről elsé-
tálunk Júlia házához és a város középkori 
hangulatú főterére, a hajdani vásártérre. Meg-
csodáljuk a Piazza delle Erbe terét körülölelő 
díszes épületek sorát (Maffei palota, Mazzanti 
ház, Lamberti torony), majd a Piazza Signori 
következik (Palazzo del Capitano, Loggia del 
Consiglio,  Scaligeri sírok, Dante szobra) Vá-
rosnézés, hazautazás.  

NYARALÁS A FESTŐI GARDA-TÓNÁL
1. nap: Budapest-Garda-tó 
Olaszország egyik legszebb tavához, a festői 
Garda-tóhoz indulunk. Mesés strandok, gyö-
nyörű promenádok, sziklák, romantikus vár-
romok, végtelen olajfaligetek, hangulatos tó-
parti városok, üzletekkel tarkított keskeny 
sikátorok garantálják élménydús nyaralásun-
kat. Rövid pihenők után a késő délutáni órák-
ban érkezünk meg szállásunkra. 
 
2. nap: Garda-tó-Torri del Benaco-Manerba 
Mai programunk egy fantasztikus hajóki-
rándulással kezdődik, hogy felfedezzük a 
tó szépségeit, majd délután pihenés, stran-
dolás a Garda-tó partján. (Hajójegy: 15 
EUR/fő) A középkori falakkal körülölelt, han-
gulatos városközponttal, és látványos Sca-
ligero kastéllyal büszkélkedő Torri dell Be-
naco kagylóformájú, színes kikötőjéből 
indul majd hajónk a túlpartra. A 125 km 
hosszú partszakasz mentén szebbnél szebb 
strandok találhatóak. Mi mind közül az 
egyik legszebbet keressük fel. Manerba 
11km hosszú gyönyörű parttal rendelkezik, 

legszebb strandja a Spiaggia la Romantica. 
Szabadidő, strandolási lehetőség. 
  
3. nap: Arco-Trento-Riva del Garda 
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulási 
lehetőség. (Ár: 20 EUR/fő) A tótól északra 
fekvő „Trentino Nizzája” nevet viselő, Arco, 
középkori várkastéllyal büszkélkedő városát 
keressük fel. A 273 méterrel a síkság fölé 
magasodó, meredek sziklatömbre épült egy-
kori erőd, már több mint 1000 éve áll őrt a 
Sarca-völgyében. Kertjéből pazar kilátás nyílik 
a tóra. Az 1495-ben épült erődöt Albrecht Dü-
rer is megörökítette. Folytatjuk utunkat a ré-
gió fővárosába. Trento központjában város-
nézés, majd visszautazunk a Garda-tóhoz. 
Séta Riva del Garda városában. Visszaérke-
zés a szállodába az esti órákban. 
 
4. nap: Malcesine-Garda-Szirének öble-Bardolino 
A Monte Baldo lábánál fekvő Malcesine váro-
sába látogatunk. Városnézés Garda festői bel-
városában, romantikus terek, velencei stílusú 
paloták találhatók. Gazdag növényzet, ciprusok, 

olajfák, leanderek, magnóliák biztosítják a pa-
radicsomi hátterét annak a helyszínnek, ahon-
nan a Garda-tóra nyíló egyik legszebb kilátás-
ban is gyönyörködhetünk. A várostól nem 
messze találjuk a Punta San Vigilio-t, ahol a hí-
res Baia delle Sirene, vagyis a Szirének öble el-
nevezésű strand vár ránk. Délután pihenés a 
parton. Kora este még rövid látogatás Bardolino 
városában, majd visszautazás a szállodába. 
 
5. nap: Sirmione-Budapest 
Sirmione városa egy 4 km hosszú félszigeten 
fekszik a Garda-tó déli részén, elegánsan nyúlik 
bele a Garda-tó csillogóan kék vizébe. Egykor 
halászfalu volt, ma népszerű üdülőközpont, 
mely mérsékelt klímájának, fürdőjének, törté-
nelmi épületeinek és a várost körülvevő csodá-
latos tájnak köszönhető. Valószínűleg itt élt a 
neves római költő, Catullus is, aki szerint Sirmi-
one a "szigetek és félszigetek gyöngyszeme". 
Szabadidő, majd búcsú a végtelen kék víztükör 
és a vízen suhanó fehér vitorlások felejthetetlen 
összképétől. Utazás Magyarországra. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 
Gyermek ár: 59.900,-Ft/fő 

4 nap

67.900,- Ft/fő

08.17-08.20. 
12.30-01.02.*

Utazás: autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás: reggeli 
 
Félpanzió: 14.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 
Gyermek ár: 69.900,-Ft/fő 

5 nap

79.900,- Ft/fő

07.02-06.

03.31-ig -10% kedvezmény!



DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TIROL 
1. nap: Budapest-Dolomitok-Misurina-tó 
Vár a sziklatornyokkal ékesített Dolomitok, mely 
a Világörökség része. A délutánt már a Misurina 
tónál töltjük, mely a vidék egyik legnépszerűbb 
kirándulóhelye. A tótól északra magasodik a 
Dolomitok leghíresebb hegyalakulata, a híres 
hármas sziklahegy, mely a Dolomitok jelképe 
is. Tóparti sétánk alkalmával gyönyörködhetünk 
a Tre Cime di Lavaredo híres sziklaormaira nyíló 
fantasztikus panorámában is. Utazás a Garda-
tó közeli szállásra.          
    
2. nap: Borghetto-Garda-tó-Gesztenye ünnep 
Vár Olaszország egyik legromantikusabb kisvá-
rosa, Borghetto. A régi vízimalmok, a középkori 
híd, a domboldalban feltűnő Scaligeri kastély lát-
ványának köszönhetően, a Mincio folyó völgyében 
fekvő település, Itália legszebb falvai közé tartozik. 
A bástyás Visconti híd, a városka bájos utcái, és 
középkori hangulata garantáltan mindenkit ma-
gával ragad. A város hídján, egy középkori ház 
falának fülkéjében a folyók, hidak, vízimolnárok 
védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a 
szobra áll. Szabadidő, majd Olaszország legna-

gyobb tavához, a Garda-tóhoz kirándulunk. A tó 
legnagyobb mélysége 346 méter, hossza több 
mint 52 km és területén három tartomány oszto-
zik. Úti célunk a tó déli csücskében fekvő Sirmi-
one. A földnyelvre épült egykori halászfalu leg-
fontosabb nevezetessége a kis hídon keresztül 
elérhető Scaligeri kastély. Az óváros hangulatos 
kis sikátorokkal, üzletekkel várja a látogatókat, 
míg a félsziget csúcsa a béke szigete. Csendes 
olajfáktól árnyas hely, ahol gyógyászati központok 
találhatók. Utazás Lazise hangulatos városába, 
ahol a városközpontot a középkori Scaligeri vár 
uralja. Szabadidő, majd látogatás Bardolino-i olí-
vaolaj múzeumban. Késő délután a 46. alkalom-
mal megrendezésre kerülő gesztenye ünnepre lá-
togatunk. Esti visszaérkezés a szállásra. 
 
3. nap: Molveno-tó-Bolzano-Vipiteno-Innsbruck 
Gyönyörű tájakon, és Itália egyik legszebb kis-
városán átutazva jutunk el újra Dolomitok vi-
dékére. Első megállónk Trentino 2. legnagyobb 
tava, a meseszép Molveno-tó, mely 2018-ban 
5. alkalommal kapta meg az Itália legszebb 
tava kitüntető címet. A kristálytiszta vizű tavat 

a vadságáról messze földön híres Brenta Dolo-
mitok öleli körbe. Az egész terület az Adamello 
Brenta Természeti Park része, ahol gyönyörű 
fenyőerdők, sziklatornyok kápráztatnak el lát-
ványukkal. Megnézzük a XIII. századi San Vigilio 
templomát, majd rövid szabadidő. Folytatjuk 
utunkat Dél-Tirol fővárosába. Gyalogos séta 
Bolzano városában. Következő megállónk Vipi-
teno. Itália egyik legszebb kisvárosának jelképe 
a Torre delle Dodici, mely a nyüzsgő városköz-
pontban fogad bennünket. A Brenner-hágón 
utazunk Ausztriába. Esti érkezés az Innsbruck 
közeli szállásra. 
 
4. nap: Innsbruck-Budapest 
Városnézés Tirol fővárosában, ahol belvárosi 
sétát teszünk a cégéres házak festői kisutcái-
ban. Az Óratorony és a gyönyörű barokk, kü-
lönleges stukkó homlokzattal rendelkező Hel-
blinghaus mentén érkezünk a városközpontban. 
Megnézzük a város jelképének számító, aranyo-
zott rézlemezekkel fedett Aranytetős házat is, 
majd búcsú a hegyóriások ölelésében húzódó 
várostól. Hazautazás.  

HALLOWEEN A GARDALANDBAN

1. nap: Budapest-Borghetto sul Mincio 
Kora reggeli indulás Olaszországba. Délután 
Itália egyik legromantikusabb városába láto-
gatunk. Vár Olaszország egyik legjellegzete-
sebb kisvárosa, Borghetto. A régi vízimalmok, 
a középkori híd, a domboldalban feltűnő Sca-
ligeri kastély látványának köszönhetően, a 
Mincio folyó völgyében fekvő település, Itália 
legszebb falvai közé tartozik. A bástyás Vis-
conti híd, a városka bájos utcái, és középkori 
hangulata garantáltan mindenkit magával 
ragad. Belvárosi sétánk alkalmával átsétálunk 
a Szent Márk hídon, ahol egy középkori ház 
falának kis fülkéjében a folyók, hidak, hajó-
sok, vízimolnárok, és halászok védőszentjé-
nek, Nepomuki Szent Jánosnak a szobra áll. 
Esti érkezés a Garda-tó környéki szállodába. 
 
2. nap: Gardaland 
Reggeli után utazás Castelnuovo del Garda vá-
rosába, ahol Itália legnagyobb szórakoztató 
parkjában töltjük el a napot. Felhőtlen szóra-
kozás, különleges élmények és egy igazi me-
sevilág vár itt ránk. A Halloween remek 

alkalom a park felkeresésére, hiszen az egyéb-
ként is csábító vidámparkban ilyenkor különle-
gesen látványos díszletek, és akár rémisztően 
izgalmas programok is meglepik a látogatókat. 
A Gardaland az első és legnagyobb vidámpark 
Olaszországban, mely több mint 70 látnivalót, 
attrakciót kínál kicsiknek és nagyoknak egya-
ránt. Itt biztos mindenki megtalálja a számára 
megfelelő szórakozást, az adrenalin szerelme-
sei és a kisgyermekes családok úgyszintén. A 
szórakozóhelyet 1975-ben, egy peschierai ke-
reskedő, Furini Livio nyitotta meg, akit annyira 
lenyűgözött a kaliforniai Disneyland, hogy úgy 
döntött létrehoz egy hasonlót a gyönyörű 
Garda-tó partján. Az attrakciók száma pedig 
még mindig tovább bővül...És hogy mi vár itt 
ránk? A tematikus parkban éttermek, bárok, 
hegyi és vízi vasút, óriáskerék, hullámvasútak, 
4D mozi található. A kisgyermekeket garantál-
tan rabul ejti majd Prezzemolo varázslatos 
háza, mely egy hatalmas, látványos mesebeli 
fa tetején kapott helyett. A fa tetejéről az egész 
parkot beláthatjuk. Próbára tehetjük bátorsá-
gunkat a Blue Tornádó rémisztően meredek, 

felfüggesztett hullámvasútján, a Corsari kalóz-
hajói pedig látványos és különleges, földalatti 
vízi attrakciót kínálnak, mely a maga nemében 
Európában is egyedülálló. Gasztronómiai élmé-
nyekben sem lesz hiány, így mindenképpen tar-
talmas program vár ránk! Késő estig a fantasy, 
a vadnyugat, az őserdők és a mesék világában 
töltjük napunkat. (Ár: 12.000,-Ft/fő-jelentke-
zéskor fizetendő, mely tartalmazza a transzfert 
és belépőjegyet a Gardalandba!) Visszaérkezés 
a szállodába az esti órákban. 
 
3. nap: Garda-tó-Sirmione-Budapest 
Reggeli után a tó déli csücskébe, Sirmione 
festői kisvárosába utazunk. A régió leghíre-
sebb település a víztükörbe nyúló félszigeten 
fekvő, erődített középkori város, melyet a 
Garda-tó gyöngyszemének is neveznek. A 
Scaligeri vár őrzi a  Garda-tó gyöngyszemé-
nek óvárosát, ahol gyalogos sétánk során fel-
fedezhetjük a zegzugos kisutcákat és ha 
kedvünk tartja egy kellemes sétahajózáson is 
részt vehetünk. Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő  

4 nap

69.900,- Ft/fő

10.19-22.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 8.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő 
Gyermek ár: 39.900,-Ft/fő 
 

3 nap

46.900,- Ft/fő

10.26-28.

03.31-ig -10% kedvezmény!



ÍZEK, IMÁK, ITÁLIA

nélküli "Szent" (Il Santo ahogyan Szent Antalt 
nevezik), a fű nélküli völgy és az ajtó nélküli ká-
véház városa. A Szent városa, ahogyan a pado-
vaiak szeretetből Szent Antalt nevezik, világ-
szerte ismert, fontos egyetemi székhely is. 
Városnézésünk a Prato della Valle téren kezdő-
dik, mely Európa egyik legnagyobb tere és egy 
szoborpark is egyben, ahol a város történelmé-
hez kapcsolódó személyek szobrai találhatóak. 
Látogatás a kereszténység egyik legpompásabb 
bazilikájában, ahol Szent Antal ereklyéit is meg-
tekintjük. Az Egyetem, a Városháza, a Pedrocchi 
kávéház épülete után, az Igazságügyi Palota 
épületének megtekintésével zárjuk programun-
kat. Esti érkezés a Garda-tó közeli szállásra. 
 
2. nap: Verona-Sirmione-Bardolino 
Fakultatív kirándulás: Utazás Veneto tarto-
mány egyik legszebb városába. Belvárosi 
séta keretében ismerkedünk Rómeó és Júlia 
romantikus városával, az Adige partján fekvő 
Veronával. A Piazza Bra hangulatos kávézói 
és Verona legismertebb nevezetessége, a hí-
res Aréna fogad városnézésünk első állomá-

saként. A Via Mazzini csábító kirakatai men-
tén végigsétálunk a Piazza delle Erbe terére, 
ahol freskókkal díszített épületek és a Torre 
dei Lamberti impozáns látványa köszönti a 
látogatókat. A Piazza dei Signori terén meg-
tekintjük a Scaligeri család gótikus síremlé-
két, majd Júlia híres erkélyéhez indulunk. A 
délutánt már a Garda-tónál töltjük. Séta Sir-
mione városában, ahol a Scaligeri vár őrzi a 
tó gyöngyszemének óvárosát. Továbbutazás 
a remek boráról, gyönyörű tóparti promenád-
járól is híres Bardolino városába. Látogatás 
az olívaolaj múzeumban. Az extra szűz olí-
vaolaj történetével, készítésének titkaival is-
merkedünk meg, majd kóstoló a régió jelleg-
zetességeiből, vásárlási lehetőség. Szabadidő 
a városközpontban. (Ár: 30 EUR/fő)  
 
3. nap: Milánó 
Kirándulás Lombardia fővárosába. Progra-
munk a Dóm téren kezdődik, ahol az olasz gó-
tika egyik mesterműve vár ránk. A több mint 
öt évszázadon keresztül épült, gyönyörű már-
ványdíszítésű Dóm, a római Szent Péter bazi-

lika után, Olaszország második legnagyobb 
temploma. Séta a Galleria Vittorio Emmanuele, 
elegáns üzletekkel, bárokkal teli csarnokában, 
melynek végén a világhírű Scala épületéhez 
érkezünk, majd a Castello Sforzesco, a milánói 
hercegek rezidenciája következik. Délután le-
hetőség az itáliai reneszánsz művészet kie-
melkedő alkotásának a megtekintésére. Leo-
nardo világhírű freskója, az Utolsó vacsora, a 
Santa Maria delle Grazie templomban látható. 
(Ár: 5.900,-Ft/fő-Jelentkezéskor fizetendő!) 
Késő délután visszautazás a szállásra. 
 
4. nap: San Daniele del Friuli-Budapest 
Utazás San Daniele del Friuli kisvárosába, a 
híres sonka szülőföldjére. A gasztronómiai 
rendezvény, a középkori utcák és terek, az íz-
letes specialitások, felejthetetlen élményt 
nyújtanak. Megismerjük a híres prosciutto 
crudo készítésének titkát és vásárlásra is 
lesz lehetőségünk. Megtekintjük a Dómot és 
a Sant’Antonio Abate templomot is, mely a 
régió legszebb freskósorozatával büszkélked-
het, majd rövid szabadidő. Hazautazás. 

VARÁZSLATOS VENETO & PROSECCO
1. nap: Budapest-Roncade kastély 
Elutazás. Délután látogatás a mediterrán han-
gulatú, tornyokkal védett Roncade kastélyban. 
Az impozáns kastély megtekintése után a pin-
cészetében tölgyfahordókban érlelt borokat 
kóstolhatunk meg. Szállás Treviso közelében. 
 
2. nap: Bassano del Grappa-Possagno-Asolo 
Reggeli után Bassano del Grappa festői városát 
keressük fel, mely a Grappa nevű törkölypálin-
káról is ismert. Középkori templomok és gyö-
nyörű reneszánsz paloták mentén érkezünk el 
a város jelképéhez. Olaszország egyik legjelleg-
zetesebb, és legszebb fedett hídját Andrea Pal-
ladio tervezett 1569-ben. A Piazza Garibaldi, és 
a Piazza della Libertá nevezetességei és gyö-
nyörű freskókkal díszített házak megtekintése 
után, szabadidő a belvárosban, majd Antonio 
Canova szülővárosába látogatunk. Felkeressük 
a szobrász szülőházát, a Canova múzeumot, 
majd a város felett magasodó, neoklasszicista 
stílusban épült impozáns templom épületét, me-
lyet a római Pantheon épülete ihletett. A késő 
délutáni órákban utazás Itália egyik múltidéző 

városába, mely költők, írók, művészek közkedvelt 
tartózkodási helye volt egykor. A festői Asolo 
belvárosában, mintha megállt volna az idő. Fres-
kókkal díszített házfalak, zöld zsalugáteres ódon 
épületek, hangulatos kis utcák köszöntenek ben-
nünket. A Piazza Maggiore, a Dóm, és az erőd 
megtekintése után, visszautazás a szállásra. 
 
3. nap: Castel Brando-Cison di Valmarino-
Valdobbiadene 
A prosecco út dimbes-dombos tájai mentén 
egy gyönyörű középkori települést keresünk 
fel, ahol Veneto tartomány egyik legszebb fek-
vésű kastélyához látogatunk. Panorámás sik-
lóval érjük el a 400 méter magasan, a Valma-
reno környékére büszkén letekintő kastély 
impozáns épületét. A kastély történetével és 
legendáival, a mitikus Brandolino életével, és 
a gazdag fegyvergyűjteménnyel ismerkedünk 
meg. CastelBrando megtekintése után, sza-
badidő Cison di Valmarino központjában. Itália 
egyik legszebb falujában, részt vehetünk az 
idén 39. alkalommal megrendezésre kerülő 
kézműves vásáron, mely a régió egyik kiemelt 

rendezvénye. Hagyomány, művészet, folklór, 
ahol az ősi mesterségek titkaiba tekinthetünk 
be és vásárolhatunk a jellegzetes termékekből 
is. Késő délután vár a szőlőföldek festői vidéke. 
Valdobbiadene felfedezésére indulunk, mely a 
prosecco superior „hazája”. A borvidék főváro-
sában természetesen a kóstoló sem maradhat 
el. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.  
 
4. nap: Treviso-Budapest 
Városnézés a vízimalmok és a tiramisú városá-
ban. A Sile folyó mentén fekvő Treviso városában 
macskaköves utcák, ódon színes házak fogadják 
a látogatókat. Városnézésünket a Dóm téren 
kezdjük, majd a város hangulatos sétálóutcájá-
nak csábító kirakatai mentén érkezünk meg a 
főtérre. Történelem, kultúra és társadalmi élet, 
ez a csodálatos „Urak tere”, a város szimbolikus 
helye, ahol a XIII. századi épületek mellett han-
gulatos kávézók, éttermek várnak. Megtekintjük 
a Torre Civica, Palazzo dei Trecento, Palazzo 
della Podestá épületét, majd a város egyik leg-
festőibb és talán legjellegzetesebb negyede a 
Canale dei Buranelli következik. Hazautazás. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli  
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő  

(*4. nap: Udine Friuli doc fesztivál) 

4 nap

69.900,- Ft/fő

06.20-23. 
09 12.-15.*

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

4 nap

69.900,- Ft/fő

08.03-06.

1. nap: Budapest-Padova 
Elutazás. Veneto híres egyetemi városába 
a délutáni órákban érkezünk. Padova a név 

03.31-ig -10% kedvezmény!



ITÁLIA LEGSZEBB PARKJAI…
1. nap: Budapest-Verona 
Megkezdjük utunkat a szerelmesek városába, 
Veronába. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel 
Szlovénián keresztül Veneto tartományába. 
Észak-Olaszország egyik gyöngyszeme, Sha-
kespeare „Rómeó és Júliája” után az egyik leg-
híresebb olasz város lett a világon. Az ősi város 
és a festői városközpont az Adige folyó kanya-
rulatánál fekszik. Gyalogos városnézés a leg-
fontosabb nevezetességek megtekintésével 
(Piazza Bra, Aréna, Júlia háza, Piazza delle 
Erbe), majd látogatás a Giardino Giusti álom-
szép parkjában, ahol az 1500-as évektől kezdve 
Goethe, Mozart és sokan mások is megfordul-
tak. A Giardino Giusti Olaszország egyik leg-
szebb, és legjobban fennmaradt reneszánsz 
kertje. Egy csendes, békés oázis a zsúfolt váro-
son belül, ahol megpihenhetünk városnézésünk 
után. A Giusti palotához tartozó teraszos kert, 
ciprusokkal, mitológiai szobrokkal, szökőkutak-
kal valamint Európa legrégebbi kerti sövényla-
birintusával csodálatos látványt nyújt. Este  
szállás elfoglalása a Garda-tó közelében. 

2. nap: Colorno-Mantova-Sigurtá park 
Mai programunk a Reggia di Colorno, monumen-
tális hercegi palotájának megtekintésével kezdő-
dik. A pármai hercegek Versailles-i szépségű 
palotáját keressük fel. A XVIII. század elején épült, 
több mint 400 teremből álló impozáns épületet 
gyönyörű park veszi körbe. Séta a több kilométer 
hosszan elterülő csodálatos francia kertben, majd 
látogatásunk után utazás Mantova városába. Vá-
rosnézés Lombardia festői városában, melyet 
szépségének és középkori hangulatának köszön-
hetően gyakran Csipkerózsika városának is nevez-
nek. A leglátványosabb műemlékek a XV.-XVI. 
században épültek, a Gonzaga család uralma 
alatt. Vásárlási lehetőség a régió gasztronómiai 
különlegességeiből, majd késő délután látogatás 
a Garda-tó közelében fekvő Parco Giardino Si-
gurtá festői parkjában. A Sigurtá-kert a mediterrán 
övezet pompás növényvilágával büszkélkedhet: 
káprázatos tulipánok, íriszek, rózsák, tavirózsák és 
őszirózsák otthona, de található itt nagy tölgyfa, 
18 virágos tó, gyógynövények kertje, és ellenáll-
hatatlan pázsitszőnyeg. 

3. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest 
Reggeli után Triesztbe utazunk. Útközben meg-
állunk a Miramare kastély isztriai fehér kőből 
épült romantikus épületénél, mely Erzsébet ki-
rályné kedvelt nyaralóhelye is volt. A kopár kő-
szirtet, melyre a kastély épült, számos trópusi 
növénnyel telepítették be. Jelenleg a park 22 
hektáros területet foglal el, nagy részét angol 
stílusban tervezték meg, szökőkút és fontos 
szoborgyűjtemény is gazdagítja.  A díszes belső 
termek és a csodálatos park meglátogatása 
után végighaladunk a gyönyörű tengerparti pa-
norámaúton, majd rövid városnézés Olaszor-
szág egyik legjelentősebb kikötővárosában, 
Triesztben. Kihagyhatatlan élmény egy finom 
kávé a város régi, patinás kávézóinak egyikében 
ahol Svevo, Saba, Stendhal és sokan mások ül-
dögéltek egykor. Némelyik szinte nem is válto-
zott, így a turisták népszerű célpontjai. 
Legismertebbek a Caffè degli Specchi (Piazza 
Unità), vagy a legrégebbi 1830-ban nyílt kávézó 
a Caffè Tommaseo. Hazautazás, érkezés Buda-
pestre a késő esti órákban. 

AZ OLASZ TÓVIDÉK KINCSEI

maradhat ki az Aréna, a 'Piazza delle Erbe' 
és a 'Piazza dei Signori' tere sem, de termé-
szetesen Júlia házát is látni fogjuk, mely nap-
jainkra zarándokhellyé vált a turisták és a 
szerelmesek körében. Szálláshely elfoglalása 
a Garda-tó környékén az esti órákban. 
 
2. nap: Sirmione-Brescia-Iseo tó 
Látogatás Sirmione festői központjában. Az 
óváros bejáratát őrző XIII. századi Scaligeri 
kastély hídján átsétálva érkezünk meg a lilaa-
kácok által borított középkori házak, keskeny 
kisutcák, csábító üzletek világába. Városnézés, 
majd mai napunk következő állomása már 
Lombardia tartományában, Brescia városa 
lesz. Séta a belvárosban, majd utazás az Iseo-
tó partjához. A mélykék tó közepén fekvő 
Monte Isola, Olaszország legnagyobb, 600 mé-
teres magasságával pedig egyben Európa leg-
magasabb természetes tavi szigete. Tóparti 
séta, majd utazás a Milánó közeli szállásra.  
 
3. nap: Milánó-Lago Maggiore 
Városnézés Milánóban. Lehetőség Leonardo 

da Vinci világhírű freskójának, az 'Utolsó Va-
csorá'nak a megtekintésére. (Ár: 5.900,-Ft/fő-
jelentkezéskor fizetendő!) Délután kirándulás 
Olaszország második legnagyobb tavához, a 
hófödte csúcsokkal körülölelt festői Maggiore 
tóhoz. Látogatás Arona közelében, ahol meg-
tekintjük Borromeo Szent Károlyt ábrázoló, 
1624-ben felállított 23 m magas réz-óriász-
szobrot. Stresa elegáns üdülővárosában ha-
jóra szállunk, hogy a tó ékköveit, a természet 
által létrehozott Borromei szigeteket beba-
rangoljuk. (Hajójegy: 20 EUR/fő) Elsőnek a 
tó legnagyobb szigetét az Isola Madre-t is-
merhetjük meg, majd Isola Bella szigetére lá-
togatunk. A különlegesen szép teraszos park 
megtekintése után, áthajózunk az Isola dei 
Pescatori-ra. Rövid szabadidő az ősi kis ha-
lászfaluban, majd visszautazás Stresa-ba. 
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban. 
 
4. nap: Como-Tremezzo-Menaggio-Lugano 
Utazás az y alakú Comói tóhoz. Látogatás 
az Alpok lábánál fekvő festői Como városá-
ban, melyet még a római korban alapítottak, 

jellegzetes emlékeit, mint a négyszögletes 
városfal a mai napig is magán viseli. A szűk 
utcácskákban sétálva gyönyörködhetünk a 
város csodás műemlékeiben és a számtalan 
elegáns, színes kis üzlet kirakatában, melyek 
a régió jellegzetes selyem termékeivel csá-
bítják a vásárlókat. Városnézés, majd hajó-
kirándulás a romantikus szépségű hegyekkel 
körülölelt tavon.  (Hajójegy 20 EUR/fő) Meg-
tekintjük a Villa Carlotta épületét, majd láto-
gatás a vidék egyik legszebb kisvárosában. 
Séta Menaggio fantasztikus tóparti prome-
nádján, majd továbbutazás Svájc egyik leg-
szebb városába, a teraszos fekvéséről, gyö-
nyörű parkjairól ismert festői Lugano-ba. Séta 
a mediterrán hangulatú óvárosban, majd visz-
szautazás a szállodába. 
 
5. nap: Certosa di Pavia-Budapest 
Lombardia egyik ékkövét tekintjük meg. Cer-
tosa di Pavia épületegyütteséhez látogatunk. 
Európa egyik legszebb kolostorának megte-
kintése után hazautazás. Budapestre a késő 
esti órákban érkezünk. 

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 8.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő 

3 nap

49.900,- Ft/fő

05.10-12.

Utazás: autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás: reggeli  
Félpanzió: 19.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő 

5 nap

89.900,- Ft/fő

08.21-25.

1. nap: Budapest-Verona 
Elutazás. Délután városnézés az Adige 
folyó kanyarulatánál, a Garda-tó közelé-
ben fekvő, városfalakkal védett Veroná-
ban, mely egyike a legszebb és legrégebbi 
olasz városoknak. Látogatásunkból nem 

03.31-ig -10% kedvezmény!

03.31-ig -10% kedvezmény!



LOMBARDIAI ROMANTIKA

1. nap: Budapest-Padova-Garda tó 
Lombardia tartomány bebarangolására in-
dulunk, mely Észak-Olaszország egyik leg-
festőibb területe, ahol gyönyörű tavak és 
művészeti kincsekben gazdag nagyvárosok 
várják a látogatókat. Északról Svájc, nyuga-
ton Piemonte, keleten Trentino-Alto Adige 
és Veneto, délen Emilia–Romagna tartomá-
nyai alkotják a határvonalakat. A kilenc me-
gyéből álló régió kihagyhatatlan látnivalóit 
járjuk be utazásunk alkalmával. Elbűvölő vá-
rosok, romantikus tópartok és megannyi fe-
lejthetetlen látnivaló vár ránk. Szlovénián 
keresztül utazva, délután érkezünk Olaszor-
szágba, ahol rövid belvárosi sétát teszünk 
Szent Antal városában. Gyalogos városné-
zés a legfontosabb nevezetességekkel. Meg-
tekintjük Európa legnagyobb terét, a Prato 
della Valle teret, majd a szegények védő-
szentjének tiszteletére emelt Szent Antal 
Bazilika, az Egyetem épülete, a Pedrocchi 
kávéház és a Piazza delle Erbe e Frutta kö-
vetkezik. Szálláshely elfoglalása a Garda tó 
közelében az esti órákban. 
 
2. nap: Verona-Garda tó-Sirmione-Gardone 
Megreggelizünk a szállodában, majd utunk 
először is Észak-Olaszország egyik gyöngy-
szeméhez, a romantikus Verona városába 
vezet. Városnéző séta az Adige partján 
fekvő városközpontban, mely a Világörök-
ség része. Verona legismertebb nevezetes-
sége , az egykor 30.000 fő befogadására 
alkalmas Aréna. Az ókori amfiteátrumot Kr. 
u. 30-ban építették. Különlegességét az 
adja, hogy ez a harmadik legnagyobb ilyen 
jellegű épület Olaszországban. Belvárosi 
séta a legfontosabb nevezetességekkel: Pi-
azza Bra, Júlia háza, Piazza delle Erbe, Casa 
Mazzanti,Casa dei Mercanti, Piazza dei Sig-
nori. Programunk folytatásaként a Garda-
tóhoz kirándulunk, ahol kockás abroszos 
trattoriák, elegáns tóparti promenádok, 
finom borok es elbűvölő kisvárosok fogad-
ják a látogatókat. A tó gyöngyszeme, a vár-
fallal körülölelt, középkori Sirmione 
következik,mely egy km hosszú félszigeten 
fekszik . Az egykori kis halászfalu, ma 
Észak-Olaszország legnagyobb tavának a 
Garda-tónak legnépszerűbb üdülőhelye. 
Hangulatos terek, szűk utcácskák várnak itt 
ránk. Látogatásunk során megtekintjük a 
Scaligeri várkastély épületét, a Piazza Cas-

tello terét és Catullus villáját is. Ezt követően 
hajókirándulás a Garda tavon Gardone vá-
rosába, ahol megtekintjük Gabrielle d’An-
nunzio villáját, a híres Vittoriale épuletét is, 
melyet a költő halála előtt az olasz államnak 
ajándékozott.Visszautazás a szálláshelyre 
az esti órákban. (Ar: 20 EUR/fő) 
 
 3. nap: Lago Maggiore-Milánó 
Kora reggel indulunk az olasz tóvidék 
gyöngyszeméhez, mely Olaszország máso-
dik legnagyobb tava a Garda-tó után. A Lago 
Maggiore festői partját elegáns villák, fás 
sétányok díszítik. Itt szállunk hajóra, hogy 
megismerjük a Borromeoi szigetek szépsé-
gét. (Hajójegy: 20 EUR/fő) Kastélylátogatás 
Isola Bella virágzó szigetén, ahol még ma 
is a Borromeo család tagjai laknak. Az Alpok 
lábánál fekvő hajó formájú szigetecske, a 
XVII. századi olasz kertművészet remek-
műve. Szabadprogram a 10 teraszból álló 
egzotikus növényekkel beültetett parkban, 
ahol szökőkutak, grották, szobrok és hófe-
hér pávák kápráztatnak el. Ezután tovább-
hajózunk az Isola del Pescatori-ra, majd dél-
után városnézés Lombardia tartomány 
fővárosában a kozmopolita, elegáns, 
nyüzsgő, elegáns, és drága üzletekkel büsz-
kélkedő Milánóban. A történelmi belváros 
legimpozánsabb épületének, a Dómnak 
megtekintése után végigsétálunk a Királyi 
Palota épülete előtt a világhírű operaházhoz, 
a Scalahoz, majd programunk a S. Maria 
delle Grazie templomban folytatódik, ahol 
megcsodálhatjuk Leonardo da Vinci híres 
freskóját, az Utolsó vacsorát. (Ár: 5.900,-
Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Visszaérke-
zés a szállodába az esti órákban. 
 
4. nap: Comói tó-Bergamo 
Utazásunk egyik legemlékezetesebb és talán 
legromantikusabb napja következik. Vár a 
magas hegyek között megbúvó, Y-alakú ta-
vacska, meredeken emelkedő sziklafalakkal, 
néhol romos, néhol pedig pompázatos villák-
kal, kastélyokkal övezve. A hely varázsa maga 
a táj, a vadul burjánzó növények, a hortenziák, 
a fává nőtt leanderek és fügék, melynek lát-
ványa és illata egyaránt szívet melengető. 
Először Comó városába utazunk, ahol város-
nézésünk során megtekintjük a Dómot, a 
Volta templomot és a Villa Olmo-t. Délután 
felejthetetlen hajókirándulás a romantikus 

szépségű hegyekkel körülölelt, Comói tavon. 
Útközben megcsodálhatjuk az egykor festők, 
költők tulajdonában lévő pompás villákat, me-
lyek ma színészek és híres divattervezők ma-
gán rezidenciái. Hajózásunk során látni fogjuk 
a Villa Balbianello mesés villa épületét is, 
mely Lenno városa mellett található, egy dús 
növényzettel díszített gyönyörű birtokon. Ez 
a lélegzetelállítóan szép villa szolgált hely-
színül több film számára is, köztük a Csillagok 
háborúja és a James Bond alakításával ren-
dezett Casino Royale számára is. Szabadidő 
és vásárlási lehetőség Bellagio városában. 
(Hajójegy: 20 EUR/fő) Délután látogatás Lom-
bardia tartomány egyik művészeti és kultu-
rális központjában, Bergamo-ban. Városné-
zésünk alkalmával megtekintjük a falakkal 
körülvett Bergamo Alta vagy más néven Cittá 
Alta középkori hangulatú városmagját. Gyö-
nyörű terek, macskaköves szűk utcák és le-
nyűgöző panoráma vár ránk. A Dóm, a Piazza 
Vecchia, a Palazzo, Nuovo, és a Torre Civica 
épületének megtekintése után visszautazás 
a szállodába az esti órákban. 
 
5. nap: Cremona-Mantova 
Reggeli a szállodában majd Lombardia két 
festői városának felkeresésére indulunk. 
Vár Stradivari városa, a zene és a hegedű-
készítés központja. Utazás a Pó völgyében 
fekvő Cremona-ba, mely az itáliai rene-
szánsz egyik fellegvára, de a gasztronómia, 
a kereskedelem és  a reneszánsz paloták 
városa is. Világhírét az itt élt leghíresebb 
lantkészítő mestereknek köszönheti. Cre-
mona a csodálatos hangú vonóshangsze-
rek, az Amatik, a Guarnerik és Stradivarik 
szülőotthona. Itt élt és dolgozott 1648 és 
1737 között Antonio Stradivari a híres he-
gedűkészítő. Ez az iparág a mai napig is 
virágzik ebben a városban, mely telis-tele 
van kisebb nagyobb lantkészítő műhellyel. 
A város középpontja a Városháza tér, mely 
egyike a lombardiai legszebb középkori te-
reknek, itt magaslik a Nagy Torony és itt 
áll a gazdagon díszített homlokzatáról híres 
romantikus Dóm is. Délután megismerked-
hetünk a környék jellegzetes gasztronómiai 
különlegességeivel a „mustáros gyümöl-
csökkel” és az ízletes sbrizzoloneval is. De 
a legenda szerint a városból származik a 
híres torrone is, mely a város jelképéről a 
Torrazzo-ról kapta az elnevezését. Progra-

munkat a festői szépségű kisvárosban, a 
Mincio folyó partján fekvő Mantova-ban 
folytatjuk. Végigsétálunk a Sordello téren 
érintve Rigoletto házát. A Piazza Erbe és a 
San Lorenzo templom után megnézzük a 
Palazzo Ducale épületét Mantegna és Ru-
bens festményeivel, majd rövid szabadidő 
a belvárosban. Visszautazás a szállásra a 
késő délutáni órákban. 
 
6. nap: Vicenza-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd utazás az 
UNESCO Világörökséghez tartozó Vicenza 
városába. Veneto tartomány elegáns, látni-
valókban igen gazdag városát, Palladio vá-
rosaként is gyakran emlegetik. A híres épí-
tészmester számos reneszánsz palotát 
tervezett és épitett itt. Belvárosi sétánk során 
megtekintjük a Piazza dei Signori terét, és 
természetesen Palladio főművet, a Basilica 
Palladianat is, mely 1549 es 1614 között 
épült, de a Teatro Olimpico es a Piazza Mat-
teotti sem marad ki programunkból. Vicenza 
városa fontos ipari központ is, mely különö-
sen ékszerészetéről es ruhaiparáról híres. 
Városnézésünk után hazautazás. Folyama-
tos utazás rövid pihenőkkel, Szlovénián ke-
resztül Magyarországra. Budapestre az éj-
szakai órákban érkezünk. 
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Utazás: autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás: reggeli 
 
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő 

6 nap

104.900,- Ft/fő

06.05-10. 
08.01-06.

03.31-ig -10% kedvezmény!



NYARALÁS JESOLOBAN
1. nap: Budapest-Lido di Jesolo 
Elutazás Olaszország egyik legnépszerűbb üdü-
lővárosába. Jesolo városa számtalan szórakozási 
lehetőséget nyújt a látogatóknak, hiszen a 15 km 
hosszú homokos part, a lassan mélyülő tenger, a 
szálláshelyek gazdag kínálata, a sok üzlet, szóra-
kozóhely, Európa leghosszabb - közel 10 km-es - 
sétálóutcája, a pezsgő éjszakai élet mind-mind 
ezt biztosítja.  A város a kikapcsolódáson túl ide-
ális kiindulópont a régió művészeti értékekben 
gazdag városainak felfedezéséhez is. A délutáni 
órákban érkezünk meg szállásunkra. 
 
2. nap: Szabadprogram 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. (Prog-
ram lehetőségek: Csúszdapark, Tropicarium, Vi-
dámpark, vizisportok…) 
 
3. nap: Vicenza-Sirmione-Verona 
Reggeli után egész napos fakultatív kirándu-
lásra indulunk Veneto tartomány legszebb vá-
rosaiba. Belvárosi séta Vicenzában. Palladio 
városában megtekintjük az Olimpiai színház, a 
Palazzo Chiericati és a Bazilika épületét is. To-

vábbutazunk a festői Garda-tóhoz, ahol Sirmi-
one népszerű üdülővárosába látogatunk. Sza-
badidő, hajózási lehetőség, majd utazás 
Veronába. Városnézés a legfontosabb látniva-
lókkal: Piazza Bra, Aréna, Júlia háza, Piazza 
delle Erbe , Piazza Signori. Visszaérkezés a szál-
láshelyre a késő esti órákban. (Ár: 30 EUR/fő) 
 
4. nap: Cavallino-Velence 
Délelőtt vásárlási lehetőség Cavallinoban a heti 
piacon, majd kirándulás az Úszó városba, Ve-
lencébe. Utazás Punta Sabbioniból Torcello 
(mozaikok), Burano (csipkekészítés) és Murano 
(üveggyártás) szigetére, majd városnézés Ve-
lencében. Visszautazás a szálláshelyre az esti 
órákban. (Ár: 40 EUR/fő) 
 
5. nap. Szabadprogram 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. 
 
6. nap: Padova-Bassano del Grappa 
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándu-
lási lehetőség. Elutazás Padova városába, Szent 
Antal városába. A Szent városa, ahogyan a pado-

vaiak szeretetből Szent Antalt nevezik, világszerte 
ismert, fontos egyetemi székhely is. Városnézés 
a legfontosabb látnivalókkal (Prato della Valle, Ba-
zilika, Egyetem, Pedrocchi kávéház, Piazza delle 
Erbe e Frutta) majd továbbutazás Bassano del 
Grappa hangulatos városába. Belvárosi sétánk 
alkalmával megtekintjük a város legfontosabb 
nevezetességét, a fedett, fából készült XIII. szá-
zadi Öreg hidat, mely Itália egyik legvonzóbb és 
legromantikusabb helyszíne. Késő délután visz-
szautazás Lido di Jesoloba. (Ár: 20EUR/fő) 
 
7. nap: Szabadprogram-Caorle 
Késő délután látogatás Hemingway kedvenc vá-
rosában, ahol több regényén is dolgozott, a „Kis 
Velence” néven is ismert Caorle-ban. Romantikus 
óvárosát, szűk sikátorok és színes házak díszítik. 
A sétány sziklasorát kőfaragók munkái díszítik. 
Jelképe a St. Stefano dómhoz tartozó, henger 
alakú harangtorony messziről is látható.   
 
8. nap: Lido di Jesolo-Trieszt-Budapest 
Hazautazás. Rövid megálló Trieszt kikötőváro-
sában, majd folytatjuk utunkat Budapestre.  

OLASZORSZÁG KINCSEI - NYARALÁS RIMINI

rakozási lehetőséggel valamint látnivalóval várják 
a látogatókat. Szálláshely elfoglalása. 
 
2. nap: Szabadprogram 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Prog-
ram lehetőségek: Csúszdapark, Mini-Itália, Del-
finárium, Mirabilandia szórakoztató park. 
 
3. nap: Ravenna-Rimini-San Marino 
Fakultatív kirándulás a régió legszebb városa-
iba. Először Ravennába, a mozaikok csodálatos 
városába látogatunk, majd Rimini hangulatos 
óvárosában barangolva megismerkedünk a vá-
ros hajdani urainak a Malatesták "véres" törté-
netével is. A délutáni órákban San Marino mini 
államába utazunk, mely az UNESCO Világörök-
ség része. A Monte Titano csúcsán, egy va-
rázslatos középkori világba érkezünk. Kóstoló 
a jellegzetes helyi italokból, majd visszautazás 
a szállodába. (Ár: 30 EUR/fő) 
 
4. nap: Parma-Modena 
Fakultatív kirándulás: Városnézés Parma bel-
városában (Dóm, Teatro Reggio), kóstoló a híres 

pármai sonkából, majd utazás Modena-ba. Sé-
tánk alkalmával megtekintjük a híres modenai 
Dómot is, mely a Világörökség része. Szabadidő, 
vásárolhatunk a híres modenai balzsamecetből, 
majd visszautazás a szállásra. (Ár: 30EUR/fő) 
 
5. nap: Loreto-Urbino 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy 
egész napos fakultatív kirándulás Marche tarto-
mányába. (Ár: 30EUR/fő) Legelőször is Olaszország 
egyik legfontosabb zarándokhelyére utazunk. 
Évente több millió zarándok keresi fel Loretóban 
a Santa Casa-t, melyet a legenda szerint az an-
gyalok repítették a Szentföldről és a Bazilikát, 
melynek építését 1468-ban kezdték el. Folytatjuk 
utunkat Urbino elbűvölő városába. A Raffaello 
szülővárosaként is emlegetett város, két dombra 
épült és a középkorban az Urbinói hercegség fő-
városa volt. Az óváros máig őrzi reneszánsz ar-
culatát, keskeny utcáin sétálva úgy érezhetjük, 
mintha a városban a középkor óta megállt volna 
az idő. Megtekintjük az egyik legszebb itáliai re-
neszánsz palota, a Palazzo Ducale épületét, Raf-
faello szülőházát és a Dóm épületét is.  

6. nap: Szabadrogram-Gradara 
Reggeli után Gradara várának a megtekin-
tésére indulunk, ahol egy legendás és egy-
ben tragikus szerelmi történet részleteit is 
felelevenítjük Dante Isteni Színjátékából. A 
tengerszint felett 142 méter magasan talál-
ható Gradara, középkori várából csodálatos 
panoráma tárul elénk a vidékre. Délután sza-
badprogram, pihenés a tengerparton. 
 
7. nap: Szabadprogram-Cesenatico 
Délelőtt látogatás Cesenatico-ban. Az egy-
kori halászfalu mára kedvelt üdülőhely lett, 
fő látnivaló a régi városrész, az 1502-ben, 
Leonardo da Vinci által tervezett kikötővel. 
Vásárlási lehetőség a heti piacon. 
 
8. nap: Bologna-Budapest 
Bolognába utazunk, ahol megnézzük a város 
jellegzetességeit a híres ferde toronyokat 
(Torre Garisenda, Asinelli), majd gyalogos 
séta az árkádos belvárosban (Piazza Maggi-
ore, Piazza del Nettuno, San Petronio Bazi-
lika). Hazautazás. 

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 570,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)  16

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 35.000,-Ft/fő 
Gyermek ár: 99.900,-Ft/fő 

8 nap

129.900,- Ft/fő

06.29-07.06. 
08.24-08.31.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 34.000,-Ft/fő 
Gyermek ár: 119.900,-Ft/fő 

8 nap

139.900,- Ft/fő

07.27-08.03.

03.31-ig -10% kedvezmény!

1. nap: Budapest-Rimini 
Elutazás az Emilia-Romagna tartományban 
található tengerparti üdülővárosba. A Rivi-
era del Sole üdülővárosai széles homokos 
tengerparti strandokkal és számtalan szó-



ITÁLIA KINCSEI & SAN MARINO

1. nap: Budapest-Ferrara 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Olasz-
országba. A késő délutáni órákban gyalo-
gos városnézés a Világörökség részét ké-
pező Ferraraban, az Este hercegség egykori 
székhelyén, ahol az óváros nevezetessége-
ivel ismerkedünk. Kívülről megtekintjük a 
város jelképét a vizes árokkal körülölelt hí-
res 'Castello Estense'-t, valamint a Kated-
rális épületét, majd továbbutazunk a Rimini 
környéki szállodába. Szálláshely elfoglalása 
az esti órákban. 
 
2. nap: Rimini-Ravenna-San Marino 
Reggeli után rövid belvárosi sétára indulunk 
Rimini középkori hangulatú belvárosába (Au-
gustus diadalíve, Tiberiusz hídja, Malatesták 
temploma), majd vár a mozaikok városa Ra-
venna. A város ókeresztény műemlékei, leg-
fontosabb nevezetességei mind a Világörök-
ség részei. Városnézésünk alkalmával 
megtekintjük a San Apollinare Nuovo Bazili-
kát, Dante mauzóleumát, a San Vitale nyolc-
szögletű épületét és Galla Placidia mauzó-

lumát is. Délután kirándulás a Monte Titano 
hegygerincén fekvő mini köztársaságba. A 
hegy legmagasabb pontján épült fel a „fővá-
ros”, San Marino, amely Európa legrégebbi 
és legkisebb köztársasága is egyben. A kor-
mányzósági palota, a szűk utcák, a csipkés 
várfalak és az erődtornyok mind-mind a kö-
zépkort idézik. Gyalogos sétánk során elénk 
tárul az Appenninek festői vonulata, a ro-
magnai síkság és a távolban a tündöklő Ad-
riai-tenger is. Megtekintjük a Fő teret és a 
Kormányzósági Palota épületét, majd sza-
badidő, vásárlási lehetőség, italkóstoló. Fél-
panzió esetén vacsora egy kis trattoriában, 
majd visszautazása szálláshelyre a késő esti 
órákban. 
 
3. nap: Urbino-Loreto 
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás Mar-
che tartományába. (Ár: 30 EUR/fő) Urbino el-
bűvölő városába utazunk. Raffaello szülővá-
rosa, két dombra épült és a középkorban az 
Urbinói hercegség fővárosa volt. Az óváros 
máig őrzi reneszánsz arculatát, keskeny utcáin 

sétálva úgy érezhetjük mintha megállt volna 
az idő. Megtekintjük az egyik legszebb rene-
szánsz palota, a Palazzo Ducale épületét,és 
Raffaello szülőházát. Utazás Itália egyik leg-
fontosabb zarándokhelyére. Évente több millió 
zarándok keresi fel Loretóban a  Bazilikát, és a 
benne található Santa Casa-t, a legjelentősebb 
európai Mária zarándokhelyet. Visszautazás a 
szállásra. 
 
4. nap: Bologna-Budapest 
Reggeli, majd utazás Emilia-Romagna fővá-
rosába, Bolognába, ahol a világ egyik legré-
gebbi egyeteme is található. Rövid séta a jel-
legzetes vörös tégla épületekkel, árkádos 
utcákkal tagolt városközpontban, ahol a híres 
ferde tornyokat is látni fogjuk. Utunk először 
Bologna leghíresebb terére vezet, hiszen a 
Piazza Maggiore terén találhatóak a város 
legfontosabb épületei is. A Palazzo del Po-
destát, Palazzo dei Notait, Palazzo del Biachit 
és a San Petronio bazilika megtekintése után 
hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti 
órákban. 

SAN MARINO ÉS EGY KIS DOLCE VITA
1. nap: Budapest-Comacchio 
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pá-
lyaudvarnál, majd megkezdjük utazásunkat 
Olaszországba. A késő délutáni órákban a víz 
és a történelem városa, Comacchio piciny ha-
lászfaluja vár ránk a Pó folyó delta vidéken. 
Sokan kis Velencének is nevezik, ami nem túl-
zás szépségét jelzően. Belvárosi séta a 13 kis 
szigetből álló területen, majd a szálláshely el-
foglalása Rimini városában az esti órákban. 
 
2. nap: Rimini-Ravenna-San Marino 
Szabadidő, pihenés a tengerparton vagy egész 
napos fakultatív kirándulás. (Ár: 20EUR/fő) Első 
megállónk a gazdag történelmi múlttal rendelkező 
Rimini, mely az ókori történelem szempontjából 
igen jelentős két út, a Via Aemilia és a Via Flama-
nia találkozásánál fekszik. Itt szü letett Federico 
Fellini is. Óvárosa rendkívül han gulatos, így reggeli 
után először is rövid belvárosi sétát teszünk a 
középkori hangulatú belvárosban. Továbbutazás 
Ravennába. A város ókeresztény műemlékei, leg-
fontosabb nevezetességei mind a Világörökség 
részei. (San Apollinare Nuovo Ba zilika, Dante ma-

uzóleuma, San Vitale, Galla Pla cidia) Délután San 
Marino mini köztársaságába látogatunk. A neve-
zetességek megtekintése után sétálgathatunk, 
néze lődhetünk az üzletekkel teli utcácskákban, 
ahol finom édességek, likőrök, bőr- és kerámia-
tárgyak várnak ránk. Vásárlási lehetőség, italkós-
toló. Este visszautazás a szállásra. 
 
3. nap: Faenza-Dozza-Bologna  
Egész napos fakultatív kirándulás Emilia  tar-
tományában (Ár: 25 EUR/fő). Délelőtt Faenza, 
az európai kerámia egyik legrégibb fellegvára 
vár ránk. Kerámia betétekkel díszített ház hom-
lokzatok, az elegáns főtér és a Palazzo Milzetti 
lesznek legfontosabb látnivalóink. Látogatás a 
kerámia múzeumban, majd utazás Dozza el-
bűvölő városába. Az Itália legszebb települései 
közé bekerülő kisváros középkori hangulata és 
bája garantáltan magával ragadja a látogatókat. 
A gyönyörű színes falfestményekkel díszített 
házak megtekintése után folytatjuk utunkat Bo-
logna városába, ahol Európa legrégebbi egye-
teme, a San Petronio Székesegyház, Itália legstí-
lusosabb gótikus építménye és a Santo Stefano 

Rotondo lesznek legfontosabb látnivalóink. A 
„téglavörös” város hírnevét ízletes ételeinek is 
köszönheti, hiszen a legtöbb étel, ami a világon 
az olasz konyha specialitásaként vált népsze-
rűvé, Bologna városából származik. Szállá-
sunkra az esti órákban érkezünk vissza.  
 
4. nap: Rimini-Cesenatico 
Szabadprogram, pihenés a homokos tenger-
parton. Kora este látogatás Cesenatico han-
gulatos üdülővárosában. Tengerpartjának szép-
sége magát Leonardo da Vincit és megihlette, 
aki vászonra álmodta a várost. Belvárosi séta, 
szabadidő, majd visszautazás a szállodába. 
 
5. nap: Ferrara-Budapest 
Reggeli, majd utazás a Világörökség részét 
képező Ferraraba. Látogatás az Este herceg-
ség egykori székhelyén, ahol az óváros ne-
vezetességeivel ismerkedünk. Kívülről meg-
tekintjük a város jelképét a vizes árokkal 
körülölelt híres 'Castello Estense'-t, valamint 
a Katedrális épületét, majd hazautazás. Ér-
kezés Budapestre a késő esti órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő 
Gyermek ár: 59.900,-Ft/fő 

4 nap

74.900,- Ft/fő

08.17-20.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő 
Gyermek ár: 69.900,-Ft/fő 
Pótágy: 71.000,-Ft/fő 

5 nap

79.900,- Ft/fő

07.08-12.

03.31-ig -10% kedvezmény!



A FERRARI NYOMÁBAN ITÁLIÁBAN… 
1. nap: Budapest-Bologna 
Elutazás Budapestről Szlovénián keresztül 
Olaszországba. Érkezés Emilia Romagna tarto-
mány fővárosába, Bologna-ba a késő délutáni 
órákban.  A „Vörös város” vagy, ahogy Bolognát 
a legtöbbször emlegetik „la dotta, la grassa, la 
rossa” (művelt, kövér, vörös) olaszos hangulatá-
val garantáltan megdobogtatja majd a szívün-
ket. Az első jelzőt a világ legrégebbi 
egyetemének köszönheti, melyet 1088-ban ala-
pítottak, a másodikat kiváló konyhájának, míg a 
harmadik jelző a vörös téglaépületeknek kö-
szönhető. Bologna városában a középkor óta jel-
legzetes vörös téglával és terrakotta színű 
cseréptetővel építkeztek, manapság pedig a 
vörös szín a Ducati és a Ferrari világát juttatja 
még eszünkbe, hiszen a Lamborghini és a Ma-
serati márkákkal együttesen a régiót a "motorok 
földje" címmel is gyakran illetik. Az összességé-
ben 40 kilométer hosszú árkádos utcasorok, és 
a különleges hangulatú belváros, felejthetetlen 
élményt nyújt, nem véletlenül került fel az 
UNESCO Világörökségi listájára. Szálláshely el-
foglalása a kora esti órákban.  

2. nap: Bologna-Imola 
Városnézés a tornyos, árkádos belvárosban a 
legfontosabb nevezetességek megtekintésével. 
Sétánkat a középkori és reneszánsz épületekkel 
körülölelt főtéren kezdjük, ahol Olaszország 
egyik legnagyobb bazilikája a San Petronio áll. 
A Piazza Maggiore mellett találjuk a város 
másik híres terét, a Piazza Nettuno-t, ahol a 
gyönyörű Neptun szökőkutat láthatjuk, mely 
Bologna egyik szimbóluma. Városnézésünk 
során érintjük a híres egyetem épületét is, mely-
ben ma a tartomány legnagyobb könyvtára, az 
’Archiginnasio’ található. Programunkból nem 
maradhat ki a Szent István Bazilika épület-
együttese sem, mely a város egyik legkülönle-
gesebb látnivalója. Városnézésünk után rövid 
szabadidő. Kora délután indulás Imola felé, ahol 
látogatást teszünk a híres Forma-1-es pályán. 
Autóbuszunkkal végighaladunk a világhírű pá-
lyán, ahol megtekintjük a 25 évvel ezelőtt el-
hunyt Ayrton Senna emlékművét a Tamburello 
kanyarnál, majd filmvetítés következik a Forma 
1-es pálya történetéről. Visszaérkezés a szállo-
dába az esti órákban. 

3. nap: Maranello-Modena 
Az olasz autókedvelők Mekkája vár ránk. Mara-
nello városába utazunk, ahol a Ferrari autógyár 
központja és a híres múzeum található. Megis-
merkedünk Enzo Ferrari életútjával, az autógyár 
történetével és ritka gyártású autócsodáival. Meg-
tekintjük a tulajdonos egykori irodájának hű má-
solatát, elmerülhetünk az interaktív kiállítás, és a 
szimulátor élményében, majd vásárolhatunk az 
ajándéküzletben vagy megpihenhetünk a kávézó-
ban. Délután Pavarotti szülővárosába utazunk. 
Városnézés Modena hangulatos városközpontjá-
ban, mely a Világörökség része. A város szíve a 
Piazza Grande főterével, Katedrálisával és a Ghir-
landina harangtoronnyal, 1997 óta szerepel az 
UNESCO világörökségi listáján. Szabadidő, vásár-
lási lehetőség vagy látogatási lehetőség az Enzo 
Ferrari szülőházából kialakított múzeumban.  
 
4. nap : Ferrara-Budapest 
Városnézés Ferrara városában. Belvárosi séta a 
reneszánsz városközpontban, mely a Világörök-
ség része, majd hazautazás. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban. 

ÍZES ITÁLIA

1. nap: Budapest-Bologna 
Reggel elutazás Szlovénián keresztül Olaszor-
szágba. Úticélunk a Pó folyó és az Appeninek kö-
zött fekvő Emilia Romagna tartománya lesz, 
ahol a látnivalók mellett gasztronómiai kalando-
zás is vár ránk. Kora este már a tartomány fővá-
rosával ismerkedünk. Az összességében 40 
kilométer hosszú árkádos utcasorok, és a külön-
leges hangulatú belváros, felejthetetlen élményt 
nyújt, nem véletlenül került fel az UNESCO Vilá-
görökségi listájára. Ma a  Mercato della Piazzola 
nyüzsgő forgataga vár ránk. A Parco della Mon-
tagnola közelében találjuk Emilia híres piacát, 
mely már 1251 óta működik. Bologna környéki 
szállás elfoglalása az esti órákban. 
 
2. nap: Langhirano-Parma-Bologna 
Látogatás Langhirano városában, ahol megte-
kintjük a Castello di Torrechiara épületét. Ismer-
kedés a parmezán készítés történetével, 
látogatás egy sajtkészítő műhelyben kóstolóval. 
Utazás Parma városában, melynek történelmi 
központja szintén a Világörökség része. Városné-
zés a belvárosban, melynek fő nevezetessége a 

Dóm és a hozzá csatlakozó keresztelőkápolna. A 
kupolát és a főhajót Correggio nagyszerű falfest-
ményei ékesítik. A Hercegi Palota, a színház és 
Toscanini szülőházának megtekintése. Szabad-
időben a belvárosban a híres culatello és prosci-
utto crudo sonkát is megízlelhetik. Késő délután 
utazás a tartomány fővárosába, ahol Európa leg-
régebbi egyeteme, a San Petronio székesegyház, 
Itália legstílusosabb gótikus építménye és a 
Santo Stefano Rotondo lesznek legfontosabb lát-
nivalóink. A „Vörös város” vagy, ahogy Bolognát 
a legtöbbször emlegetik „la dotta, la grassa, la 
rossa” (művelt, kövér, vörös) olaszos hangulatával 
garantáltan megdobogtatja majd a szívünket. A 
„téglavörös” város hírnevét ízletes ételeinek is kö-
szönheti, hiszen a legtöbb étel, ami a világon az 
olasz konyha specialitásaként vált népszerűvé, 
Bologna városából származik. Visszautazás a 
szállásra az esti órákban. 
 
3. nap: Spilamberto-Modena-Maranello  
Reggeli után Spilamberto kisvárosába utazunk, 
ahol megtekintjük a balzsamecet készítésének 
történetét bemutató múzeumot, kóstolóval, 

majd folytatjuk az utunkat az autógyártás felleg-
várába. Városnézés Modena hangulatos város-
központjában (Palazzo Ducale, San Geminiano 
Dóm, Ghirlandina torony), mely a Világörökség 
része. Délután szabadidő , vásárlási lehetőség 
Modena központjában vagy látogatás a híres 
Ferrari múzeumban Maranello városában. Visz-
szaérkezés a szállodába az esti órákban. 
 
4. nap: Ferrara-Budapest 
Ferrara városában teszünk egy rövid látoga-
tást, mely egyike annak a számos művészeti 
városnak, melyeket a” Pó völgye fővárosai” 
néven tartanak számon. Ferrara érseki szék-
hely és egyetemi város, az Esték idején jelen-
tős kereskedelmi központ volt. Ennek az 
időszaknak az emlékei a város széles útjai, 
pompás reneszánsz palotái és a hatalom jel-
képe : a Castello. A vizes árokkal körülölelt vár-
kastély és a Dóm tér nevezetességeink 
megtekintése után még vásárolhatunk a jelleg-
zetes helyi specialitásból a  Panpepato-ból, 
majd búcsú Emilia Romagna tartományától és 
hazautazás. Érkezés a késő esti órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 18.000,-Ft/fő 

4 nap

69.900,- Ft/fő

10.03-06.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 

4 nap

69.900,- Ft/fő

04.19-04.22. 
10.31-11.03.

03.31-ig -10% kedvezmény!



LIGÚRIA GYÖNGYSZEMEI

nyába. Ligúria az ország egyik legszebb régiója, 
ahol gyönyörű tengerpartok, mesés öblök, szi-
getek és félszigetek, színes halászfalvak, me-
diterrán növényzet várja a látogatókat. Esti ér-
kezés a szállodába. 
 
2. nap: Dolceacqua-San Remo 
Utazás a Nervia folyó völgyében fekvő Dolceac-
qua elbűvölő kisvárosába, mely Monet-t is elva-
rázsolta. A városképet a 33 méter hosszú sza-
márhátíves híd és a Doria kastély képe uralja. A 
Castello Doria, a sikátoros óváros, a „carugik”, a 
jellegzetes szamárhátíves középkori kőhíd meg-
tekintése után rövid szabadidő, majd folytatjuk 
utunkat. Vár San Remo elegáns üdülővárosa, ahol 
Olaszország egyik legrégebbi kaszinóját is találjuk. 
Séta az óváros középkori házakkal, pasztellszínű 
zsalugáterekkel szegélyezett szűk utcáin, majd 
szabadidő, fürdési lehetőség a gyönyörű pálma-
fákkal szegélyezett tengerparti promenádon.  
 
3. nap: Genova-Portofino-San Fruttuoso 
Apátság-Santa Margherita Ligure-Camogli 
Mai programunk első állomása Genova. Vá-

rosnézés a Földközi-tenger második legna-
gyobb kikötő városában, Genovában, mely 
fekvéséből adódóan Ligúria egyik legszebb 
városa. Séta Kolombusz szülővárosában a 
sikátorokkal, élénk színű lakóházakkal, jelleg-
zetes szürke-fehér csíkos templomokkal, fes-
tett homlokzatú középületekkel tarkított bel-
városban. Városnézésünk után hajóra 
szállunk és a "Golfo del Tigullio" hangulatos 
kisvárosait ismerhetjük meg. (Ár: 25EUR/fő) 
Portofino dús növényzetével, színpompás há-
zaival, régi váraival lenyűgözi a látogatókat. 
A világ egyik leghíresebb és legszebb kikötő-
jét, az európai elit kedvenc találkozóhelyét 
az egyik legtöbbet fotózott településnek tart-
ják. Szabadidő a festői városközpontban, 
majd utazás San Fruttuoso elbűvölő kis öb-
lébe, ahol megtekintjük az apátság épületét 
is. Újra hajóra szállva, Santa Margherita Li-
gure városába utazunk, majd késő délután 
vár bennünket a "Riviera del Levante" léleg-
zetelállító kisvárosa a „Paradicsom öbölben" 
fekvő Camogli. Rövid szabadidő, majd utazás 
a toszkán tengerparton található szállodába.  

4. nap: Portovenere-Manarola-Vernazza 
Ma a "Költők öble" felé vesszük utunkat. Híres 
írók és költők (Byron, Shelley…) is szívesen 
időztek itt, innen az elnevezés is. Portovenere 
félszigeten fekvő, hangulatos sikátorokkal 
szabdalt, színes házakkal tarkított kikötőjéből 
indulunk hajóutunkra. Kihajózásunk alkalmá-
val láthatjuk Porto Venere magas, színes há-
zait, majd kikötünk a híres „Öt föld” második 
kisvárosában. Manarola varázslatos hangula-
tát a sziklás tengerpart keskeny kikötőjében 
álló jellegzetes, színes toronyházak határozzák 
meg. Következő megállónk Vernazza. A Doria 
kastély, a St. Margherita templom, a város fő-
utcája, a Via Roma, a tengerparti piazzetta és 
a festői „caruggik” mindenkit elvarázsolnak. 
Szabadidő a színes halászcsónakok, magas-
ban száradó ruhák városában. Rossz időjárás 
esetén, ha a kihajózás nem lehetséges, az uta-
zás vonattal történik! (Ár: 35 EUR/fő) 
 
5. nap: Lido di Camaiore-Budapest 
Reggeli majd hazautazás. Utazás Budapestre, 
érkezés a késő esti órákban. 

VARÁZSLATOS LIGÚRIA
1. nap: Budapest-Ligúr tengerpart 
Vár ránk a mesés Ligúria. Leanderek, színe-
sen virágzó bokrok, dombok és a mélykék 
tenger teszi ellenállhatatlanul vonzóvá a tájat, 
ahol festői kisvárosok várnak ránk. Esti ér-
kezés a szállásra. A mai napon nincs vacsora. 
 
2. nap: Ligúr tengerpart 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.  
 
3. nap: Francia riviéra-Cannes-Nizza-Anti-
bes-Monte Carlo 
Vár a Cote d’Azur! Kirándulás a Francia Rivi-
éra legszebb városaiba. Elutazás Cannes-ba, 
a filmfesztiválok híres városába. Majd cso-
dálatos sziklás tengerszakaszok mellett ér-
kezünk az Azúr part egyik legjelentősebb vá-
rosába, Nizzába. Séta a városközpontban. 
Délután rövid látogatás a festői Antibes-ban, 
Provence legromantikusabb kisvárosában. 
Mai programunkat rövid sétával zárjuk Monte 
Carlo-ban (Óváros, Hercegi Palota, Kaszinó). 
Visszaérkezés a szállásra késő este. (Ár: 
35EUR/fő) 

4. nap: Menton-San Remo-Imperia 
Pihenés a tengerparton, délután fakultatív ki-
rándulás a francia riviéra hangulatos kisvá-
rosába Menton-ba. Városnézés , majd utazás 
az Olasz Riviéra elegáns üdülővárosába. Vár 
a Virágok városa, a Capo Nero és Capo Verde 
öblök partján fekvő San Remo. Séta az óvá-
rosban (La Pigna), ahol keskeny és meredek 
utcácskák, fedett sétányok és apró terek vál-
togatják egymást. Búcsú a 'Riviéra dei Fiori'-
tól, majd visszautazás Imperia városába, lá-
togatás az olíva múzeumban. (Ár: 20EUR/fő) 
 
5. nap: Cervo-Hanbury Botanikus kert-Dolceacqua 
Szabadprogram, vagy fakultatív kirándulás Li-
gúria tartomány legelbűvölőbb városaiba. Első 
megállónk Cervo festői kisvárosa lesz, majd kö-
vetkezik Ventimiglia közelében a híres Hanbury 
botanikus kert. Délután a Nervia folyó völgyében 
fekvő Dolceacqua jellegzetes középkori váro-
sába utazunk. A szamárhátíves híd és a Doria 
kastély képe uralja a várost, ahol Monet is több-
ször járt és elvarázsolta  a híd és  a kastély 
összképe. A városka egyedülálló báját nehéz 

szavakba foglalni, de szabadidőnk keretén belül 
lehetőségünk lesz a zegzugos sikátorok, kéz-
műves boltok felfedezésére is. (Ár: 20 EUR/fő) 
 
6. nap: Laigueglia 
Délelőtt a Pálmák riviérájának egyik legszebb 
városába látogatunk. Délután szabadidő Im-
periaban. 
 
7. nap: Genova-Milánó 
Utazás a tenger és a hegyek között fekvő Ge-
nova városába. Városnézés Ligúria tartomány 
fővárosában, mely belvárosa Európa legnagyobb 
területű középkori városmagja, kihagyhatatlan 
élmény. Továbbutazás Milánóba, mely a XV. szá-
zadban a Visconti és Sforza nemesi családok 
uralkodása alatt Itália egyik legjelentősebb re-
neszánsz központjává nőtte ki magát. A Piazza 
Cavour, Sforza kastély, Dóm tér, Galleria Vittorio 
Emanuele II. és a Scala épületének megtekintése 
után utazás a Garda tó közeli szálláshelyre. 
 
8. nap: Verona-Budapest 
Belvárosi séta Veronában, majd hazautazás.  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő 

(*4 éj Celle Ligure!)

5 nap

89.900,- Ft/fő

06.14-18.* 
09.25-29.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: **/*** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió  
(6 vacsora): 16.500,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 28.000,-Ft/fő 

8 nap

129.900,- Ft/fő

06.15-22. 
09.06-13.

03.31-ig -10% kedvezmény!

03.31-ig -10% kedvezmény!

1. nap: Budapest-Genova 
Megkezdjük utazásunkat Olaszország 
egyik legkisebb területet felölelő tartomá-



CINQUE TERRE – CITROM FESZTIVÁL 
1. nap Budapest-Lido di Camaiore 
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. 
Folyamatos utazás a Siófok-Nagykanizsa-Szlo-
vénia útvonalon keresztül Lido di Camaiore ten-
gerparti üdülővárosába. Érkezés a tengerparti 
szálláshelyre az esti órákban. 
 
2. nap: Rapallo - San Fruttuoso – Portofino - 
Santa Margherita Ligure 
Reggeli a szállodában, majd várnak a Genovától 
keletre található Riveria del Levante festői váro-
sai. Az olasz Riviéra csodás tengerpartok, festői 
tájak, élénkre festett színes házak, bájos halász-
kikötők keveréke. Először Rapallo városába uta-
zunk. Látogatás a bájos tengerparti városban, 
ahol hangulatos kisutcák és terek, dús mediterrán 
növényzet, pálmafás sétány várja a kirándulókat. 
Rövid belvárosi sétánkat követően, hajókirándu-
lás a festői San Fruttuoso apátsághoz, mely dom-
bok és erdők ölelésében fekszik a 
Portofinói-félsziget egy eldugott öblében. Ezt kö-
vetően hajókirándulásunk következő megállója 
és egyben utazásunk egyik fénypontja követke-
zik. Délután színes házaival, hangulatos város-

központjával és halászcsónakokkal, luxus hajók-
kal teli kikötőjével vár ránk Portofino elbűvölő vá-
rosa. Kristálytiszta tenger, gazdag növényzet, 
luxus villák és az öböl menti bájos városközpont 
látványa garantáltan mindenkit magával ragad. 
Belvárosi séta, szabadidő , majd utazás a hegyek 
ölelésében fekvő hangulatos Santa Margherita Li-
gure városába. A Riviera di Levante régimódi üdü-
lővárosának tengerparti parkjában láthatjuk 
Kolumbusz Kristóf szobrát is, aki ebben a tarto-
mányban született, valamint II. Vittorio Emanuele 
szobrát is, aki az egyesült Olaszország első kirá-
lya volt. Az öblöt körülölelő zöld dombok között 
fantasztikus villák és mediterrán kertek bújnak 
meg. (Hajójegy: 35EUR/fő)Visszaérkezés a szál-
láshelyre az esti órákban. 
 
3. nap: Cinque-Terre 
Felejthetetlen kirándulásra indulunk az „Öt föld” 
mesés tájaira és Olaszország egyik legszebb 
partszakaszát ismerhetjük meg. Itália legtöbbet 
fotózott, színes kivárosai várnak ránk mai kirán-
dulásunk alkalmával. Utazás Ligúria egyik leg-
szebb vidékére, mely az UNESCO Világörökség 

része. Ligúria tartománya, egy hosszú és kes-
keny tengerparti régió Olaszország észak-nyu-
gati részén, mely Toszkánától egészen a francia 
határig nyúlik. Autóbuszunkkal La Spezia kikö-
tővárosáig utazunk, majd hajóra szállunk és a 
világhírű Cinque Terre, sziklaszirtekre épült fes-
tői kis halászfalvait csodálhatjuk meg kirándu-
lásunk alkalmával. Monterosso al Mare bájos 
kisvárosába látogatunk, ahol minden évben, 
május 3. szombatján kerül megrendezésre a 
Sagra del Limone vagyis Citrom fesztivál. Vá-
sárolhatunk a jellegzetes termékekből és ter-
mészetesen meg is kóstolhatjuk a limoncino-t, 
a citrom lekvárt vagy éppen a citromos torta 
különlegességet is. Délután visszautazás La 
Spezia kikötőjébe (Ár: 45EUR/fő). Visszaérke-
zés a szálláshelyre az esti órákban. (Figyelem! 
Rossz időjárás esetén amennyiben a kihajózás 
nem lehetséges, az utazás vonattal történik!)   
 
4. nap Lido di Camaiore-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd hazautazás Szlo-
vénián keresztül. Érkezés Budapestre az esti 
órákban. 

FIRENZE A RENESZÁNSZ BÖLCSŐJE

1. nap: Budapest-Pistoia-Montecatini Terme 
Elutazás Toszkánába. Folyamatos utazás rövid 
pihenőkkel Szlovénián keresztül. Látogatás Pis-
toia falakkal körülölelt, középkori hangulatú bel-
városában. A pistoiai Dóm teret nem véletlenül, 
az ország egyik legszebb terének tartják szá-
mon, hiszen itt találhatóak a város legfonto-
sabb épületei, a Katedrális, a Harangtorony, a 
Keresztelő kápolna, a Városháza és a Palazzo 
Pretorio. A Dóm teret övező kis utcácskák és 
terek alkotják, ennek a kincsekkel teli városnak 
a központját, ahol szép számmal találunk kéz-
műves műhelyeket is. Esti érkezés a Monteca-
tini Terme városában található szálláshelyre.  
 
2. nap: Firenze 
Utazás Toszkána tartomány fővárosába, az Arno 
folyó partján fekvő festői Firenzébe. A városról 
talán először a festői toszkán táj, a híres Ponte 
Vecchio, a Medici család vagy egyszerűen a re-
neszánsz jut eszünkbe. A város tekintélyes 
múltra tekint vissza, hiszen évszázadokon át a 
Medici-család uralta, 1865-70 között az Olasz Ki-
rályság fővárosaként működött. Firenze látniva-

lói között számtalan művészeti és történelmi 
emlék található, a város központját 1982-ben az 
UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. 
Gyalogos városnézés a történelmi városközpont-
ban, ahol programunkat a  Szent Kereszt temp-
lom megtekintésével kezdjük. A város 
pantheonjának is nevezett ’Santa Croce’ temp-
lomban a legjelentősebb sírok között találjuk Mi-
chelangelo sírját is. Sétánk során érintjük a híres 
Uffizi képtár épületét, majd a város politikai köz-
pontja a 'Piazza Signoria' következik. A délutáni 
órákban az Uffizi Képtár remekműveit csodálhat-
juk meg részletes magyar tárlatvezetéssel (Ár: 
11.500,-Ft/fő*-jelentkezéskor fizetendő!). Vissza-
utazás a szálláshelyre az esti órákban. 
 
3. nap: Firenze 
Reggeli után elutazás Firenzébe. A város nevének 
eredetével kapcsolatban számos legenda ismert, 
a mai napon mi is megismerkedünk ezekkel a tör-
ténetekkel. Délelőtt szabadidő a belvárosban, vá-
sárlási lehetőség illetve a városnézés folytatása 
egyénileg vagy fakultatív városnézés helyi ide-
genvezetővel. Először az Akadémia épületét ke-

ressük fel, ahol megcsodálhatjuk a híres Dávid 
szobrot is. Ezt követően megtekintjük a Medici 
Palotát kívülről, a ’San Lorenzo’ templomot (Mi-
chelangelo tervezte pompás lépcsősorral), majd 
a Medici kápolna következik, ahol Michelangelo 
leghíresebb művei közül a Medici sírokat díszítő 
szimbolikus szobrok fogadnak. Városnézésünket 
a ’Santa Maria Novella’ Bazilikánál fejezzük be. (A 
program ára: 9.900,-Ft/fő*-jelentkezéskor fize-
tendő!). A várostól a 'Piazzale Michelangelo' teré-
ről nyíló fantasztikus panorámával búcsúzunk, 
majd visszautazás Montecatini Terme városába. 
 
4. nap: Vinci-Budapest 
Reggeli után elutazás a reneszánsz polihiszto-
rának, Leonardo da Vinci-nek a szülővárosába. 
Látogatás a toszkán dombvidék által védett, 
olíva ligetekkel körülölelt Vinci festői kisvárosá-
ban. A várban található múzeum gyűjteménye 
egyedülálló betekintést nyújt egy lángoló elme 
fantasztikus, korát megelőző találmányainak 
makettjeibe. A múzeum és a lakóház megtekin-
tése után hazautazás. Érkezés Budapestre a 
késő esti órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 570,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)  20

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő 

4 nap

74.900,- Ft/fő

05.16-19.

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

4 nap

69.900,- Ft/fő

03.14-03.17. 
08.10-08.13.*  
10.31-11.03.



TOSZKÁNA VARÁZSA

1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban 
a magasba törő ciprusok, középkori kisváro-
sok festői tájaira. Folyamatos utazás, rövid 
pihenőkkel Szlovénián keresztül Toszkánába. 
Érkezés Montecatini Terme városába az esti 
órákban. Szálláshely elfoglalása. 
 
2. nap: Poggio a Caiano-Firenze 
Reggeli a szállodában, majd a Medici család 
egyik legszebb és leghíresebb villáját, a haj-
dani nyári rezidenciát keressük fel Poggio a 
Caiano városában. A 9 hektár területet elfog-
laló parkkal körülölelt reneszánsz villa az 
UNESCO Világörökség része. Látogatásunk 
után folytatjuk utunkat a toszkán fővárosba. 
Belvárosi séta a város legjelentősebb műem-
lékeinek megtekintésével (S.Croce, Ponte 
Vecchio, Palazzo Vecchio, Dóm…), majd dél-
után szabadidő, vásárlási lehetőség vagy le-
hetőség az Uffizi Képtár gyűjteményének 
megtekintésére részletes tárlatvezetéssel (Ár: 
11.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!). Visz-
szaérkezés a szállodába az esti órákban. 

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

városába. A Campo dei Miracoli csodálatos 
épületeinek megtekintése után rövid sza-
badidő  (a Ferde Toronyba való feljutás és 
a Dómba való bejutás csak a helyszínen, a 
szabad helyek függvényében lehetséges!), 
majd folytatjuk utunkat a falakkal körül-
ölelt Lucca városába. Séta az elbűvölő 
szűk utcácskákkal, terekkel, tetőteraszok-
kal, tornyokkal és templomokkal büszkél-
kedő városközpontban. Délután a Lucca 
környéki villák egyik legimpozánsabb épü-
letének a megtekintésére indulunk. Séta a 
festői villa parkjában, majd mai progra-
munkat egy jellegzetes vidéki gazdaság-
ban fejezzük be. Borkóstoló,  vásárlási le-
hetőség, majd visszautazás a szállodába 
(Ár: 40EUR/fő). 
 
5. nap: Vinci-Budapest 
Reggeli után utazás a reneszánsz lángelme 
Leonardo da Vinci szülővárosában, Vinciben. 
Múzeum látogatás, majd folyamatos utazás 
Magyarországra rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban. 

TOSZKÁNA ÉS CINQUE TERRE
1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
A kora reggeli órákban megkezdjük utazá-
sunkat Toszkánába. Szállásunk Montecatini 
Terme hangulatos kisvárosában lesz, ahova 
az esti órákban érkezünk.  
 
2. nap: Firenze 
Miután kényelmesen megreggeliztünk, a 
toszkán régió kulturális fővárosába uta-
zunk. A "Virágok városa", ahogy a helyiek 
egykor nevezték, a legenda szerint egy li-
liom mezőn épült fel. Erre a vörös liliom, a 
város jelképe is emlékeztet, melyet város-
nézésünk alkalmával cégéreken, zászlókon 
is megfigyelhetünk. Látogatásunk alkalmá-
val megismerkedünk a híres Medici család 
történetével is, akik hosszú éveken keresz-
tül uralkodtak a városban. A 'Santa Croce' 
templom megtekintése után a város jelké-
péhez a híres 'Ponte Vecchio' hídjához lá-
togatunk. Rövid szabadidő után megtekint-
jük a város politikai központját a 'Piazza 
della Signoria' terét a 'Palazzo Vecchio' épü-
letével, a 'Loggia dei Lanzit' híres szobraival, 

majd programunk a Dóm téren folytatódik. 
Délután szabad program, vagy lehetőség 
az Uffizi Képtár gyűjteményének megtekin-
tésére, tárlatvezetéssel (Ár: 11.900,-Ft/fő*- 
jelentkezéskor fizetendő!). Visszautazás a 
szállásra az esti órákban. 
 
3. nap: Cinque-Terre 
Fakultatív kirándulási lehetőség az „Öt föld” 
mesés tájaira, ahol Olaszország egyik leg-
szebb partszakaszát és legtöbbet fotózott 
apró falvait fedezzük fel. La Spezia városából 
kihajózva láthatjuk Portovenere jellegzetes 
magas, színes házait, majd kikötünk Riomag-
giore városában. A festői Cinque Terre terü-
letét tulajdonképpen öt pici, autóforgalomtól 
mentes falu és egy gyönyörű nemzeti park 
alkotja. Hajókirándulásunk alkalmával a me-
redek sziklaszirtekre épült festői kis halász-
falvakat fedezhetjük fel. Szabadidő Monte-
rosso al Mare-ban, majd visszautazás La 
Spezia kikötőjébe. (Ár: 45EUR/fő) (Rossz idő-
járás esetén amennyiben a kihajózás nem 
lehetséges, az utazás vonattal történik!). 

4. nap: Pisa-Lucca-Montecarlo 
Pisa városába látogatunk, mely egykor Olasz-
ország egyik legjelentősebb tengeri hatalma 
volt. Városnézésünk alkalmával Itália egyik leg-
szebb terét az UNESCO örökségek közé sorolt 
Csodák terét tekintjük meg a Keresztelőkápolna, 
a Dóm és a híres pisai Ferde Torony épület-
együttesével. Délután utazás Lucca városfalak-
kal körbezárt lenyűgöző hangulatú városába. A 
szűk utcákon barangolva megtekintjük a város 
jellegzetes hangulatú terét a Piazza dell’Anfite-
atro-t, a San Martino katedrálist, a város román 
stílusú templomait és kereskedőházait.  Ezután 
látogatás egy toszkán villa gazdaságban, rész-
vételi lehetőség egy hangulatos borkóstolón, 
ahol a jellegzetes helyi termékekkel és borokkal 
ismerkedhetünk. (Borkóstoló: 15EUR/fő).  
 
5. nap: Pistoia-Budapest 
Városnézés Pistoia városában, ahol megte-
kintjük a Dóm teret, mely díszes épületeivel 
méltán tartozik Olaszország legszebb terei 
közé, majd hazautazás. Érkezés Magyaror-
szágra a késő esti órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 76.400,-Ft/fő 

5 nap

86.900,- Ft/fő

04.27-05.01. 
10.19-10.23.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Részvételi díj: 89.900,-Ft/fő* 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 

5 nap

85.900,- Ft/fő

04.18-22. 
06.06-10.* 
07.26-30. 
08.23-27. 
10.02-06.

03.31-ig -10% kedvezmény!



TOSZKÁNA ÍNYENCEKNEK
1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Megkezdjük utazásunkat a látnivalók, érde-
kességek és gasztronómiai élmények vilá-
gába. Kora esti érkezés Toszkánába. Hangu-
latos utcák, üzletek, pálmafák és termálfürdők, 
ez Montecatini Terme,  Olaszország egyik leg-
népszerűbb termálfürdő városa. 
 
2. nap: Collodi-Chianti-Monteriggioni-Siena 
Ma az itáliai kertművészet remekét, a híres 
"Giardino Garzoni"-t keressük fel. A reneszánsz 
és barokk kertépítészet lenyűgöző alkotását 
csodálhatjuk meg a szobrok, szökőkutak, ka-
nyargós lépcsősorok díszítette mesés park-
ban. Továbbutazás Greve in Chianti városába. 
Városnézés és vásárlási lehetőség a híres Chi-
anti borokból, majd folytatjuk utunkat Mon-
teriggioni városába. A középkor világába csöp-
penünk vissza a falakkal és 14 toronnyal 
őrzött hangulatos kisvárosba érkezve. Délután 
érkezés Siena városába, melynek városmagja 
az UNESCO Világörökség része. A kagyló 
alakú, XII. századi, hatalmas Piazza del 
Campo elegáns palotákkal szegélyezett terét 

szűk, boltíves sikátorokon keresztül közelítjük 
meg. Megtekintjük a Dómot, melynek temér-
dek lenyűgöző freskója mellett külön ékes-
ségnek számít intarziás márványpadlója. Sza-
badidő, majd utazás a Chianciano Terme 
városában található szállodába.  
 
3. nap: Sorano-Pitigliano-Saturnia 
Ma toszkána rejtett gyöngyszemeit keressük 
fel. Első megállónk a „toszkán Matera”, az íz-
letes boráról is híres Sorano, ahol megtekintjük 
az Orsini kastélyt, majd folytatjuk utunkat a 
régió másik elbűvölő településhez. A vulkáni 
sziklára épült Pitigliano hangulatát nehéz sza-
vakba önteni. Belvárosát „kis Jeruzsálemként” 
is emlegetik. Városnézésünk után irány a régió 
egyik legkülönlegesebb helye. Saturnia egye-
dülálló, háromezer éves forráshálózattal ren-
delkezik. A régi malom épület, a Cascate del 
Mulino mellett gőzölgő Terme di Saturnia lát-
ványa valóban lélegzetelállító. Az állandó 37 
celsius fokos víz, mely ásványi anyagokban 
gazdag, igazi orvosság a testnek és léleknek 
egyaránt. A csodálatos opálos, kénes víz erős 

illatú, így már messziről tudni fogjuk, jó úton 
járunk. A Pamukkale-szerű teraszokhoz ha-
sonlító Cascata del Mulino melegvizes termál-
forrásában megmártózni garantáltan felejthe-
tetlen élmény lesz. Visszautazás a szállodába. 
 
4. nap: Montalcino-Pienza-Montepulciano 
Uticélunk a hatalmas falakkal körülvett, impo-
záns vár uralta Montalcino. Séta a belvárosban, 
majd  programunk Pienza festői városában 
folytatódik, mely 1996 óta része az UNESCO 
Világörökségnek. A kis település hírnevét töb-
bek között II. Pius pápának köszönheti, aki itt 
született, majd rezidenciát építtetett magának. 
Izgalmas látnivaló a Piccolomini palota is, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Val d'Orcia 
völgyre. Montepulciano következik, mely kö-
zépkori sikátoraival, reneszánsz palotáival és 
templomaival bőven kínál látnivalót. Városné-
zés, borkóstoló, majd visszautazás a szállásra. 
 
5. nap: Arezzo-Budapest 
Utazás a dombtetőre épült Arezzo hangulatos 
városába. Városnézés, majd hazautazás.  

TOSZKÁN HÉTVÉGE SZARVASGOMBÁVAL

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

sáfrány, a szarvasgomba, vadpástétomok és 
mártások mind mind a régi specialitásai közé 
tartoznak. Első megállónk „az ideális városként 
is emlegetett Pienza, a reneszánsz városépíté-
szet bölcsője, mely a XV. század közepén épült 
egyfajta reneszánsz városfejlesztési mintaként 
II. Piusz pápa megbízásából. Városnézés, majd 
folytatjuk utunkat a 20 km-re fekvő , Montalcino 
dombra épült városába, mely a világ egyik leg-
jobb borának hazája. A délutánt egy igazán kü-
lönleges helyszínen töltjük. Vár a Monte Amiata 
mesés vidéke. Az ősi vulkán lábánál fekszik cip-
rusok, fügefák és fenyőfák ölelésében Bagni 
San Filippo fürdővárosa. A különleges hely a 
gazdag kénes termálvízből kicsapódó füstök 
és gőzök látványával Böcklin Holtak szigete 
festményére emlékeztet. Fürdési lehetőség. 
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban. 
 
3. nap: Buonconvento-Siena-S.G.d’Asso 
Reggel Toszkána egyik legszebb települése 
felé vesszük utunkat. Az ősi zarándok út, a 
Via Francigena mentén fekvő Buonconvento 
középkori hangulatú városában mintha meg-

állt volna az idő. Belvárosi séta a vöröstéglás 
épületek között, majd utazás a régió egyik 
legjelentősebb városába. Siena jelképe, a híres 
kagylóformájú főtér  a Piazza del Campo, ahol 
a Fonte Gaia szökőkútat,a Palazzo Comunale 
és a Torre del Mangia épületét is láthatjuk. A 
Santa Maria Assunta Dóm a román-gótikus 
építészet kiemelkedő alkotása, vakítóan fehér 
márvány homlokzatával elbűvölő látvány. A 
dóm gazdag belső díszítése szintén szemet 
gyönyörködtető a fehér és sötétzöld, szinte 
már fekete márvány borításnak, különleges 
mozaikpadlójának valamint Donatello, Nicola 
Pisano, Michelangelo és Pinturicchio alkotá-
sainak köszönhetően. Rövid szabadidő, majd 
visszautazás a szállásra. 
 
4. nap: Montepulciano-Budapest 
Utazás Montepulciano dombtetőre épült vá-
rosába, melynek messze földön híres bora, a 
Vino Nobile. Városnézés a reneszánsz palo-
tákkal, régi templomokkal, gyönyörű terekkel 
büszkélkedő belvárosban. Hazautazás. Érke-
zés Budapestre az éjszakai órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 76.400,-Ft/fő 
Gyerek ár:  74.900,-Ft/fő 

5 nap

89.900,- Ft/fő

05.08-12. 
08.10-14.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 
 

 

4 nap

79.900,- Ft/fő

11.07-10.

03.31-ig -10% kedvezmény!



NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA

1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Megkezdjük utazásunkat Olaszország egyik 
legfestőibb régiójába. Toszkánát említve elő-
ször szinte biztosan a ciprusokkal tarkított 
toszkán dombok, finom borok, elbűvölő kis-
városok képe ötlik fel mindenkinek a szeme 
előtt. Programunk során bejárjuk a tarto-
mány legszebb városait és a homokos tosz-
kán tengerparton pihenünk meg. Szlovénián 
át utazva, az esti órákban érkezünk meg 
szállásunkra, mely Montecatini Terme han-
gulatos városában lesz. A kisvárost több 
százezren látogatják meg évente, köszön-
hetően a világhírű gyógyvizének. A város 
már a XVI. században büszkélkedhetett für-
dőkkel, melyek közül az első és a leghíresebb 
a Tettuccio Terme a város főutcáján épült. 
Vacsora után esti séta lehetőség a hangu-
latos városközpontban, ahol a Piazza del 
Popolo szökőkútja, pálmafái és bárok, étter-
mek sokasága fogad. 
 
2. nap: Firenze-Pisa-Marina di Bibbona 
Reggeli a szállodában, majd a reneszánsz 
szülőföldjének kincsei várnak ránk. A régió 
fővárosába, Firenzébe utazunk. Az Arno folyó 
mellett elsétálunk a 'Santa Croce' templom-
hoz, melyet Firenze Pantheonjának is nevez-
nek a számos síremlék miatt. (Michelangelo 
sírja), majd városnézésünket a 'Piazza della 
Signoria' terén folytatjuk. Megnézzük a Vá-
rosháza épületét, a 'Loggia dei Lanzit' híres 
szobraival, majd elsétálunk a város jelképé-
hez, a híres 'Ponte Vecchio' hídhoz. Gyalogos 
sétánkat a Dóm téren fejezzük be. A Keresz-
telőkápolna, a Giotto féle harangtorony és a 
lenyűgöző 'Santa Maria del Fiore' épületének 
megtekintése után, Toszkána egyik legjelen-
tősebb városába, Pisa-ba utazunk, mely va-
laha Itália egyik legjelentősebb tengeri ha-
talma volt.  A Csodák tere, a Dóm és a Ferde 
Torony megtekintése után rövid szabadidő.  
(A Ferde Toronyba a feljutás és a Dómba való 
bejutás csak a helyszínen, a szabad helyek 
függvényében lehetséges!) Késő délután 
megkezdjük utazásunkat a toszkán tenger-
partra. Az etruszkok riviéráján található szál-
lodába az esti órákban érkezünk. Látnivalók-
ban és programokban gazdag nyaralás vár 
ránk itt, a Tirrén-tenger partján, ahol a szál-
láshelyünktől pár perces sétára található gyö-
nyörű homokos tengerparti strandon is sé-
tálhatunk, fürödhetünk majd.  

3. nap: Giannutri-Giglio szigete 
Szabadprogram vagy hajókirándulás a tosz-
kán szigetvilág két lenyűgöző szigetére. Vár 
Giannutri félhold alakú szigete, mely a leg-
délebbi a 7 toszkán sziget közül és mind-
össze 14 km-re fekszik Gigliotól. Giannutri 
szigetén sétálunk a szigorúan védett termé-
szetvédelmi terület mediterrán növényekkel 
teli ösvényein, majd fürdési lehetőség a gyö-
nyörű 'Cala Spalmatoio' öbölben. Ízletes 
ebéd a „tenger gyümölcseiből” a fedélzeten, 
majd továbbhajózunk a „Liliom-szigetre”. 
Séta a festői kikötőben, szabadidő, fürdési 
lehetőség vagy látogatás a Castello negyed-
ben. Visszaérkezés a szállodába az esti órák-
ban. (Ár: 55EUR/fő) 
 
4. nap: Siena-San Gimignano 
Az utunk ma a gyönyörű toszkán tájakon 
keresztül Sienaba vezet. A város a középkori 
kereskedők és bankok “mekkája” volt. Fel-
keressük a belváros egyik legjelentősebb 
építészeti alkotását, a Dómot, majd a leg-
fontosabb nevezetességek megtekintése 
után válogathatunk a hagyományaikat féltve 
őrző sienai kézművesek remekműveiből is. 
Délután San Gimignano-ban, a „tornyok” vi-
lághírű városában pihenhetünk meg, ahol 
az olyan helyi specialitásokat is megkóstol-
hatják mint a Chianti, a Vernaccia bor, vagy 
a szarvasgombával töltött vaddisznó sza-
lámi. Visszautazás a szálláshelyre a késő 
délutáni órákban. 
  
5. nap: Piombino-Elba szigete 
Reggeli után egész napos kirándulás Napó-
leon száműzetésének színhelyére. Elba fes-
tői szigete, a toszkán partoktól 15 tengeri 
mérföldre fekszik és garantáltan mindenkit 
elkápráztat majd szépségével. Piombino ki-
kötővárosába utazunk, ahonnan egy kelle-
mes hajóút után érkezünk meg Elba „fővá-
rosába”. Portoferraio-i érkezésünk után 
megtekintjük a híres Napóleon Villát. A Mal-
mok palotája a sziget egyetlen igazi neve-
zetessége, mely Napóleon rezidenciája volt, 
ma pedig emlékmúzeum. Fantasztikus pa-
noráma útvonalon folytatjuk utunkat a „Zöld 
szigeten”, ahol homokos strandok, mesés 
kis öblök és vad sziklapartok váltják egy-
mást. Olajfa és fügefaerdők, szelíd geszte-
nyések borítják a domboldalakat, meseszép 
öblei pedig hívogatóan csábítanak fürdő-

zésre. Délután sziget déli részén fekvő Ma-
rina di Campo-ba látogatunk, szabadidő, für-
dési lehetőség. Vásárolhatunk a helyi Alea-
tico desszertborból és a jellegzetes helyi 
süteményből, majd búcsú a Tirrén-tenger 
gyöngyszemétől és visszautazás a szállás-
helyre. (Ár: 45EUR/fő). 
 
6. nap: Volterra-Bolgheri 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy 
félnapos fakultatív kirándulás. (Ár: 25EUR/fő) 
A reggeli órákban elutazás Volterra gyönyörű, 
etruszk alapítású városába, mely a tartomány 
egyik büszkesége. A vulkanikus dombok kö-
zött emelkedő Volterra középkori hangulatot 
árasztó belvárosa egyszerűen lenyűgöző. A 
vastag kőfallal körülölelt városból gyönyörű 
kilátás nyílik a környező vidékre is. Középkori 
erőd, etruszk romok, múzeumok és a szűk ut-
cácskákban található hangulatos kis éttermek 
adják a város varázsát, és persze a város fő-
tere a Piazza dei Priori, mely Olaszország egyik 
legszebb tere. A látnivalói mellett Volterra az 
alabástromfaragás központja is, így lehető-
ségünk lesz gyönyörű ajándéktárgyak vásár-
lására is. Visszautazás a tengerpartra, de 
előtte még séta Bolgheri bájos, középkori han-
gulatú kisvárosában, mely a régió Sassicaia 
boráról is nevezetes. Borkóstoló, vásárlási le-
hetőség. Délután pihenés a tengerparton.  
 
7. nap: Massa Marittima-Montalcino- 
Cortona-Arezzo 
Búcsú a toszkán tengerparttól és utunk újra 
Toszkána mesés dombvidékére vezet ben-
nünket. Először rövid megálló Massa Marit-
tima hangulatos városában. Látogatás a kö-
zépkori hangulatát őrző városközpontban, 
ahol megtekintjük a Garibaldi teret, és a San 
Cerbone Dóm épületét, majd folytatjuk utunkat 
Montalcino elbűvölő, dombra épült kisváro-
sába. A viharos történelemmel és festői kör-
nyezettel rendelkező város legnagyobb kiter-
jedése és ragyogása a középkorra esik. Vára, 
templomai, meredek sikátorai és lépcsői, a 
városháza, karcsú tornyai, távoli lenyűgöző 
időszakok emlékei. A késő délutáni órákban 
elutazás a „Napsütötte Toszkána” című filmből 
is ismert Cortona domboldalba épült kisváro-
sába. Egy meredek hegy oldalában található 
5oo méter magasan az etruszk falakkal és 
fantasztikus etruszk sírokkal körbevett festői 
Cortona, melyet a legtöbben Francey Mayes 

romantikus történetéből ismernek. A zegzu-
gos kis utcákon járva megismerhetjük a leg-
fontosabb nevezetességeket, illetve megcso-
dálhatjuk a Monte Amiata vulkánhegyére és 
a Trasimeno-tó vidékére nyíló kilátást is. Mai 
utolsó megállónk helyszíne a dobra épült, et-
ruszk alapítású Arezzo városa lesz. A Corso 
Italia vezet a város legszebb részéhez, mely a 
belváros középkori hangulatú főtere, a Piazza 
Grande. Itt található a város híres szülöttéről 
a híres író, festő és építész Giorgio Vasari-ról 
elnevezett kávézó is, valamint gyönyörű palo-
ták és a XII. századi, homlokzatán három osz-
lopos galériasorral ékesített Pieve di Santa 
Maria. Városnézésünkből természetesen nem 
maradhat ki a Szent Ferenc templom sem, 
ahol megnézzük 'Piero della Francesca' híres 
freskósorozatát is a Szent Kereszt történeté-
ről. A városban játszódott az Élet szép című 
film, amit II. János Pál pápa kedvenc filmje-
ként tartottak számon, Toszkána szülötte Ro-
berto Benigni filmrendező főszereplésével. 
Esti érkezés a szállásra. 
 
8. nap: Arezzo-Budapest 
Korai reggeli a szállodában, majd hazauta-
zás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Szlovénián keresztül Magyarországra. Érke-
zés Budapestre az esti órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 22.400,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 26.000,-Ft/fő 

8 nap

134.900,- Ft/fő

08.31-09.07.

03.31-ig -10% kedvezmény!



TOSZKÁNA LEGJAVA
1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Vár ránk Közép-Olaszország egyik legszebb 
tája, a finom borairól, ősi villáiról, meseszép 
völgyeiről, ikonikus ciprusfáiról messze földön 
híres Toscana. Szálláshely elfoglalása Mon-
tecatini Terme városában az esti órákban. 
 
2. nap: Pisa-Firenze 
Utazás Pisa városába. A 'Campo dei Miracoli'-
nak négy meghatározó építménye a Dóm, a 
Ferde Torony, a Keresztelőkápolna és a temető. 
A város jelképe a Santa Maria Assunta Dómhoz 
tartozó híres 8 emeletes harangtorony 58 méter 
magas, az itáliai román stílus gyöngyszeme. A 
délutánt toszkána tartomány fővárosában tölt-
jük. Városnézés, majd az Arno-parti várostól egy 
felejthetetlen látképpel búcsúzunk. Firenze leg-
szebb panorámáját a folyó parton mestersége-
sen kialakított park tetején kiépített téren - Pi-
azzale Michelangelo - található kilátóteraszról 
csodálhatjuk meg. Visszautazás a szállodába. 
 
3. nap: San Gimignano-Volterra-Siena 
Festményre kívánkozó tájak mentén először San 

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

utcái évszázadok történetét elevenítik meg a lá-
togatók számára. Borkóstoló, vásárlási lehető-
séggel, majd a tartomány egyik kis gyöngysze-
mét keressük fel, melynek történelmi központja 
1996-ban került fel a Világörökségek listájára. 
Belvárosi séta, II. Pius Pápa szülővárosában, Pi-
enza központjában, majd utazás az etruszkok 
riviéráján található szálláshelyre. 
 
5. nap: Piombino-Elba szigete 
Piombino kikötőjéből a Tirrén-tenger egyik leg-
szebb szigetére, Elbára utazunk, mely Napó-
leon száműzetésének színhelyeként is ismert. 
Festői öblök, halászhajók, pazar villák, csábító 
éttermek és kávézók várják a látogatókat. 
Porto Azzurroban szabadidő vagy lehetőség 
az ásványbánya megtekintésére. Délután Por-
toferraio városában séta a történelmi város-
központban, ahol megtekintjük Napóleon egy-
kori rezidenciáját is. (Ár: 45EUR/fő) 
 
6. nap: Marina di Bibbona-Budapest 
Búcsú Toszkánától és hazautazás. Érkezés 
Budapestre a késő éjszakai órákban. 

NYARALÁS TOSZKÁNÁBAN

1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Elutazás Budapestről. Kora esti érkezés Tosz-
kánába. Látogatási lehetőség Montecatini 
Alto hangulatos városközpontjában, majd a 
szálláshely elfoglalása. 
 
2. nap: Lucca-Pisa-Viareggio 
Látogatás a falakkal körülölelt, festői Lucca 
városában, Puccini szülővárosában. a város 
szimbóluma, a Piactér vagyis a Piazza Anfi-
teatro, mely az ókorban színház volt. A vá-
rosnézésünk után Pisa-ba utazunk. A Csodák 
mezején a Dóm, Keresztelő Kápolna és a 
Ferde Torony páratlan összképe fogad (A 
Ferde Toronyba a feljutás és a Dómba való 
bejutás csak a helyszínen, a szabad helyek 
függvényében lehetséges!). Délután látogatás 
a toszkán tengerpart elegáns városában, Vi-
areggio-ban, fürdési lehetőség a tengerpar-
ton. Visszaérkezés a szállodába. 
 
3. nap: Recco-Camogli-San Fruttuoso- Portofino 
Korai reggeli után utazás Recco városába, 
ahol egy igazi focaccia-t is megkóstolhatunk. 

Hajóra szállunk és Camogli városába utazunk 
(Ár: 35 EUR/fő). A kis halászfalu színes házai, 
a Sárkány vár, a tengerparti sétány és a tür-
kizkék tenger garantáltan mindenkit elvará-
zsol. Rövid szabadidő, majd tovább hajózunk 
San Fruttuoso elbűvölő kis öblébe, ahol meg-
tekintjük az apátság épületét. Szabadidő, für-
dési lehetőség. Kora délután ismét hajóra 
szállunk és az olasz riviéra keleti részének 
egyik gyöngyszeméhez látogatunk. Portofino 
dús növényzetével, színpompás házaival, régi 
váraival lenyűgözi a látogatókat. A világ egyik 
leghíresebb és legszebb kikötőjét, az európai 
elit kedvenc találkozóhelyét az egyik legtöb-
bet fotózott településnek tartják. Szabadidő 
a festői városközpontban, ahol egyszerű ha-
lászcsónakok és sok millió dolláros jachtok 
ringatóznak együtt a világhírű színes házsor 
hátterével. Este visszautazás a szálláshelyre, 
vacsora. 
 
4. nap: Volterra-Firenze 
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív 
kirándulási lehetőség. Jellegzetes toszkán 

tájakon keresztül az utunk először a falakkal 
körülölelt Volterra középkori hangulatú vá-
rosába vezet. Városnézés, majd folytatjuk 
utunkat Firenzébe. Az Arno folyó partján vé-
gighúzódó, hosszú történelmi múltra vissza-
tekintő város, Toszkána régió székhelye és 
egyben kulturális központja. Belvárosi séta 
a legfontosabb nevezetességekkel, majd 
visszautazás a szállásra. (Ár: 30 EUR/fő) 
 
5. nap: Strandolás Forte dei Marmi 
Egész napos szabad program Montecatini 
Terme városában vagy fakultatív kirándulás 
és strandolás a toszkán tengerpart egyik leg-
szebb partszakaszán. (Ár: 15EUR/fő)Utazás 
Forte dei Marmi elegáns üdülővárosába, ahol 
üzletek, bárok, éttermek és széles homokos 
tengerpart várja a nyaralókat. Késő délután 
visszautazás a szállásra. 
 
6. nap: Montecatini Terme-Budapest 
Reggeli a szállodában, búcsú toszkánától, 
majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő 
éjszakai órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 17.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 89.900,-Ft/fő

6 nap

104.900,- Ft/fő

06.06-11.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő 
Pótágy ár:  89.900,-Ft/fő 
Gyerek ár:  85.900,-Ft/fő 

6 nap

99.900,- Ft/fő

07.19-24. 
08.16-21.

03.31-ig -10% kedvezmény!

03.31-ig -10% kedvezmény!



TOSZKÁNA CSODÁI ÉS ELBA SZIGETE

2. nap: Vinci-Firenze 
Elutazás Leonardo da Vinci szülővárosába. Vinci 
egy pici falu egy régi várral, tornyokkal Firenze 
közelében. A reneszánsz polihisztornak köszön-
hetően, nevét az egész világ ismeri. Múzeum-
látogatás, majd utazás Toszkána tartomány fő-
városába, Firenzébe. Lehetőség az Uffizi Képtár 
gyűjteményének megtekintésére helyi idegen-
vezetővel  részletes magyar nyelvű tárlatveze-
téssel. (Ár: 11.900,-Ft/fő*-jelentkezéskor fize-
tendő!) A múzeumlátogatást követően gyalogos 
városnézés keretében megtekintjük az Arno-
parti város legfontosabb látnivalóit. A Piazza 
della Signoria, a Ponte Vecchio és a Dóm tér 
épületeinek megtekintése után rövid szabadidő, 
majd firenzei látogatásunkat a Santa Croce 
templom híres sírhelyei előtt tisztelegve zárjuk. 
Visszautazás a szálláshelyre. 
 
3. nap: Pisa-Torre del Lago-Montecarlo-Lucca 
Egész napos fakultatív kirándulás Toszkána  leg-
szebb városaiba.  Először Pisa-ba utazunk, utunk 
a Csodák mezejére vezet, ahol a Dóm, Keresztelő 
Kápolna és a Ferde Torony páratlan összképe fo-

gad. Utána látogatás Torre del Lago városában. 
Lehetőség a Puccini Villa megtekintésére. Prog-
ramunk egy toszkán gazdaságban folytatódik. Bor-
kóstoló és ízelítő a régió specialitásaiból.Utolsó 
állomásunk a falakkal körülölelt, festői Lucca vá-
rosa. Gyalogos városnézés Puccini szülővárosában 
a legfontosabb látnivalókkal: Piazza Anfiteatro, 
Dóm, San Martino templom...(Ár: 40 EUR/fő). 
 
4. nap: Siena-San Gimignano-Volterra 
Ciprusokkal körülölelt domboldalak festői vidékén 
keresztül legelőször is Siena városába látogatunk 
el, melynek belvárosa az UNESCO a Világörökség 
része. Városnézés a jellegzetes középkori város-
kában, mely a középkori kereskedők és bankok 
"mekkája" volt egykor. Ismerkedés a legfontosabb 
látnivalókkal (Palazzo Pubblico, Il Campo, Torre 
del Mangia, Fontana Gaia), majd délután San Gi-
mignano-ba, a "tornyok világhírű városába" uta-
zunk. A dombtetőre épült "középkori Manhattan" 
képe már távolról  kiemelkedik a toszkán táj lan-
kái közül jellegzetes tornyainak köszönhetően, 
melyekből 14 maradt meg teljes pompájában. 
Vásárolhatunk a Chianti-ból és Vernaccia-ból, a 

helyi jellegzetes borokból vagy a szarvasgom-
bával töltött vaddisznószalámiból. A késő dél-
utáni órákban séta a Toszkána szívében meg-
bújó, etruszk alapítású Volterra belvárosában. 
Az "alabástrom városának" központja Itália egyik 
legszebb középkori tere, a Piazza del Priori, mely 
napjainkban már a Stephenie Meyer nagy sikerű 
regényéből készült film, az Újhold helyszíneként 
is világhírűvé vált, igaz, a jeleneteket Montepul-
ciano városában forgatták. Visszaérkezés a szál-
láshelyre az esti órákban. 
 
5. nap: Piombino-Elba szigete 
Kirándulás Elba szigetére. Utazás Piombino ki-
kötővárosába, ahonnan egyórás hajóút során 
érkezünk meg Portoferraio városába. A "zöld 
sziget"ként is gyakran emlegetett gyönyörű 
toszkán szigeten megtekintjük a Napóleon-vil-
lát, majd festői öblök mentén a sziget legszebb 
partszakaszaira látogatunk el. Délután szabad-
idő, fürdési lehetőség. (Ár: 45 EUR/fő). 
 
6. nap: Montecatini Terme-Budapest 
Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban. 

TOSZKÁNA ÉS AZ ETRUSZK RIVIÉRA
2. nap: Marina di Bibbona-Volterra-Bolgheri 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton, dél-
után fakultatív kirándulási lehetőség. Eluta-
zás Volterra gyönyörű, etruszk alapítású vá-
rosába, mely a tartomány egyik büszkesége. 
A vulkanikus dombok között emelkedő Vol-
terra középkori hangulatot árasztó belvárosa 
egyszerűen lenyűgöző. Középkori erőd, et-
ruszk romok, múzeumok és a szűk utcács-
kákban található hangulatos kis éttermek ad-
ják a város varázsát, és persze a város főtere 
a Piazza dei Priori, mely Olaszország egyik 
legszebb tere. Volterra az alabástromfaragás 
központja is, így lehetőségünk lesz gyönyörű 
ajándéktárgyak vásárlására is. Városnézé-
sünk után visszautazás a tengerpartra, de 
előtte még séta Bolgheri bájos, középkori 
hangulatú kisvárosában, mely a régió Sassi-
caia boráról is nevezetes. (Ár: 20EUR/fő) 
 
3. nap: Elba szigete 
Egész napos kirándulás Elba szigetére, Na-
póleon száműzetésének színhelyére. Utazás 
Piombino kikötővárosából, Portoferraio vá-

rosába. Megtekintjük a Napóleon-villát, majd 
festői öblök mentén a sziget legszebb part-
szakaszára látogatunk el. Szabadidő, fürdési 
lehetőség. Délután vásárolhatunk a helyi Ale-
atico desszertborból és az azzal készült sü-
teményből. Visszautazás a szálláshelyre az 
esti órákban. (Hajójegy: 45 EUR/fő). 
 
4. nap: Populonia-Suvereto 
Szabad program, pihenés a tengerparton vagy 
félnapos fakultatív kirándulás. (Ár: 20EUR/fő) 
Az etruszk kultúra nyomába szegődve, a festői 
Baratti öböl mentén Populonia városába láto-
gatunk, melynek várfala és bástyája a mai na-
pig látható. A hangulatos kisvárosból fantasz-
tikus kilátás nyílik a Baratti öbölre és az Etruszk 
riviéra partvidékére. A Régészeti múzeum 
megtekintése után, folytatjuk utunkat Suvereto 
városába, mely a toszkán régió egyik legfes-
tőibb települése. A Val di Cornia gyöngyszeme, 
középkori hangulatával, festői épületeivel, meg-
lep szépségével. Marina di Bibbona városa 
felé utazva, olívaolaj kóstoló és vásárlási le-
hetőség egy gazdaságban.  

5. nap: Pitigliano-Sorano-Civitá di Bagnoregio 
Mai első megállónk, a vulkáni sziklára épült 
Pitigliano, melynek belvárosát „kis Jeru-
zsálemként” is emlegetik. Épületei szinte 
beleolvadnak a sziklákba, melyekre a város 
épült. Következik a „toszkán Matera”, a bo-
ráról is híres Sorano, ahol megtekintjük az 
Orsini kastélyt, majd utazásunk egyik leg-
különlegesebb látnivalója felé indulunk. 
Lazio tartomány határát átszelve, Civitá di 
Bagnoregio városába látogatunk, mely Itá-
lia legszebb települései közé tartozik. A tu-
fasziklára épült ’Haldokló város’ már mesz-
sziről is megkapó látványt nyújt. A várost 
egy több száz méter hosszú keskeny hídon 
keresztül érjük el. Középkori városközpont-
jában sétálva mintha megállt volna az idő. 
Séta a festői kisutcákban, majd utazás a 
Chianciano Terme városában található 
szállásra. 
 
6. nap. Chianciano Terme-Budapest 
Reggeli után megkezdjük utazásunkat Ma-
gyarországra. Késő esti érkezés Budapestre. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 570,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)  25

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő 

6 nap

99.900,- Ft/fő

07.02-07. 
08.15-20. 
09.16-21.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő 

6 nap

99.900,- Ft/fő

05.19-24.

1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Elutazás. Esti érkezés a szállodába, az ivó-
kúráiról híres Montecatini Terme városába. 

1. nap: Budapest-Marina di Bibbona 
Elutazás Olaszországba. Szállás elfog-
lalása az Etruszkok riviéráján az esti 
órákban. 



VIRÁGFESZTIVÁL UMBRIÁBAN & TOSZKÁNA
1. nap: Budapest - Montecatini Terme 
Kora reggeli találkozó, majd utazás Toszká-
nába. Szálláshely elfoglalása a kora esti órák-
ban. Montecatini Terme, termálvízének 
köszönhetően vált világhírűvé. A pezsgő város-
központban hangulatos utcák, pálmafás terek, 
éttermek, bárok, üzletek várják a látogatókat. 
 
2. nap: Collodi-Firenze 
Reggeli után utazás a hegyek ölelésében fekvő 
Collodi városába, ahol sokak szerint Itália leg-
szebb kertje található.  A városban született Pi-
nokkió meséjének története is. A meseregény 
szerzője, Carlo Lorenzini azaz Carlo Collodi, itt 
töltötte gyermekkorát, innen az írói álnév is. 
Séta a Giardino Garzoni impozáns parkjában, 
ahol szökőkutak, kanyargós lépcsősorok, Pil-
langó ház vár ránk. A kertet 1652-ben kezdték 
építeni a Garzoni család megbízásából rene-
szánsz és barokk stílusban. Látogatásunk után 
továbbutazás a tartomány fővárosába, az Ap-
peninek dombjai között fekvő Firenzébe. Az 
Arno folyó mentén sétálunk be a város lebilin-
cselően szép történelmi központjába, mely az 

UNESCO Világörökség része. Gyalogos város-
nézés a legfontosabb látnivalókkal: Szent Ke-
reszt templom, Piazza della Signoria, Dóm, 
Giotto világhírű harangtornyával, majd szabad-
idő a város jelképénél a Ponte Vecchio hídjánál. 
Délután továbbutazás a Chianciano Terme vá-
rosában található szálláshelyre. Esti érkezés a 
szállodába.  
 
3. nap: Virágfesztivál-Spello-Perugia 
Reggeli után Umbria gyöngyszeme vár ránk. 
Spello egy varázslatos település, mely Olaszor-
szág legszebb falvai közé tartozik (Borghi piú 
belli d’Italia). A Virágfesztivál alkalmával meg-
nézzük a virágszőnyegekkel díszített régi város-
központot, a Santa Maria Maggiore templomot, 
a híres Baglioni kápolnával, majd Perugia váro-
sába utazunk. Perugia az „Olaszország zöld szí-
veként” is emlegetett Umbria tartomány 
fővárosa. Etruszk falakkal ölelt gyönyörű közép-
kori óvárosa valamint Olaszország híres csoko-
ládégyára (Baci Perugina) látogatók sokaságát 
vonzza a városba. A város egy 500 méter magas 
hegy lejtőin épült ki, festői városközpontjával. 

Az ősi város úgy ül a dombon, mint egy városf-
alakkal körülvett kis ékszer. Látnivalókban nincs 
hiány, így unatkozni biztos nem fogunk. Város-
nézésünk során a Piazza IV Novembre, a San 
Lorenzo-katedrális a főtérre néző szabad szó-
székkel, a Fontana Maggiore gyönyörű szökő-
kútja, és a mögötte magasodó városháza, a 
Palazzo dei Priori lesznek legfontosabb látniva-
lóink. Este visszautazás a szállásra. 
 
4. nap: Montepulciano-Budapest 
Rövid városnézés a hegytetőre épült Montepul-
ciano festői városában. A gyönyörű toszkán 
vidék egyik legszebb települése egy kialudt vul-
kán oldalkatlanában fekszik. Az óvárosban ta-
lálható főtér a Piazza Grande, nemcsak 
Toszkána, de egész Olaszország egyik legszebb 
tere, melyet XV. századi épületek , a Városháza, 
az óratorony, a Santa Maria Assunta Dóm ölel-
nek közre. A vidék már a VIII. században híres 
volt kiváló borairól, így a tér közelében található 
üzletekben akár a Vino Nobile finom borából is 
vásárolhatunk egy palackkal. Hazautazás. Ér-
kezés Budapestre az éjszakai órákban. 

TOSZKÁN GYÖNGYSZEMEK

1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Vár az ódon városok, nemes borok, szőlővel 
borított domboldalak festői világa. A változa-
tos vidék, történelmi emlékei és látnivalói 
mellett számos kulturális programot is tarto-
gat a látogatók számára, így utazásunk alkal-
mával mi is részesei lehetünk majd egy 
izgalmas fesztiválnak is. Esti érkezés a Mon-
tecatini Terme városában található szállásra. 
 
2. nap: Certaldo-San Gimignano-Monteriggioni 
Az etruszk alapítású Certaldo városába, Bocca-
cio szülővárosába látogatunk. A Val d’Elsa 
dombtetőn fekvő középkori városa a történelem-
kedvelők kedvence. Certaldo Alto falakon belüli 
városrészét keressük fel. Megtekintjük Boccacio 
házát, ahol életének utolsó éveit töltötte, és a Pa-
lazzo Pretorio épületét. Szabadidő, majd utazás 
a „tornyok városába”. San Gimignano Itália egyik 
legkülönlegesebb látványossága a középkori fel-
hőkarcolókkal tarkított, etruszk falakkal körülvett 
festői belvárosával. Továbbutazás Monteriggioni 
bájos hegyi városába. A középkor világába csöp-
penünk vissza a falakkal és 14 toronnyal őrzött 

hangulatos kisvárosba érkezve. Keskeny utcács-
kák, apró házak és a Santa Maria Assunta temp-
lom fogad bennünket az apró központban.  
Szabadidő a középkori fesztiválon, mely bemu-
tatja a középkori Monteriggioni város életét, jel-
legzetes ételeit, italait és mesterségeit. 
Chianciano Terme városában található szállás-
helyünkre az esti órákban érkezünk. Története 
az etruszk időkig vezethető vissza, neve azonban 
a római időkben gyógyító vizéről vált ismertté, 
így az „egészség városának” is nevezik. A han-
gulatos kis központtal rendelkező termálfürdő-
város, hatalmas zöld parkjaival, szállodáival, 
éttermeivel ideális kiinduló pontja egy toszkán 
barangolásnak. 
 
3. nap: Pienza-Sorano-Bagni San Filippo 
Zöld hegyoldalak, dombtetőn álló magányos 
ciprusok, aranyló szénabálák. Ez Val d'Orcia, 
Toszkána déli vidéke, melyet mi is bejárunk. A 
gyönyörű táj számos reneszánsz festőt is meg-
ihletett, így nem véletlen, hogy Val d’Orcia 2004-
ben az UNESCO Világörökség részévé vált. Ma 
a régió kevésbé ismert kisvárosait, Toszkána rej-

tett gyöngyszemeit keressük fel. Első megállónk 
Pienza városa lesz, majd a „toszkán Matera”, az 
ízletes boráról is híres Sorano következik, ahol 
megtekintjük az Orsini kastélyt. A délutánt egy 
igazán különleges helyszínen töltjük. Vár a 
Monte Amiata mesés vidéke. Az ősi vulkán lá-
bánál fekszik ciprusok, fügefák és fenyőfák öle-
lésében Bagni San Filippo fürdővárosa. A 
különleges hely a gazdag kénes termálvízből ki-
csapódó füstök és gőzök látványával Böcklin 
Holtak szigete festményére emlékeztet. Fürdési 
lehetőség a fehér mészkőmedencékben.  
 
4. nap: Montepulciano-Budapest 
Toszkána egyik legszebb városába látoga-
tunk. A dombtetőre épült Montepulciano egy 
kialudt vulkán oldalkatlanában fekszik, világ-
szerte híres bora, a Vino Nobile. Az óváros 
egyik legfontosabb pontja a főtér, a Piazza 
Grande, mely egész Toszkánában az egyik 
legszebb. A teret XV. századi épületek veszik 
körbe, itt találjuk a Városháza, az Óratorony 
és a Dóm épületét is. Városnézés, majd haza-
utazás. Éjszakai érkezés Budapestre. 

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Részvételi díj:* 69.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő 

(Csokoládé fesztivál*) 

4 nap

72.900,- Ft/fő

06.21-24. 
10.26-29.* 

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 19.500,-Ft/fő 

4 nap

79.900,- Ft/fő

07.05-08.

03.31-ig -10% kedvezmény!



ITÁLIA ZÖLD SZÍVE UMBRIA

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

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

4. nap: Trevi-Spoleto-Cascia-Roccaporena 
Mai programunk első állomása Umbria egyik 
legszebb kisvárosa, Trevi. Közös séta a han-
gulatos, keskeny kisutcákon, majd Spoleto 
középkori hangulatú városa következik. Vá-
rosnézésünket követően továbbutazunk Cas-
ciaba, majd a misztikus hangulatú Roccapo-
rena-ban folytatjuk programunkat. 
Megtekintjük Szent Rita szülőházát is, majd 
a Terni közeli szállásra utazunk. 
 
5. nap: Marmore vízesés-Todi-Orvietó 
Reggel a Marmore vízeséshez kirándulunk, 
majd folytatjuk utunkat a dombtetőre épült, 
falakkal körülölelt Todi városába. Városné-
zésünk során a Piazza del Popolo, a Dóm, a 
Palazzo dei Priori és a Palazzo del Popolo 
megtekintése. Délután a tufa sziklára épült 
Orvietóban, Itália egyik legszebb Dómját néz-
zük meg, majd utazás a szállásra. 
 
6. nap: Chianciano Terme-Budapest 
Hazautazás folyamatos pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban. 

DON MATTEO NYOMÁBAN
1. nap: Budapest-Rimini 
Elutazás Budapestről. Szálláshely elfoglalása 
Rimini környékén az esti órákban.  
 
2. nap: Gubbio- Perugia 
Délelőtt Don Matteo városa vár ránk. A régió 
egyik legősibb városába, a hegyoldalba épült 
Gubbióba kirándulunk. Városnézésünket Don 
Matteo templomával, a San Giovanni épüle-
tével kezdjük, és a filmből ismert helyszíneket 
keressük fel: 'Piazza Grande', 'Palazzo dei Con-
soli' és a 'Via Piccardi', majd a 'Via Baldassini' 
következik. A középkori hangulatot idéző ut-
cákon járva megtekintjük a város legfonto-
sabb nevezetességeit. Délután városnézés 
Perugiában, majd látogatás  és kóstoló a Cso-
koládé Múzeumban. Szállás Assisi közelében. 
 
3. nap: Assisi-Spello-Foligno 
Umbriai kirándulásunkat a 'Santa Maria degli 
Angeli' Bazilikában található 'Porziuncola' ká-
polna megtekintésével folytatjuk. Assisi városá-
ban a Bazilika épületében megtekintjük a Szent 
sírját, majd a Szent Klára templom következik. 

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

tünk. Látványos és izgalmas látnivaló lesz a 
'Ponte delle Torri' hídja is, ahol Don Matteo 
is gyakran kerékpározott. Szálláshely elfog-
lalása Terni közelében. 
 
5. nap: Orvieto-Lagi di Bolsena-Cittá delle Pieve 
Orvieto városába utazunk. Megtekintjük a 
'San Brizio' kápolna falain 'Fra Angelico' és 
'Luca Signorelli' freskóit, majd folytatjuk utun-
kat Bolsena városába. A Szent Krisztina 
templomban a Csodák kápolnáját keressük 
fel a "bolsenai csoda" története kapcsán, 
majd rövid séta a tóparton. Utazás 'Cittá delle 
Pieve' városába. Itt született Raffaello mes-
tere Perugino is. Rövid séta a terrakotta épü-
letek jellemezte belvárosban érintve a 'Piazza 
del Plebiscito' terét és a Katedrálist. Esti ér-
kezés Chianciano Terme városába. 
 
6. nap: Montepulciano-Budapest 
Montepulciano városából, egy felejthetetlen 
toszkán képpel veszünk búcsút Itáliától és 
megkezdjük utazásunkat Magyarországra. 
Érkezés Budapestre a késő éjszakai órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő 
Pótágy ár:  109.900,-Ft/fő 
Gyerek ár:   99.900,-Ft/fő 

6 nap

119.900,- Ft/fő

06.15-20.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 18.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 89 900,-Ft/fő 

6 nap

109.900,- Ft/fő

04.26-05.01. 
07.15-07.20.  
10.08-10.13.

03.31-ig -10% kedvezmény!

03.31-ig -10% kedvezmény!



RÓMA & KÖZÉP-ITÁLIA KINCSEI
1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Elutazás Montecatini Terme városába. Ez a 
hangulatos, 21 ezer lakost számláló kisváros az 
olaszországi Toscana régiójában, Pisa és Fi-
renze közelében fekszik. A város Olaszország 
legnagyobb és egyben egyik legismertebb ter-
málfürdő-célpontja, ami évente több ezer turis-
tát vonz a városba. A történelmi hangulat 
mellett a modern város pezsgésével is találko-
zunk, hiszen üzletek, éttermek sora vár a belvá-
rosban. Esti érkezés a szállodába     
                    
2. nap: Siena-San Gimignano-Pienza 
Folytatjuk az utunkat dél felé. Toszkána legszebb 
tájain fogunk átutazni, ahol a lankás dombokkal, 
szélfútta fenyőkkel, méltóságos ciprusokkal sze-
gélyezett tájak egyszerűen képeslapra kívánkoz-
nak. A régió legszebb városai közül először is 
San Gimignano falakkal körülvett óvárosát ke-
ressük fel. Belvárosi séta, látogatás a Dómban, 
majd továbbutazás Sienába. Itália egyik leg-
szebb középkori tere a színtere minden évben a 
világhírű Palio lovasversenyének. Itt láthatjuk a 
minden képről visszaköszönő gótikus városháza 

épületét is, büszke, égbeszökő tornyával, majd a 
Dóm épületét keressük fel. Utolsó megállónk Pi-
enza városában lesz. Az „ideális város” a mese-
szép Val d’Orcia vidéken található, az UNESCO 
Világörökség része. A Dóm (Cattedrale dell'As-
sunta), a nyolcszögletű harangtorony, a Palazzo 
Piccolimini valamint a lélegzetelállító panoráma 
megtekintése után a szállásunkra utazunk. Szál-
lás Chianciano Terme városában. 
 
3. nap: Civitá di Bagnoregio-Róma 
Vár Civitá di Bagnoregio, a tufasziklára épült ’Hal-
dokló város’, ahogyan az író Bonaventura Tecchi 
elnevezte. A különleges hangulatú várost gyalogo-
san közelítjük meg egy keskeny hídon keresztül. A 
gyönyörű környezetben megbújó, egykor nyüzsgő 
városkában ma már nagyon kevesen élnek, így 
nem csoda ha úgy érezzük majd a középkori han-
gulatú városközpontban  sétálva mintha megállt 
volna itt az idő. A vidékre nyíló kilátás a városból 
szemet gyönyörködtető és egyben érdekes látvány 
a szél és az eső formálta különleges agyagfelszín. 
Séta a festői kisutcákban, majd a Porta Santa 
Maria, és a San Donato templom megtekintése 

után továbbutazás Rómába. Városnézés az ókori 
emlékekkel, csodálatos bazilikákkal, díszes szob-
rokkal, barokk szökőkutakkal büszkélkedő Róma 
központjában. Este a szálláshely elfoglalása. 
 
4. nap: Tivoli-Róma 
Délelőtt elutazás Tivoli városába, mely fekvéséből 
adódóan a császárok idejében már népszerű nyári 
rezidenciákkal tarkított kis város volt. Látogatás a 
Villa d’este festői reneszánsz palotájában és a cso-
dálatos szökőkutakkal díszített parkban. Délután 
szabadidő Rómában vagy a városnézés folytatása. 
 
5. nap: Róma-Vatikán-Assisi-Chianciano Terme 
A Vatikáni Múzeumok és a Szent Péter Bazilika 
megtekintése tárlatvezetéssel. (Ár: 14.900,-Ft/fő-
jelentkezéskor fizetendő!) Utazás Assisibe. Szent 
Ferenc hegyoldalba épült városa Itália kö zép ko -
ri gyöngy szeme. A bazilika meg te kin té se után 
utazás a szállásra. 
 
6. nap: Chianciano Terme-Budapest 
Hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti 
órákban. 

RÓMAI BARANGOLÁSOK

1. nap: Budapest-Velence 
Kora reggeli indulás Budapestről. Velence közeli 
szálláshelyünkre a délutáni órákban érkezünk. Sza-
badprogram vagy kirándulási lehetőség a világ egyik 
legszebb városába, a cölöpökön álló Velencébe. (Ár: 
30 EUR/fő). Kihajózás Punta Sabbioni kikötőjéből, 
majd utazás a Szent Márk öbölbe. Városnézésünk 
során megtekintjük a Sóhajok hídját, a velencei gó-
tika remekművét, a Dózse Palotát, majd a híres 
Szent Márk teret, mely Napóleon szerint Európa leg-
szebb szalonja. A Bazilika, a reneszánsz stílusban 
épült Óratorony, a Campanile megtekintése után el-
sétálunk a Rialtóhoz majd rövid szabadidő (Félpan-
zió esetén vacsora egy hangulatos vendéglőben). 
Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.  
 
2. nap: Róma 
Ahogy a közmondás tartja: „Minden út Rómába 
vezet”, így reggeli után mi is megkezdjük utunkat 
az olasz fővárosba. Érkezés Lazio tartomány fővá-
rosába, az „Örök városba” a kora délutáni órákban. 
Látogatás a Világörökséghez tartozó történelmi vá-
rosközpontban. Programunkból nem maradhat ki 
a Piazza di Spagna-n elterülő Spanyol lépcső, a 

hajót formázó Fontana di Barcacciaval, Róma leg-
híresebb szökőkútja a Trevi kút, a Piazza Venezia 
valamint az ókori Róma impozáns hagyatéka a 
Forum Romanum, mely a város egyik földrajzi köz-
pontja. Utolsó állomásunk Róma jelképe, a Colos-
seum, melynek megtekintésével zárjuk mai 
programunkat. (Forum Romanum+Colosseum 
7.900 Ft/fő - Jelentkezéskor fizetendő!) Szálláshely 
elfoglalása Róma közelében az esti órákban. 
 
3. nap: Vatikán-Róma 
Látogatás a kereszténység központjában. A Te-
vere jobb partján fekvő Vatikánváros központja 
természetesen a Szent Péter sírjára épült bazilika. 
Lehetőség a Vatikáni Múzeum számtalan művé-
szeti kincsének és a monumentális Szent Péter 
Bazilikának a megtekintésére, részletes tárlatve-
zetéssel (Ár: 14.900,-Ft/fő*- Jelentkezéskor fize-
tendő!) Látogatásunk után a Szent Péter teret az 
Angyalvárral összekötő Via della Conciliazione 
sugárútja mentén sétálunk le a Tevere partjára.  
Délután a következő látnivalók várnak ránk: az An-
gyalvár, mely Mihály arkangyalról kapta a nevét, a 
Navona tér, ahol három gyönyörű szökőkút talál-

ható és a Pantheon különleges épülete, Raffaello 
sírjával. Este visszautazás a szálláshelyre. 
 
4. nap: Róma-Orvietó-Montecatini 
Folytatjuk római barangolásunkat: a Szt. Pál Ba-
zilika, az ókori Rómában különböző versenyek 
színhelyéül szolgáló Circus Maximus, a Santa 
Maria in Cosmedin és az Igazság Szája, majd 
rövid szabadidő. A déli órákban búcsú Rómától 
és megkezdjük utazásunkat észak felé. Úti cé-
lunk Umbria tartomány festői városa, a tufaszik-
lára épült Orvietó. Séta a varázslatos középkori 
óvárosban, a hangulatos kis utcákon. Megtekint-
jük az Itália csodájának nevezett csodás Dómot, 
majd kóstoló a híres orvietói borokból, ahol lehe-
tőség van vásárlásra is. Továbbutazás a Monte-
catini Terme városában található szállásra. 
 
5. nap: Firenze-Budapest 
Utazás Toszkána tartomány fővárosába, Fi-
renzébe. Rövid gyalogos városnézés: Santa 
Croce templom, Piazza Signoria, Palazzo Vec-
chio, Ponte Vecchio, Dóm, Keresztelőkápolna. 
Hazautazás, érkezés a késő éjszakai órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 22.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő 

6 nap

99.900,- Ft/fő

04.26-05.01. 
10.01-10.06.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** /**** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 22.000,-Ft/fő 

5 nap

96.900,- Ft/fő

03.13-03.17. 
04.18-04.22. 
06.06-06.10. 
07.18-07.22. 
08.16-08.20. 
09.12-09.16. 
10.23-10.27. 
12.29-01.02.

03.31-ig -10% kedvezmény!

03.31-ig -10% kedvezmény!



ITÁLIA GYÖNGYSZEMEI

1. nap: Budapest-Ferrara 
Elutazás. Utunk Emilia-Romagna tartomá-
nyába és a Pó-síkság egyik bájos városába 
vezet. Délután rövid belvárosi séta Ferrara 
virágzó kereskedővárosában. A látszólag 
szürke kisváros igen mozgalmas múlttal ren-
delkezik, hiszen egykoron az Este hercegség 
székhelye volt. Az óváros szívében kívülről 
megnézzük a vizesárokkal körülölelt vörös-
téglás várkastélyt, az impozáns Castello Es-
tense épületét, mely egykor Lucrezia Borgia 
udvarához tartozott. Séta a reneszánsz han-
gulatú városközpontban, majd utazás a tosz-
kán szállásra. Szálláshely elfoglalása Mon-
tecatini Terme hangulatos városában az esti 
órákban. A több, különböző hatású gyógy-
forrás köré épült város mára Olaszország 
legnagyobb gyógy-turisztikai központja, 
mely az ivókúráiról híres. A pezsgő város-
központban hangulatos utcák, pálmafás te-
rek, éttermek, bárok, üzletek várják a láto-
gatókat. 
 
2. nap: Pisa-Firenze 
Toszkána jellegzetes lankái és magasba törő 
ciprusfái közt találunk rá a tartomány két 
gyöngyszemére. Először Pisa városát keres-
sük fel, ahol a Csodák mezejének zöld pá-
zsitján nézzük meg a büszkén elhelyezkedő 
csontfehér épületeket. (Camposanto, Dóm, 
Keresztelőkápolna, Ferde Torony- A To-
ronyba a feljutás a helyszínen szabad helyek 
függvényében lehetséges!) Rövid szabad 
idő. Mai napunk második állomásához ér-
kezve az Arno parti város, Firenze legfonto-
sabb nevezetességeit keressük fel. A rene-
szánsz szülőföldjén, elsétálunk a város egyik 
jelképéhez a Ponte Vecchiohoz, ahol gyö-
nyörködhetünk az aranyművesek kifogyha-
tatlan kínálatában, majd a város politikai 
központja a Piazza della Signoria felfedezé-
sére indulunk. A Dóm téren megtekintjük a 
gyönyörű márványborítással ékeskedő gó-
tikus Santa Maria del Fiore épületét, Giotto 
harangtornyával és a Keresztelőkápolna 
épületével. Rövid szabadidő, majd vissza-
utazás a szállodába. 
 
3. nap: Orvietó-Róma 
Reggeli után, dél felé vesszük utunkat és egy 
rövid időre Umbria tartományával is megis-
merkedünk. Utazásunkat rövid időre megsza-
kítjuk Orvietó tufasziklára épült hangulatos 

kisvárosánál. A kanyargós utcákon sétálgatva 
váratlanul bukkan elő a XIV. században épült 
Itália legszebb székesegyháza, melynek hom-
lokzati mozaikjai elkápráztatnak szépségük-
kel. Folytatjuk utunkat Lazio tartomány fő-
városába, melynek központját az UNESCO a 
Világörökség részének nyilvánította. Az „Örök 
városba” a délutáni órákban érkezünk. Római 
városnézésünket a Spanyol lépcső, Trevi kút, 
Kapitólium, Forum Romanum és a Kolosz-
szeum megtekintésével kezdjük. (Forum-Ro-
manum+Colosseum tárlatvezetéssel, belépő-
vel 7.900,-Ft/fő* -Jelentkezéskor fizetendő!) 
Szálláshely elfoglalása az esti órákban Róma 
környékén. 
 
4. nap: Vatikán-Róma 
Látogatás a világ legkisebb államában, a 
Vatikánban. Lehetőség a Vatikáni Múzeum 
páratlan műkincseinek illetve a Szent Péter 
Bazilikának a megtekintésére részletes ma-
gyar nyelvű tárlatvezetéssel (Ár: 14.900,-
Ft/fő*-Jelentkezéskor fizetendő!). Délután 
az Angyalvár és Róma legszebb tereinek fel-
keresése (Navona tér, Pantheon), ahol ré-
szesei lehetünk az olasz főváros lüktető min-
dennapjainak. Visszautazás a szállásra az 
esti órákban. 
 
5. nap: Nápoly-Vezúv-Pompei 
A mai napon Campania tartomány főváro-
sába, a zsúfolt, de izgalmas Nápolyba láto-
gatunk. Dél-Olaszország fővárosa, az ellent-
mondások, a szűk sikátorok és a pizza 
városa. Városnézés a kaotikus forgalom, a 
zsúfolt kis utcák, és az ordítva "beszélgető", 
hevesen gesztikuláló olaszok sokszínű váro-
sában. Megtekinthetjük a Dóm nagyszerű 
gótikus épületét, ahol leróhatjuk tiszteletün-
ket Nápoly védőszentjének, Szent Gennaro-
nak ereklyéi előtt. A száradó ruhákkal tarkí-
tott, sikátoros utcákon járva megízleljük az 
igazi fatüzelésű kemencében készült nápolyi 
pizzát is, és beszerezhetünk természetesen 
egy szerencsehozó corno-t is! Végül a Királyi 
Palota vörös utcai homlokzatán a 8 nápolyi 
dinasztiát jelképező szoborcsoport búcsúzik 
tőlünk. Délután a ma is működő vulkánhoz, 
a Vezúvhoz utazunk, majd legnagyobb pusz-
tításának nyomait keressük fel az ókori rom-
városban, Pompeiben. Lehetőség az ásatá-
sok megtekintésére helyi idegenvezetővel 
szakszerű tárlatvezetéssel, melynek alkal-

mával megismerhetjük a romváros apró rész-
letekben rejlő történetét (Ár: 35EUR/fő*). Az 
eltemetett városban, megállt az idő. Színház, 
amfiteátrum, közfürdők, magánházak és bor-
délyok mesélnek az egykor itt élők minden-
napjairól. Az elhunyt emberek hamuval be-
temetett körvonalai alapján gipszből kiöntött 
szobrok készültek. A megkövült alakokat, fáj-
dalomba torzult testeket és arcokat is meg-
tekinthetjük látogatásunk alkalmával. Az esti 
órákban utazás a szálláshelyünkre, mely a 
varázslatos Sorrentói-félszigeten lesz. 
 
6. nap: Capri szigete 
Felejthetetlen kirándulásra indulunk a Ná-
polyi-öböl leglátogatottabb, legendás szép-
ségű szigetére, Caprira, melyet Sorrentó vá-
rosából rövid hajózással érünk el. A sziget 
enyhe éghajlata, buja növényzete és vad 
partjai évszázadok óta vonzzák ide a turis-
tákat. Luxus szállodák, elegáns üzletek, re-
mek éttermek és varázslatos hangulat vár 
itt ránk. Látogatásunk alkalmával gyönyör-
ködhetünk a tenger ámító kékségében, fo-
tózhatjuk a híres Faraglioni sziklákat, és 
megcsodálhatjuk a Monte Solaro csúcsáról 
a sziget lélegzetelállító körpanorámáját is. 
Capri számos villája és temploma mellett 
az egyik legfontosabb látnivaló a Villa San 
Michele, Axel Munthe svéd orvos és híres 
író villája, melyet szintén felkeresünk. Sza-
badidőben lehetőségünk lesz egy kellemes 
ebédre is, és a szigettúra alkalmával kóstol-
hatunk és vásárolhatunk is a jellegzetes helyi 
specialitásokból. (Ár: 85 EUR/fő) Visszauta-
zás a szállásra a késő délutáni órákban. 
 
7. nap: Perugia-Assisi 
Elbúcsúzunk a festői partoktól és Umbria 
tartomány felé indulunk. Az "Olaszország 
zöld szíveként" emlegetett Umbria főváro-
sába, a gyönyörű fekvésű, etruszk alapítású 
Perugiába utazunk. A San Lorenzo katedrá-
lis, a Fontana Maggiore, a Palazzo dei Priori 
lesznek legfontosabb látnivalóink, ahol a bel-
városi sétánk alatt a XIII. századi nagyszerű, 
hűsítő szökőkút mellett megízlelhetik a híres 
„Perugiai csókokat” is. Folytatjuk az utunkat 
a tartomány egyik legszebb városába, mely 
az UNESCO Világörökség része. A hegyol-
dalba épült városa Itália kö¬zép¬ko¬ri 
gyöngy¬szeme. Szent Ferenc szülővárosá-
ban a bazilika híres freskósorozatát (Giotto 

freskók) tekintjük meg és az alsó templom-
ban Szent Ferenc sírját keressük fel. A bazi-
lika meg¬te¬kin¬té¬se után utazás a szál-
lásra.  
 
8. nap: San Marino-Ravenna 
Utazás a Monte Titano ormára épült San 
Marino zsebkendőnyi miniállamába. Meg-
nézzük a Piazza della Libertá terén álló Kor-
mányzói Palotát, a köztársaság falait kör-
bejárva megmászhatjuk az erődtornyokat, 
majd megkóstoljuk a jellegzetes helyi boro-
kat, likőrspecialitásokat is. Továbbutazás 
Ravennába, ahol a templomok dísztelen tég-
lahomlokzatai csodálatos mozaik remekeket 
rejtenek a belső terekben. Sétánk során 
megtekintjük a város legfontosabb neveze-
tességeit (San Apollinare Nuovo, Dante sírja, 
San Vitale, Galla Placidia mauzóleuma), 
majd a Velence környéki szállásunkra uta-
zunk. 
 
9. nap: Velence-Budapest 
Délelőtt szabadidő, vagy fakultatív hajóki-
rándulás a cölöpökre épült Velencébe (Ár: 
30 EUR/fő). Gyalogos városnézés (Sóhajok 
hídja, Dózse Palota, Szent Márk tér, Bazilika, 
Rialto), majd hazautazás. Érkezés Buda-
pestre az éjszakai órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 28.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 143.900,-Ft/fő 

9 nap

159.900,- Ft/fő

07.08-16. 
09.02-10.

03.31-ig -10% kedvezmény!
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NÁPOLY-CAPRI-SORRENTÓ
1.nap: Budapest-Montecatini Terme 
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. 
Esti érkezés a szállodába Montecatini Terme 
városába. 
 
2. nap: Nápoly-Sorrentó 
Folytatjuk az utazásunkat dél felé. Campania 
tartomány fővárosába, a zsúfolt, de izgalmas 
Nápolyba látogatunk. A városnézés alkalmá-
val megtekinthetjük a Dóm nagyszerű gótikus 
épületét, ahol leróhatjuk tiszteletünket Nápoly 
védőszentjének, Szt. Gennaronak ereklyéi 
előtt. A keskeny, sikátoros utcákon járva meg-
ízleljük az igazi fatüzelésű kemencében ké-
szült nápolyi pizzát is. Szálláshely elfoglalása 
az esti órákban a sorrentói félszigeten. 
 
3. nap: Capri szigete 
Hajókirándulás a nápolyi öböl leglátogatot-
tabb, legendás szépségű szigetére, a mesés 
Caprira. A kis sziget nemcsak természeti szép-
ségekben, de történelmi emlékekben is nagyon 
gazdag. Tiberius császár több villát is építtetett 
itt, s egy időben a hatalmas Római Birodalmat 

is innen igazgatta. Az Axel Munthe villa meg-
tekintése után libegővel megyünk fel a sziget 
legmagasabb pontjára, ahonnan csodálatos 
kilátás nyílik az egész Nápolyi-öbölre. Capri 
városában Augustus császár kertjéből fotóz-
hatjuk a Faraglioni sziklákat. A délutáni sza-
badidőben lehetőség van sziget körüli hajó-
kázásra, vagy látogatás a sziget legnagyobb 
látványosságához, a Kék-barlanghoz. Capri 
gyönyörű kis pasztellszínű házaival, kacska-
ringós, szűk kis utcácskáival, tereivel garan-
táltan magával ragadja a látogatókat. Érdemes 
megkóstolni a citromos csokoládét és a helyi 
limoncellot. Visszautazás a szállásra az esti 
órákban (Ár: 85 EUR/fő). 
 
4. nap: Positano-Amalfi-Ravello-Sorrento 
Fakultatív kirándulásunk alkalmával a világ 
egyik legszebb panoráma útjának felfedezésére 
indulunk, a Salernói-öbölbe. Legelőször a Föld-
közi-tenger egykori nagyhatalmát, Amalfit fe-
dezzük fel, útközben rövid megálló Positano 
elbűvölő kisvárosa felett, panoráma fotózás. 
A Szent András Dóm megtekintése után rövid 

szabadidő, majd utazás a szintén a Világörök-
séghez tartozó festői kisvárosba, Ravelloba. A 
350 méter magas Monte Torellóra települt Ra-
vellót a XII-XIII.században virágoztatta fel a 
Rufolo család. A Villa Rufolo buja kertjéből és 
mór kerengőiből fantasztikus kilátásban gyö-
nyörködhetünk. Visszautazás a szállásra a kora 
esti órákban, de előtte még látogatás Sorrento 
hangulatos belvárosában. (Ár: 40 EUR/fő) 
 
5. nap: Pompei-Vezúv 
Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás 
Pompei romvárosában, melyet Kr.u. 79-ben 
temetett maga alá a tűzhányó kitörése, lehe-
tőség az ásatások megtekintésére helyi ide-
genvezető szakszerű tárlatvezetésével (Ár: 
35 EUR/fő*). Majd utazás a „Pokol kapujá-
hoz”, Campania tartomány  ma is működő 
vulkánjának kráteréhez. Lehetőség a Vezúv 
kráterének megtekintésére. Este a szállás el-
foglalása Montecatini Terme városában. 
 
6. nap: Montecatini Terme-Budapest 
Hazautazás. Érkezés az éjszakai órákban.  

NÁPOLY-CAPRI-SORRENTÓ REPÜLŐVEL

1. nap: Budapest-Nápoly-Sorrento 
Elutazás menetrend szerinti járattal Campa-
nia fővárosába, Nápolyba. Délutáni érkezés 
Campania tartomány fővárosába. Transzfer a 
Sorrento környéki szállodába. Vár ránk a cit-
romillatú Dolce Vita…A Sorrentói-félsziget a 
világ egyik legszebb és legnépszerűbb üdülő-
helye, ahol pezsgő éjszakai élet, ízletes ételek, 
gyönyörű tájak várják a látogatókat. 
 
2. nap: Sorrento-Positano-Amalfi-Ravello 
Reggeli a szállodában, majd fakultatív kirándulás 
a Salernói-öbölbe. A Kékszalag-útvonalon hala-
dunk, mely végigkígyózik a partvonal egész hosz-
szán, festői kisvárosokkal színesítve. Az élénk 
színekre festett házak hozzásimulnak a dombol-
dalakhoz, miközben citrusfákkal teli kertek eresz-
kednek meredeken alá a tengerhez. Panoráma 
megálló Positano-nál, majd látogatás a „Smaragd 
Barlangban”, ahol csónakokba szállva csodálhat-
juk meg a különleges fényviszonyoknak köszön-
hetően a víz smaragdos csillogását. 
Továbbutazás Amalfiba. Felkapaszkodhatunk a 
Dóm XI. századi bronzkapujához, majd mai 

utolsó állomásunk az Amalfi part legbájosabb vá-
rosa Ravello. A Villa Rufolo kertjéből megcsodál-
hatjuk a fantasztikus kilátást, majd vásárolhatunk 
a jellegzetes kerámiákból is. Visszaérkezés a szál-
lodába az esti órákban. (Ár: 40 EUR/fő) 
 
3. nap: Capri 
Reggeli után Sorrentó kikötőjébe utazunk. Hajóki-
rándulás a világ egyik legszebb szigetére, ahol 
helyi idegenvezetővel Capri és Anacapri neveze-
tességeit fedezzük fel. Capri városában Augustus 
császár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni sziklá-
kat, majd kisbusszal átutazunk Anacapri városába, 
ahol az Axel Munthe villa megtekintése következik. 
Délután limoncello kóstoló majd szabadidő, vásár-
lási lehetőség. Időjárástól függően lehetőség van 
fürdésre vagy sziget körüli hajókázásra, esetleg a 
Kékbarlang megtekintésére is. Búcsú Capri mese-
beli szigetétől és visszautazás a szállásra a késő 
délutáni órákban. (Ár: 85 EUR/fő) 
 
4. nap: Szabadprogram – pihenés a tengerparton 
Egész napos szabadprogram, pihenés a tengerpar-
ton. Este vacsora után fakultatív Sorrento By Night 

Tarantella esttel. Részvételi lehetőség egy látvá-
nyos folklórműsoron Sorrentóban (Ár: 30 EUR/fő) 
 
5. nap: Pompei-Nápoly 
Fakultatív kirándulási lehetőség Campania tar-
tomány két legjelentősebb városába. Pompei-
ben az eltemetett városban, helyi idegenvezető 
kíséretében járhatjuk végig az ásatásokat. 
Színház, amfiteátrum, közfürdők, magánházak 
és bordélyok mesélnek az egykor itt élők min-
dennapjairól. Délután a Vezúv lábánál fekvő 
Nápolyban megtekintjük legfontosabb neveze-
tességeket: Dóm, Castel Nuovo, Királyi Palota, 
San Carlo színház és a híres Galleria Umberto 
épülete. Az ellentmondások, a szűk sikátorok, 
és a pizza városának felfedezése után vissza-
utazás a szállodába. (Ár: 45 EUR/fő). 
 
6. nap: Vezúv-Nápoly-Budapest 
Délelőtt a Vezúv  kráteréhez utazunk.  Autóbusz-
szal  felmegyünk  a csúcs  közelébe, ahonnan 
gyönyörű panoráma nyílik a nápolyi öbölre és a 
Sorrentói-félszigetr is. Ezt követően transzfer a 
repülőtérre, hazautazás menetrend szerint.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 22.000,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 25.000,-Ft/fő 

6 nap

99.900,- Ft/fő

04.18-23. 
05.13-18. 
06.05-10. 
10.18-23.

Március 114.900,-Ft/fő 
Június 139.900,-Ft/fő 
Szeptember 144.900,-Ft/fő 
Október 129.900,-Ft/fő  
Utazás:  repülővel 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió   
Reptéri illeték: kb. 29.900,-Ft/fő  
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő 
Feladott poggyász:  20.700,-Ft/db 

6 nap

114.900,- Ft-tól/fő

03.12-16.* 
06.13-18.  
09.14-19.   
10.12-17.

03.31-ig -10% kedvezmény!



A SORRENTÓI FÉLSZIGET GYÖNGYSZEMEI

ban. Látogatási lehetőség Montecatini Alto 
hangulatos városközpontjában. 
 
2. nap: Nápoly-Sorrentó 
Utazás dél felé. Városnézés Campania tarto-
mány fővárosában, Nápolyban. A San Gennaro 
dóm, a Piazza Plebiscito, a Királyi palota, a Gal-
leria Umberto és a San Carlo színház megtekin-
tése után, megkóstolhatjuk a jellegzetes limon-
cello-t, sonkát és mozzarella sajtot is. Szállás 
elfoglalása Európa egyik legszebb üdülőhelyén, 
a Sorrentói-félszigeten az esti órákban. 
 
3. nap: Szabadprogram 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. 
Este ismerkedés a festői Sorrentó városával. 
Részvételi lehetőség egy Tarantella esten. 
(Ár: 30 EUR/fő) 
 
4. nap: Kék szalag-útvonal 
Fakultatív kirándulás a Salernói-öbölbe. A Kék-
szalag-útvonalon haladunk, mely végigkígyózik 
a partvonal egész hosszán, festői kisvárosokkal 
színesítve. Az élénk színekre festett házak hoz-

zásimulnak a domboldalakhoz, miközben cit-
rusfákkal teli kertek ereszkednek meredeken 
alá a tengerhez. Megálló Positano elbűvölő kis-
városa felett, panoráma fotózás. Ezt követően 
megcsodálhatjuk a Smaragd-barlang derengő 
smaragdfényeit, majd az alagutak rejtekéből 
előbukkanó Földközi-tenger egykori nagyha-
talmát, Amalfit fedezzük fel. Végül a 350 méter 
magasságban elhelyezkedő Ravello városában 
megbúvó Villa Rufolo kertjéből gyönyörködhe-
tünk a panorámában. (Ár: 40 EUR/fő). Este 
visszautazás a szállásra. 
 
5. nap: Capri szigete 
Hajókirándulás a világ egyik legszebb szige-
tére, Caprira. A sziget nemcsak természeti 
szépségekben, de történelmi emlékekben is 
nagyon gazdag. Tiberius császár több villát 
is építtetett itt, és egy időben a hatalmas Ró-
mai Birodalmat is innen igazgatta. Az Axel 
Munthe villa megtekintése után libegővel me-
gyünk fel a sziget legmagasabb pontjára, 
ahonnan csodálatos kilátás nyílik az egész 
Nápolyi-öbölre. Capri városában Augustus 

császár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni 
sziklákat. Délután, szabadidőben lehetőség 
van fürdésre vagy sziget körüli hajókázásra, 
esetleg látogatás a Kék-barlanghoz. Capri 
gyönyörű kis pasztellszínű házaival, kacska-
ringós, szűk kis utcácskáival, tereivel garan-
táltan magával ragadja a látogatókat. Érde-
mes megkóstolni a citromos csokoládét és 
a helyi limoncello-t. (Ár: 85 EUR/fő) 
 
6. nap: Pompei-Vezúv 
Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás Pom-
pei romvárosában, melyet Kr.u. 79-ben temetett 
maga alá a tűzhányó kitörése, lehetőség az ása-
tások megtekintésére helyi idegenvezető szak-
szerű tárlatvezetésével (Ár: 35 EUR/fő*). Majd 
utazás a „Pokol kapujához”, Campania tarto-
mány  ma is működő vulkánjának kráteréhez. 
Lehetőség a Vezúv kráterének megtekintésére. 
Szállás Chianciano Terme városában. 
 
7. nap: Chianciano Terme-Budapest 
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés az éj-
szakai órákban. 

A NÁPOLYI-ÖBÖL MESÉS SZIGETEI 
2. nap: Sant'Agata dei Goti-Nápoly 
Mai első megállónk Itália egyik legegyedibb kis-
városa Sant'Agata dei Goti lesz. A különleges 
hangulatú, tufasziklára épült város házai szinte 
egybeolvadnak a vulkanikus sziklaszirtekkel. Bel-
városi sétánk alkalmával a középkori városfal, a 
vár és a Dóm épülete lesznek legfontosabb látni-
valóink. Folytatjuk utunkat Nápolyba, ahol a város 
jelképe a Castel Nuovo, a Dóm, a Galleria Umberto 
és a Piazza del Plebiscito megtekintése következik. 
Pizza vacsora Nápolyban, majd a szállás elfoglalása.  
 
3. nap: Positano-Amalfi-Ravello-Ischia szigete 
Szabadidő Nápolyban vagy fakultatív kirándulás 
a világ egyik legszebb panoráma útján a híres 
Kék szalag útvonalon. Első megállónk Positano 
elbűvölő kisvárosa, ahol hajóra szállunk és szik-
laszirtek, festői öblök mentén egy órás sétaha-
józás után megérkezünk Amalfi városába. Séta 
a Monte Cerreto lábánál fekvő kisvárosban, ahol 
megtekintjük a Szent András Dóm épületét, 
majd rövid szabadidő. Amalfi városából már au-
tóbuszunkkal folytatjuk tovább utunkat. Ravello 
következik, mely híres gyönyörű kerámiáiról is, 

valamint itt található az a fantasztikus kilátópont 
is, ahonnan az Amalfi partvidék legszebb pano-
rámája tárul elénk. (Ár: 55EUR/fő) Kora este át-
hajózás Ischia szigetére, melyet a gazdag nö-
vényzetének köszönhetően zöld szigetként (Isola 
Verde) is emlegetnek. Érkezés a vulkáni kráterből 
kialakított kikötőbe, transzfer a szállodába.  
 
4. nap: Ischia szigete 
Ischia szigetén első megállónk Lacco Ameno,  
mely elsősorban termálvizű forrásairól ismert. 
Fotózás a híres gombasziklánál (“Fungo”), majd 
Casamicciola Terme érintésével jutunk el a sziget 
jelképéhez. A Castello Aragonese egy 1441-ben, 
sziklára épített, 133 méter magas erődítmény, 
ahonnan lélegzetelállító panoráma tárul elénk. 
Ezt követően Barano d’Ischia, a Maronti kilátó, 
és Serrara Fontana szerepel programunkban. 
Innen egy panorámabuszozás után felkeressük 
Forio településen a varázslatos Mortella-kertet, 
majd visszautazás a szállodába. (Ár: 40EUR/fő)  
 
5. nap: Capri, az álmok szigete 
Hajókirándulás Caprira. Az Axel Munthe villa 

megtekintése után libegővel megyünk fel a 
sziget legmagasabb pontjára, ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílik a Nápolyi-öbölre. Augus-
tus császár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni 
sziklákat, majd szabadidő. (Ár: 85 EUR/fő) 
 
6. nap: Procida szigete  
Fürdési lehetőség az Epomeo-hegy lábánál talál-
ható Citara-strandon, ahol a tengervíz termálvízzel 
keveredik. Délután fakultatív kirándulás: Procida, 
színes kis házaival már messziről elbűvöli a láto-
gatókat. Microtaxival járjuk be a sziget festői köz-
pontját, ahol megtekintjük a Corricella kikötőt, a 
katedrálist, majd szabadidő. (Ár: 45 EUR/fő) 
 
7. nap: Solfatara-Gaeta-Chianciano Terme 
Vár a Campi Flegrei, mely vulkáni kúpok, krá-
terek csoportosulása. Fotószünet a Solfatara 
felett, majd utazás a mítoszok és legendák 
földjére. Séta Gaeta belvárosában, majd to-
vábbutazás a toszkán szállásra.  
 
8. nap: Chianciano Terme-Budapest  
Reggeli a szállodában, majd hazautazás.  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
Félpanzió: 27.600,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 32.400,-Ft/fő 
Részvételi díj: 119.900 ,-Ft/fő* 

7 nap

109.900,- Ft/fő

07.01-07.* 
08.17-23. 
09.09-15.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Részvételi díj: 149.900,-Ft/fő* 
Félpanzió: 38.500,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő 

8 nap

119.900,- Ft-tól/fő

07.27-08.03.* 
10.05-10.12.

03.31-ig -10% kedvezmény!

1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Elutazás. Érkezés Montecatini Termébe,, 
a termálfürdők városába a kora esti órák-

1. nap: Budapest-Chianciano Terme  
Utazás rövid pihenőkkel mai szállá-
sunkra. Esti érkezés a szállodába. 



NYARALÁS DÉL-ITÁLIÁBAN
2. nap: Gargano-Vieste-San Giovanni Rotondo 
Utazás Puglia tartományába. Délután már a 
Gargano-félszigettel, az olasz csizma sarkan-
tyújával ismerkedünk. Kristálytiszta tenger, 
gyönyörű partok, mészkőszirtek, mandulafe-
nyő erdők, festői városok ejtik rabul az idelá-
togatókat. Séta Vieste sziklafalakra épült gyö-
nyörű középkori óvárosában, majd látogatás 
Szent Pió Atya városában. Szállás. 
 
3. nap: Tremiti szigetek-Vieste 
Ma az Adriai tenger gyöngyszemeinek felfe-
dezésére indulunk. A Garganói félsziget kö-
zelében található festői Tremiti szigetcsoport 
öt szigetből áll: San Domino, San Nicola, Cap-
raia, Pianosa és Cretaccio. Hajókirándulásunk 
alkalmával megmártózhatunk a kristálytiszta 
öblökben és megismerhetjük Diomédész le-
gendáját is (Ár: 16.900 Ft/fő - jelentkezéskor 
fizetendő!). Visszaérkezés a szállodába este. 
 
4. nap: Bari-Polignano a Mare-Alberobello 
Jellegzetes pugliai tájakon, olajfa és narancs-
ligetek mentén átutazva érkezünk meg Puglia 

fővárosába. Belvárosi séta Bari félszigetre 
épült óvárosában. (Katedrális , Szent Miklós-
Bazilika) Látogatásunk alkalmával természe-
tesen Szent Miklós püspök ereklyéit is meg-
tekintjük, majd folytatjuk az utunkat, 
Polignano a Mare festői városába, mely szá-
mos költőt, művészt ihletett meg. A mészkő 
sziklára épült városka ihlette meg Modugno-
t is, aki híres Volare című alkotását is itt írta. 
Programunk utolsó állomása a trullik városa 
Alberobello. Belvárosi séta, majd a szállás el-
foglalása. 
 
5. nap: Cosenza-Tropea 
Utazás a gyönyörű fehér homokos partok, 
festői kisvárosok világába. Calabria tarto-
mány a "Csizma országának" legdélebbi 
tartománya számos látnivalóval várja a 
látogatókat. Utazás rövid pihenőkkel dél 
felé. Útközben látogatás a "Kálábria tar-
tomány Athénjének" is gyakran emlegetett 
Cosenza hangulatos óvárosában. Érkezés 
a Tropea környéki szálláshelyre az esti 
órákban. 

6. nap: Pizzo 
Délelőtt látogatás Pizzo festői városközpont-
jában. (Ár: 20 EUR/fő) 
 
7. nap: Stromboli-Lipari-Vulcano 
Szabadprogram vagy fakultatív hajókirándulás 
a Lipari szigetekre, mely az UNESCO Világörök-
ség része. Kihajózás Tropea kikötőjéből. Első 
megállónk a fortyogó Stromboli szigete. A kúp 
alakú sziget legmagasabb csúcsa 926 méter. 
Folytatjuk utunkat Lipari szigetére, ahol a belvá-
rosban teszünk egy rövid sétát. Utolsó állomá-
sunk Vulcano lesz, ahol megmártózhatunk az 
iszappal teli medencékben is. Strandolás, majd 
visszahajózás Tropea városába. (Ár: 50 EUR/fő) 
 
8. nap: Maratea-Chianciano Terme 
Vár a Tirrén tenger gyöngyszeme, a templo-
mok városa Maratea. Látogatás Basilicata 
tartomány festői kisvárosában, majd utazás 
a szállásra. 
 
9. nap: Chianciano Terme-Budapest 
Hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre. 

NYARALÁS CALABRIA TENGERPARTJÁN

rosát keressük fel, ahol több éven keresztül élt 
és alkotott Márai Sándor. Az első látnivaló a 
Lungomare Trieste pálmafákkal szegélyezett 
sétánya, mely Salerno promenádja. A városné-
zés során megtekintjük a híres Dómot is, mely-
nek kriptájában Szent Máté evangélista sírját 
láthatjuk. Továbbutazás a "csizma lábfejénél 
"elterülő mesés Calabria tartományába. Esti ér-
kezés a Tropea tengerpartján fekvő szállodába. 
 
3. nap: Tropea 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Ismer-
kedés Tropea festői városával. A város a tenger-
parton magasodó sziklákra épült, így ennek 
megfelelően a belváros egyes pontjairól lélegzet-
elállító látványban lehet részünk. Láthatjuk Tropea 
jelképét, a Santa Maria dell'Isola mészkősziklán 
fekvő épületét, sétálhatunk a hangulatos utcács-
kákban, és fürödhetünk a kristálytiszta tengerben. 
 
4. nap: Pizzo 
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándu-
lási lehetőség. Látogatás Pizzo festői városköz-
pontjában és a Chiesetta di Piedigrotta-ban. A 

kis templom épületét a sziklába vájva alakították 
ki. Városnézésünk után visszautazás a szállás-
helyre. Délután szabad program. (Ár: 20 EUR/fő) 
 
5. nap: Scilla-Reggio Calabria-Pentedattilo 
Pihenés a tengerparton vagy egész napos fakulta-
tív kirándulás. (Ár: 30EUR/fő) Első megállónk Scilla 
elbűvölő kisvárosa. Az óváros, a San Rocco temp-
lom, a Castello dei Ruffo erőd és a lépcsőzetesen 
elhelyezkedő házairól ismert festői Chianalea ha-
lásznegyed lesznek legfontosabb látnivalóink. Kö-
vetkező megállónk Reggio Calabria, mely egy 
fantasztikus tengerparti promenáddal is büszkél-
kedik. A Lungomare Falcomatá “il più bel chilo-
metro d’Italia” vagyis Olaszország legszebb 
kilométere, ahol Gabriele D’Annunzio nevezte. Az 
utat gyönyörű épületek szegélyezik, sok közülük li-
berty stílusban épült. A legszebbek a palazzo Zani, 
palazzo Spinelli és a villa Genovese Zerbi. Belvárosi 
séta, majd látogatási lehetőség a Régészeti Múze-
umban. Továbbutazás Calabria szellemvárosába. 
Pentedattilo a tartomány legfestőibb városa. A le-
gendás történetű városban mintha megállt volna 
az idő. Látogatásunk után visszautazás a szállásra. 

6. nap: Stromboli-Lipari-Vulcano 
Fakultatív hajókirándulás a Szicíliához tar-
tozó festői Lipari szigetekre, mely az UNESCO 
Világörökség része. Első megállónk a for-
tyogó Stromboli szigete, majd látogatásunk 
után Panarea szigete mellett elhajózva foly-
tatjuk utunkat Lipari szigetére, ahol a belvá-
rosban teszünk egy sétát. Mai programunk 
utolsó állomása Vulcano szigete lesz, mely a 
Lipari szigetek legdélibb tagja. Strandolásunk 
alkalmával megmártózhatunk az iszappal teli 
medencékben is, majd visszahajózás Capo 
Vaticano mesés partjai mentén Tropea váro-
sába. (Ár: 50 EUR/fő) 
 
7. nap: Orte-Chianciano Terme 
Megkezdjük utazásunkat észak felé. Lazio 
tartományában rövid megálló Orte szikla-
szirtre épült városában. Belvárosi séta után 
utazás a szállásra. Szállás Chianciano Terme 
városában. 
 
8. nap: Chianciano Terme-Budapest 
Hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 32.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 45.000,-Ft/fő 

9 nap

174.900,- Ft/fő

07.09-17.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 30.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő 

8 nap

167.900,- Ft/fő

06.23-30.

03.31-ig -10% kedvezmény!

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

1. nap: Budapest-Chianciano Terme 
Elutazás. Esti érkezés a toszkán szállodába. 
 
2. nap: Salerno-Tropea 
Utazás dél felé. Rövid megálló Campania 
tartományában és  Salerno mediterrán vá-



AZ OLASZ CSIZMA SARKA PUGLIA

1. nap: Budapest-Chianciano Terme 
Kora reggeli találkozó, majd folyamatos uta-
zás Olaszországba. Körutazásunk alkalmá-
val a csizma alakú ország legdélibb tarto-
mányait barangoljuk be. Calabria, Basilicata 
tartományok érintésével érkezünk majd el 
„Csizma sarkába”, a mesés Puglia-ba. Szál-
láshely elfoglalása Chianciano Terme ter-
málfürdő városában az esti órákban. 
 
2. nap: Vietri sul Mare-Paestum 
Reggeli után, folytatjuk utazásunkat dél felé. 
Először Campania elbűvölő kisvárosába, a 
színes kerámiáiról is híres Vietri sul Mare 
városába látogatunk. Az Amalfi-part (Costi-
era Amalfitana) Nápolytól délre, Olaszország 
egyik legszebb tengerszakasza. A Vietri sul 
Mare és Positano városa közötti part nem 
véletlenül került fel az UNESCO listájára. A 
meredek partokról rálátni a tengerre, a kör-
nyéken pedig a magas hegyek látványa bű-
völi el a látogatókat.  Városnézés, majd dél-
után Paestum ősi görög-római romvárosába 
kirándulunk, mely szintén része a Világörök-
ségnek. (Ár: 25EUR/fő) Az Amalfi-parttól 
délre találjuk a képekről már biztos sokszor 
látott, napsugarak által bearanyozott fensé-
ges dór templomokkal büszkélkedő várost, 
Magna Graecia legszebb városát. Paestum 
a görög és római időkből jelentős emlékmű-
vekkel szolgál. Különös jelentőséggel bír a 
három dór stílusú templom. A romvárosban 
megtekinthetőek a város kövezett utcái, há-
zai, a római fórum, fürdők és egy görög szín-
ház, valamint templomok is. Legfontosabb 
látnivalók: a legrégebbi templom a Tempio 
di Hera,  Tempio di Nettuno (Kr.e. V.sz.) és a 
Tempio di Athene épülete. Látogatásunkat 
követően a közeli szálláshely elfoglalása.  
 
3. nap: Matera-Altamura-Alberobello 
A mai napon Dél-Olaszországnak egyik rej-
tett kincsét, a semmi máshoz nem hason-
lítható különleges szépségű és hangulatú 
Matera-t, a kősziklák városát ismerhetjük 
meg, mely a Passió című film forgatási hely-
színéül is szolgált. Matera régi városnegyede 
a Világörökség része. Keskeny, kanyargó ut-
cák, sziklába vájt lakások adják a város sa-
játos hangulatát. Megtekintünk egy szikla-
templomot, egy jellegzetes lakóházat, majd 
folytatjuk utunkat a Puglia és Basilicata tar-
tomány határán fekvő Altamura városába, 

mely egykor Puglia fővárosa volt. Belvárosi 
sétánk alkalmával megtekintjük a román stí-
lusú Dómot és vásárolhatunk a jellegzetes 
termékekből is (Taralli, Caciocavallo, Primi-
tivo stb.). Délután folytatjuk barangolásun-
kat a trullik földjén. A jellegzetes kúp formájú 
tetővel ellátott épület a pugliai táj elmarad-
hatatlan jellemzője. A Valle d’Itria sajátos 
építménye egész egyszerűen képeslapra kí-
vánkozik, ahogyan fehérségével kiemelkedik 
a zöldellő növények és a napsütötte kék ég-
bolt határán. A legrégebbi trullikat, melyeket 
ma Alberobello városánál találunk a XIV. szá-
zadban építették. Délután a régió egyik leg-
ismertebb látványossága az olajfaligetek és 
szőlők között megbúvó, bájos Alberobello 
következik. A tartomány gyöngyszeme, az 
UNESCO által védett mesés kisváros han-
gulatos éttermekkel, kis üzletekkel várja a 
látogatókat és itt természetesen akár egy 
trulli belsejét is megtekinthetjük. A különle-
ges jellegű középkori utcákban vásárolhat-
nak a helyi kézművesek portékáiból, majd 
rövid séta a város ősi, történelmi központ-
jában. Szálláshely elfoglalása Alberobello 
városában az esti órákban. 
 
4. nap: Locorotondo-Martina Franca-Ostuni-
Polignano a Mare 
Egy látnivalókban gazdag nap vár ránk ismét 
a trullik földjén. Belvárosi séta Locorotondo 
festői kisvárosában. A dombra épült város-
kából gyönyörű kilátás nyílik a Valle dei Trul-
lira. Következő megállónk a Valle d’Itria leg-
szebb városai közül a pugliai barokk 
második fővárosa, Martina Franca, melynek 
óvárosát középkori paloták és barokk temp-
lomok alkotják. Séta a fehérre meszelt há-
zakkal teli jellegzetes keskeny utcácskákban, 
majd a Piazza Plebiscito és a Basilica di San 
Martino megtekintése következik. Utolsó 
megállónk a falakkal körülölelt „fehér vá-
ros”Ostuni.  Óvárosa, egyben citadellája, „La 
Citta Bianca” (azaz Fehér város) név alatt 
ismert, amit fehérre meszelt épületeinek kö-
szönhet. Legjelentősebb épületei a katedrá-
lis és a Püspöki Palota valamint néhány ne-
mesi palota. Városnézés, olívaolaj kóstoló, 
majd késő délután Polignano a Mare váro-
sának gyönyörű tengerpartján pihenhetünk 
meg. Domenico Modugno szülővárosában, 
a híres Volare dalszerzőjének szobrát is látni 
fogjuk a tengerparti sétányon. Búcsú a bájos 

kisvárostól, majd visszautazás a szállodába 
az esti órákban.  
 
5. nap: Lecce-Otranto 
Reggeli után utazás a „Csizma sarka” felé. 
A „barokk városa” Lecce következik, mely a 
tartomány egyik legszebb városa a Salen-
tói-félszigeten. Dél Firenzéjének is nevezik, 
mert annyi műemlék maradt fenn itt az el-
múlt századokból. A Piazza Sant’Oronzo, a 
Dóm tér és a város legfontosabb neveze-
tességeinek megtekintése után ihatunk egy 
caffé salentina-t, majd folytatjuk utunkat Ot-
ranto városába , mely a középkorban velen-
cei, genovai, firenzei kereskedők találkozó-
helye volt. Itália legkeletebben fekvő 
városában megtekintjük a gyönyörű óvárost, 
mely az egyik legszebb Olaszországban, a 
„magyarok kútját, a Castello Aragonese épü-
letét és a Szent Péter Dómot, majd délután 
szabadidő, fürdési lehetőség a tengerparton. 
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban. 
 
6. nap: Bari-Castel del Monte-Trani-Barletta 
Reggeli a szállodában, majd Puglia tarto-
mány székhelye Bari felkeresése következik, 
mely a Római Birodalom jelentős kikötője 
volt hajdanán. Dél-Olaszország második leg-
nagyobb városában, az óváros megtekinté-
sével folytatjuk programunkat. "Barivecchia" 
a régi és új kikötő közötti félszigeten fekszik, 
a régi városfalak által körülhatárolva. Szent 
Miklós neve senki számára nem ismeretlen, 
de San Nicola-t, Puglia tartományában kü-
lönleges tisztelet övezi.  Szent Miklós ham-
vainak tiszteletére a városban bazilikát épí-
tettek (1087), és az ereklyéket Orbán pápa 
helyezte el a főoltáron. A San Nicola Bazilika 
Bari, és az európai kereszténység egyik leg-
jelentősebb egyházi építménye, fontos za-
rándokhely. A San Nicola tér, a Dóm, a Piazza 
del Ferrarese, és a Vár megtekintése után 
továbbutazás. Következik Puglia "kőkoronája" 
a Világörökséghez tartozó Castel del Monte 
megtekintése. Kora délután programunk 
Trani városában folytatódik, amit Puglia 
gyöngyszemének tartanak. Sétánk során 
megtekintjük a tengerre néző katedrálist,  
majd utazás Barletta-ba, mely 1348 tavaszán 
I. Lajos magyar király első nápolyi hadjárata 
során került első ízben magyar kézbe.  Bel-
városi séta, majd utazás a szállásra. A Gar-
gano-félszigeten, melyet a „Csizma sarkany-

tújának” is neveznek, található San Giovanni 
Rotondo városa, ahol ma esti szállásunk lesz.  
 
7. nap: San Giovanni Rotondo-Loreto 
A mai napon Olaszország és Puglia tarto-
mány legfontosabb zarándokhelyét ismer-
hetik meg. Látogatás a sztigmáiról híres Pió 
Atya városában. Következő megállónk Lo-
reto kisvárosa, mely hét évszázad óta híres 
búcsújáróhely.  Loreto a kereszténység egyik 
szent helye, Marche tartományának legfon-
tosabb vallási központja, valamint Olaszor-
szág leghíresebb zarándok- és csodatevő 
helye. A Loreto-i bazilikában, mely 1468-ban 
II. Pál pápa utasítására épült, található, a 
zarándoklatok középpontja, a „Casa Santa”, 
vagyis a Szent Ház”. Ez a ház a számos 
pápa által hitelesített hagyomány szerint a 
Szent Család názáreti házának egy része. A 
hagyomány megőrizte, hogy a házat 1294. 
december 9-ről 10-re virradó éjjel angyalok 
hozták Olaszországba. A Santa Casa és a 
Bazilika megtekintése után folytatjuk utun-
kat a Rimini közelében található szállásra. 
 
8. nap: Rimini-Budapest 
Korai reggeli a szállodában, majd hazautazás. 
Utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül 
Budapestre. Érkezés a késő esti órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 28.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő 

8 nap

144.900,- Ft/fő

09.19-26.



PUGLIA, A TRULLIK FÖLDJE REPÜLŐVEL
1. nap: Budapest-Bari-Castle del Monte-Trani 
Elutazás Itália egyik legkülönlegesebb tartomá-
nyába, ahol igazi dél olasz hangulat, mesés ten-
gerpartok, a híres fehér városok, és remek gaszt-
ronómia vár ránk. Érkezésünk után Bariban az 
óváros megtekintésével kezdjük programunkat. 
A Piazza del Ferrarese, a Vár, a San Nicola tér, 
és a Szent Miklós püspök ereklyéi fölé emelt 
bazilika lesznek legfontosabb látnivalóink. Vá-
rosnézésünk után a tartomány egyik legismer-
tebb erődje a középkori Castel del Monte kö-
vetkezik. Puglia "kőkoronája", II. Frigyes császár 
titokzatos alkotása, érdekes és egyedi építészeti 
megoldásainak köszönhetően 1996 óta a Vilá-
görökség része. A nyolcszáz éve épült nyolc-
szög alakú, nyolc darab nyolcszögletű tornyú 
erődnek minden emeletén nyolc egyforma te-
rem található. Az épület sosem szolgált védelmi 
célokat, de akkor miért építették? Számmisztika 
és szimbólumok nyomán, Castel del Monte rej-
télyét kutatjuk. Programunk Trani városában 
folytatódik, melyet Puglia gyöngyszemének tar-
tanak. Séta a hangulatos óvárosban, ahol meg-
tekintjük a város jellegzetes, román stílusban 

épült katedrálisát is a tenger mellett. Esti érke-
zés a Monopoli közeli szállásra. 
 
2. nap: Matera-Altamura-Alberobello 
Fakultatív kirándulási lehetőség: Basilicata 
tartományába teszünk egy kis kitérőt, és a 
különleges szépségű Matera-t, a kősziklák 
városát keressük fel, mely a Világörökség ré-
sze. A barlanglakások városában megtekint-
jük a sziklába vájt templom épületét, majd 
Altamura városába utazunk, mely egykor 
Puglia fővárosa volt. Belvárosi séta, majd vár 
a trullik fővárosa. A Valle d’Itria különleges 
formájú, hófehér épületei szőlőföldek, olíva-
ligetek mentén kísérik utunkat. Délután a tar-
tomány gyöngyszemét az UNESCO által vé-
dett Alberobellot fedezzük fel. (Ár: 30EUR/fő) 
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban. 
 
3. nap: Locorotondo-Martina Franca-Ostuni 
Locorotondo városába utazunk. Belvárosi séta 
a dombra épült "kerek városban", majd követ-
kező megállónk Martina Franca. Séta a fehérre 
meszelt házakkal teli jellegzetes keskeny ut-

cácskákban, majd a Piazza Plebiscito és a Ba-
silica di San Martino megtekintése. Utolsó 
megállónk a „fehér város”Ostuni.  Óvárosa, 
egyben citadellája, „La Citta Bianca” név alatt 
ismert, amit fehérre meszelt épületeinek kö-
szönhet. Legjelentősebb épületei a katedrális 
és a Püspöki Palota valamint néhány nemesi 
palota. Városnézés, olívaolaj kóstoló, majd dél-
után szabadidő. Szállás Ostuni városában. 
 
4. nap: Lecce-Otranto-Gallipoli 
Utazás a „Csizma sarka” felé. A „barokk vá-
rosa” Lecce következik, mely a tartomány 
egyik legszebb városa a Salentói-félszigeten. 
Dél Firenzéjének is nevezik, mert annyi mű-
emlék maradt fenn itt az elmúlt századokból. 
Városnézés, majd utazás Otranto városába. 
Itália legkeletebben fekvő városában megte-
kintjük a Castello Aragonese épületét és a 
Szent Péter Dómot, majd délután szabadidő, 
fürdési lehetőség Gallipoli tengerpartján. 
 
5. nap: Bari-Budapest 
Transzfer a repülőtérre, hazautazás. 

A MESÉS SZARDÍNIA

nekben pompázó kristálytiszta tenger, finom 
ételek és szárd vendégszeretet vár. Tranzit-
szállás Montecatini Terme városában.  
 
2. nap: Livorno-Olbia-Golfo di Asinara 
Livornóból áthajózás a Földközi-tenger má-
sodik legnagyobb szigetére. (Ár: 50 EUR/fő) 
A kora délutáni órákban érkezés Olbia kikö-
tőjébe. Belvárosi sétánk alkalmával megte-
kintjük a Szent Simplicius-templom épületét 
is, mely az északi régió egyik legértékesebb 
műemléke. Délután a szállás elfoglalása, sza-
badidő, fürdési lehetőség. 
 
3. nap: Catelsardo 
Egész napos szabadprogram, majd délután fa-
kultatív program keretében séta a Doria család 
alapította Castelsardo kisvárosában. A közép-
kori hangulatú várost Olaszország egyik leg-
szebb települése címmel is felruházták. A Doria 
kastélyból az Asinara öbölre nyíló fantasztikus 
kilátást is megcsodáljuk, majd visszautazás a 
szállásra. Útközben rövid megálló, fotózási le-
hetőség az Elefánt-sziklánál. (Ár:15EUR/fő). 

4. nap: Maddalena-szigetek 
Ma megismerjük a Földközi- tenger híres és 
védett Tengeri Nemzeti Parkját, a Madda-
lena-sziget-csoportot. A hét nagyobb sziget-
ből álló Nemzeti park az UNESCO Világörök-
ség védelmét élvezi. Ebéd a fedélzeten. Rövid 
séta a Maddalena-sziget központjában. Visz-
szatérés a kikötőbe délután. (Ár: 55 EUR/fő). 
 
5. nap: Sassari-Alghero-Neptun barlang 
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív ki-
rándulás. Látogatás a sziget második legnagyobb 
városában Sassari-ban, majd Alghero a sziget 
egyik legnépszerűbb városa következik. A város 
régi épületei híven őrzik a katalán, majd spanyol 
uralom emlékeit. Bejárjuk a bástyákkal körülvett 
óváros, macskaköves utcáit majd hajókirándulás 
a Capo Caccia hegy-szirthez és világhírű Grotta 
di Nettuno cseppkőbarlangba. (Ár: 35 EUR/fő). 
 
6. nap: Cagliari 
Fakultatív kirándulási lehetőség a sziget fővá-
rosába, az Angyalok öblében fekvő Cagliari-ba. 
Útközben fotózás egy nuraghe-nál, majd város-

nézés Szardínia legnagyobb városában, mely 
a Földközi-tenger egyik legszebb kikötővárosa 
is egyben. Séta a domboldalon épült régi ne-
gyedben, a bástyákkal körülvett óvárosban. (Ter-
razo Umberto I., Dóm, Elefánt-torony) Délután 
kóstoló a sziget jellegzetes termékeiből, majd 
visszautazás a szállodába (Ár: 30 EUR/fő). 
 
7. nap: Porto Cervo-Olbia 
A legszebb és leghíresebb partszakasz meg-
tekintésével búcsúzunk Szardínia szigetétől. A 
Costa Smeralda gyönyörű partszakaszát még 
1961-ben vásárolta meg Aga Khan és néhány 
barátja helybéliektől, így megalkotván a Sma-
ragd part „ fővárosát „ a jachtkikötőjéről és köz-
ismert politikusok, színészek által látogatott 
vendégeiről híres Porto-Cervo-t. Áthajózás a 
kontinensre (Ár: 50 EUR/fő) , majd Livorno ki-
kötőjéből a Montecatini Terme városában lévő 
szállásra utazunk. (A késői érkezés miatt nincs 
vacsora a szállodában!) 
 
8. nap: Montecatini Terme-Budapest 
Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban. 
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Utazás:  repülővel 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Részvételi díj: 169.900,-Ft/fő* 
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő 
Reptéri illeték:  29.900,-Ft/fő 
Feladott poggyász 20kg: 17.700,-Ft/db 

5 nap

149.900,- Ft-tól/fő

05.15-19. 
09.25-29.*

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió  (6 vacsora): 28.800,-Ft/ fő  
Egyágyas felár: 42.000,-Ft/fő 

8 nap

154.900,- Ft/fő

08.31-09.07.

1. nap: Budapest-Montecatini Terme 
Megkezdjük utazásunkat Szardínia me-
sés szigete felé, ahol fehér homokos ten-
geröblök smaragdzöld és tintakék szí-

03.31-ig -10% kedvezmény!



SZICÍLIA-MÁLTA REPÜLŐVEL

2. nap: Savoca-Forza d’Agro 
Szabadprogram, fürdési lehetőség a tenger-
parton. Délután fakultatív kirándulás a Ke-
resztapa nyomában. Savoca-ba látogatunk, 
ahol a film több jelenetét is forgatták. Fotózás  
a Bar Vitelli-nél, majd folytatjuk utunkat Forza 
d’Agro középkori városába. (Ár:8.900,-Ft/fő-
Jelentkezéskor fizetendő!) 
 
3. nap: Alcantara-Etna-Taormina 
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás. Első 
megállónk a varázslatos Alcantara szurdok. 
Fotószünet, majd folytatjuk utunkat az Etná-
hoz. Pihenő a Silvestri kráternél, séta a „kialudt” 
kráterek között. A menedékháztól fakultatív to-
vább lehet menni lifttel és helyi idegenveze-
tőkkel kb. 3.000 méteres magasságig, költsége 
helyszínen fizetendő. Délután Taorminába uta-
zunk, ami kedvelt üdülőhely volt már az ókor-
ban is szép fekvése, kellemes klímája miatt. A 
Csontváryt is megihlető híres görög színháza 
is a város aranykorát idézi. Belvárosi séta a 
barokk épületek, romantikus kis utcák, és a pa-
norámás kertek között. (Ár: 40 EUR/fő) 

4. nap: Málta-La Valletta-Mdina 
A festői Málta szigetére utazunk. A barokk gyöngy-
szeme, La Valletta felkerült a UNESCO listájára. 
Megnézzük a méltán híres Szent János katedrálist 
gyönyörű freskóival, majd délután Mdina városába 
utazunk, ami több mint 4000 éves múltra tekint 
vissza. Nemes város néven is emlegetik, mert a 
régi paloták között sok XII. századi hűbérúri le-
származott lakik itt máig. Este visszahajózás Szi-
cília szigetére, késő esti érkezés a szállásra. (Ár: 
59.900,-Ft/fő-Jelentkezéskor fizetendő!) 
 
5. nap: Palermo-Monreale 
Fakultatív kirándulás a sziget fővárosába. Meg-
tekintjük a Normann palotát, Európa legrégibb 
királyi palotáját, a Dómot, a hátborzongatóan 
különleges Kapucinusok kriptáját, a szűk, labi-
rintus szerű utcák között sétálunk a belvárosban, 
majd szabadidő. Délután ellátogatunk Monre-
ale-ba, ahol a normannok által alapított Benedek 
rendi kolostort tekintjük meg. (Ár: 45 EUR/fő) 
 
6. nap: Lipari és Vulcano szigete 
A Tirrén-tenger gyöngyszemeit a vulkanikus 

eredetű Lipari és Vulcano szigetét látogatjuk 
meg. Első megállónk Lipari, ahol kellemes 
sétát tehetünk a történelmi központban. A 
szigetet elhagyva a hajóról gyönyörködhe-
tünk a tengeri barlangok, egyedi alakzatú 
mésztufa és bazalt sziklák látványában. 
Utolsó állomásunk Vulcano, ahol strandol-
hatunk a fekete-homokos tengerparton vagy 
termál-és iszapfürdőzhetünk. (Ár: 60 EUR/fő) 
 
7. nap: Szabadprogram 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.  
 
8. nap: Siracusa-Catania-Budapest 
Vár Catania, Szicília egyik legjelentősebb 
városa. Belvárosi sétánk során megtekintjük 
többek között a Dóm épületét, a jellegzetes 
lávakőből faragott Elefántos kutat, a római 
színházat, az Ursino kastélyt, majd szabad-
idő, Szicília legnagyobb halpiacának meg-
tekintése. Továbbutazás a gyönyörű fek-
vésű, Világörökséghez tartozó Siracusába, 
városnézés. Este transzfer a repülőtérre, ha-
zautazás. 

VARÁZSLATOS SZICÍLIA
2. nap: Alcantara völgy-Etna-Taormina  
Délelőtt rövid megálló az Alcantara völgyében. 
A különös vulkáni képződmény igen sok embert 
ámulatba ejt, fotózás majd továbbutazás. A 
napjainkig is aktív vulkánhoz, az Etnához láto-
gatunk. Pihenő a Silvestri kráternél, szabad 
program, az idegenvezetővel séta a „kialudt” 
kráterek között illetve szabad program és vá-
sárlási lehetőség. Délután Taorminába utazunk. 
Városnézés Szicília legszebb kisvárosában. 
 
3. nap: Siracusa-Catania 
Kirándulás Siracusa városába. Cicero szerint ez 
volt a legnagyobb és a legszebb a görög városok 
közül. A régészeti park megtekintése helyi ide-
genvezetővel (Ár: 25 EUR/fő*) majd Ortigia barokk 
sziget-negyedének felkeresése. Délután érkezünk 
Catania-ba. Belvárosi séta a legfontosabb neve-
zetességekkel, majd visszautazás a szállodába. 
 
4. nap: Piazza Armerina-Enna-Agrigento 
Reggeli után elindulunk Piazza Armerina-ba. Az 
itt található római villa minden luxust kielégített 
az akkori időkben. Majdnem minden szobát cso-

dálatos mozaikok díszítenek, így nem véletlen 
került fel a világörökségi listára. (Ár: 20 EUR/fő*) 
Folytatjuk utunkat Enna hegytetőre épült, kö-
zépkori városába. Séta, majd szabadidő, ebéde-
lési lehetőség. Délután érkezünk Agrigento vá-
rosába. A régészeti park és a páratlan 
Templomok Völgyének megtekintése helyi ide-
genvezetővel. (Ár: 20 EUR/fő*) Az ősi város déli 
részén, hét fölséges, dór stílusban épült görög 
templom látható. Mostani föltárt és fölújított ál-
lapotukban némelyikük a mai Görögország te-
rületén kívül eső legnagyobb és legjobban meg-
őrzött ókori görög emlékek közé tartozik, a 
Világörökség része. Szállás elfoglalása Agrigento 
környékén. 
 
5. nap: Scala dei Turch-Corleone-Cefalu 
Ma a sziget egyik legkülönlegesebb látnivalójá-
hoz és legszebb strandjához látogatunk. A Scala 
dei Turchi (Török lépcső) Szicília egyik páratlan 
természeti képződménye. A vakítóan fehér, több 
száz méter hosszú lépcsőzetes sziklafal lenyű-
göző látványt nyújt a türkizkék tengerrel. Foly-
tatjuk utunkat Corleone városába, séta a macs-

kaköves utcák, történelmi templomok között. 
Kora este érkezünk Cefalu-ba, mely homokos 
tengerpartja, és szűk kanyargós utcácskái miatt 
az egyik legkedveltebb nyaralóhely.   
 
6. nap: Palermo-Monreale 
Városnézés a sziget fővárosában. Palermo 
városában a temérdek látnivaló, a középkori 
utcácskák, házak mind-mind sétára, felfede-
zésre csábítanak. A várost Conca d'Oro-nak, 
azaz arany kagylónak is nevezik. Központja 
egykor Európa egyik legszebb belvárosa volt, 
ma azonban az óvárosban sok romos épüle-
tet is találunk, de ez mit sem von le a vonzó 
összképből. A Palazzo Normanni, Katedrális, 
San Giovanni degli Eremiti, Via Roma, Teatro 
Massimo stb. megtekintése után továbbuta-
zás Monreale-ba, melynek pompás székes-
egyháza a jelképe. A gyönyörű arany mozai-
kok megtekintése után, visszautazunk 
szállásunkra. 
 
7. nap: Palermo – Budapest 
Délelőtt transzfer a repülőtérre. Hazautazás. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
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Utazás: repülővel 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás: félpanzió (6 vacsora) 
 
Reptéri illeték:  49.900,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 44.900,-Ft/fő 
Feladott poggyász 20kg: 27.700,-Ft/db 

8 nap

179.900,- Ft/fő

09.10-17.

Utazás:  repülővel 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás: reggeli 
 
Reptéri illeték:  kb. 55.000,-Ft 
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő 
Félpanzió:  20.000,-Ft/fő 

7 nap

189.900,- Ft/fő

10.01-07.

03.31-ig -10% kedvezmény!

03.31-ig -10% kedvezmény!

1. nap: Budapest-Catania 
Elutazás Cataniába. Esti érkezés után 
transzfer a Taormina környéki szállodába.   

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



1sort huzni

SZICÍLIA ZAMATA… GASZTROTÚRA
5 illetve 6 napos gasztrotúrák autentikus szi-
cíliai környezetben, medencés szállodában 
Siracusa közelében! A túrával egybekötött fő-
zőestek tematikájukat, nehézségi fokukat te-
kintve azonosak, 3-4 óra hosszúak. A 
közösen elkészített menük 3-5 fogásosak. A 
program min. 5, max. 7 fő részére vehető 
igénybe, tetszőleges időpontban. Pár nap 
alatt ízelítőt kapunk a szicíliaiak életéből, szo-
kásaiból és gasztronómiájából. Megismerjük 
a mediterrán konyha jellegzetes ételeit, fű-
szerhasználatát, a vulkanikus termőtalaj által 
kínált zamatos termésekből készített menü-
ket. Programtól függően, 1 vagy 2 alkalom-
mal, közös főzőest. A városlátogatások 
alkalmával, csoportkísérővel, a nevezetessé-
gek mellett, a hal és zöldségpiacokat, boros-
pincéket és gazdaságokat keresünk fel. A 
túrák évszaktól függően további programok-
kal bővülnek: Januárban narancsszüret. Feb-
ruárban Acireale híres karneváli forgatagába 
látogatunk el. Szeptemberben, az Etna lábá-
nál található Bronte kisfaluban szüretelünk 
pisztáciát, míg novemberben olívaszüreten 
veszünk részt. 

1. nap: Budapest-Catania 
Érkezés után, transzfer a szállodába. Welcome 
drink,  könnyű svédasztalos vacsora és egy-
két pohár bor elfogyasztásával zárjuk az estét, 
hiszen már későre jár. 
 
2. nap: Noto 
A bőséges reggeli elfogyasztása után elindu-
lunk, hogy felfedezzünk a csodálatos barokk kis 
várost, a homokkő templomairól híres NOTO-t. 
Itt rendezik meg minden évben a virágkarnevált 
is. A könnyű városi sétánk befejeztével, AVOLA  
felé veszük az irányt, ahol a tengerparti sétá-
nyon elfogyasztjuk az ebédünket, egy finom pa-
ninit , és persze az elmaradhatatlan espressot 
vagy capuccinot. Ezek után szállásunk felé ha-
ladva megállunk Fontane Bianche homokos 
partján sziesztázni. Este előkerülnek a kötények, 
közös főzés. Vacsorára tésztás napot tervez-
tünk, a szakácsunk  irányításával elkészítjük az 
első fogást gnocchi ( sajátkezűleg készített) al 
pomodoro e mozzarella al forno és Pizza készí-
tés valamint szicíliai ételkülönlegesség Parmi-
gana. Persze az előételek és a desszert sem 
maradhat el. Aperol és borok kisérik a vacsorát. 

3. nap: Siracusa 
Reggeli után belevetjük magunkat a Siracusa, 
(Ortigia városrészén) található piaci forgatagba, 
valamint a különleges atmoszférával rendelkező 
halpiac is a program részét képezi. A helyi szo-
kásokkal ismerkedve, közösen bevásárolunk a 
főzéshez. A vásárlás után belvárosi séta a Vilá-
görökség részéhez tartozó óvárosban. Délután 
indulás egy csodálatos pincészetbe, ahol az 
ebéd mellett kitűnő borokat kóstolunk, illetve be-
járjuk II. Ferdinánd várát. Kora délután érkezés a 
szállásra egy könnyű szieszta,majd helyi szaká-
csunk irányítása mellett elkészítjük a piacon vá-
sárolt tengeri finomságokat (pepata di cozze, 
risotto con gamberi, orata). Természetesen a kö-
zösen elkészített menüsort finom borok társasá-
gában fogyasztjuk el. A vacsora persze nem 
csak tengeri különlegességekből áll, az antipasto 
és a desszert sem maradhat el. Az esténket helyi 
vörösborok kisérik végig.  
 
4. nap: Taormina 
Reggeli után bejárjuk a csodálatos, sikáto-
roktól kanyargós Taormina városát. Egy 
rövid ismertető után, szabad program. Dél-

után ismét útra kelünk és meglátogatjuk a 
Keresztapa filmben is látható és  Al Pacino 
által is látogatott Vitelli Bar-t, Savoca-ban 
ahol megiszunk egy finom cappucinot. Séta 
a Santa Lucia templomhoz, majd visszaindu-
lunk a szállásra. Este finom rozmaringgal pá-
colt húsokat és zöldségeket grillezünk a 
szabadban. 
 
5. nap: Etna-Budapest 
Délelőtt bejárjuk az egyik legrégebbi római 
Amfiteátrumot, megnézzük a kőfejtőt és Dio-
nüsziosz”fülét” Siracusában. Ezt követően, 
megnézzük hogyan készítik a ricottát egy kö-
zeli manufaktúrában, ahol ebédet is kapunk a 
friss ricottából helyi szalámi különlegességek-
kel. Majd irány a csodálatos nagyasszony azaz 
az ETNA, ahol egy rövid kráter túrát teszünk 
és megnézzük a vulkánikus kietlen tájat. Uta-
zás Cataniába, séta a via Etnea-n. Szabadidő, 
majd transzfer a repülőtérre. Hazautazás.  
 
Részvételi díj az utazás időpontjától, és az 
egyedi elképzelésektől függően! Kérje ajánlatun-
kat az info@tdmtravel.hu email címen!  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: x.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 0.000,-Ft/fő 

x nap

x4.900,- Ft/fő

x. 16. 
x. 03.



APARTMANOK ÉS SZÁLLODÁK OLASZORSZÁGBAN
LIGNANO 

Friuli tartomány üdülővárosa a Tagliamento folyó és a Marano-i 
lagunák között helyezkedik el egy kis félszigeten. Az adria népszerű 
üdülővárosa, hosszú homokos tengerparttal büszkélkedhet. A 8 ki-
lométer hosszú, akár 350 méter széles part mentén 40 felszerelt 
strandot találunk, ahol  gyermekeknek kialakított játszópark, 
animációs program szórakoztatja a vendégeket. Hemingway is 
nyaralt Lignanoban. Ő egyszerűen "olasz floridának" nevezte a 
várost. Állatkert, vidámpark, csúszdapark, tengerparti játszóterek… 

  ÁR: 69.900,-Ft-tól /4 fő/hét

BIBIONE

Nyolc kilométer hosszú homokos tengerpartjával Bibione, Itália  egyik leg-
kedveltebb üdülővárosa, mely minden évben pihenni vágyók ezreit vonzza a 
városba. A Lido Del Sole mentén apartmanok, szállodák, éttermek és 
számos üzlet várja a vendégeket. Fokozatosan mélyülő tengerpart, a 
strandon kialakított játszóterek, az animátorok által biztosított színes 
programok a gyerekek számára ideális helyszínt biztosítanak a nyaraláshoz. 
Bibione évről-évre megkapja a kék zászlót, a tengervíz és a tengerpart tisz-
taságáért. 

ÁR: 64.900,-Ft-tól /4 fő/hét

CAORLE

Az egyik legkedveltebb, festői üdülőhely az Adriai-tenger északi 
partvidékén, „Kis Velence” néven is ismert. A romantikus óvárost szűk 
sikátorok és pasztellszínű középkori házak díszítik. A sétányt kísérő 
sziklasort kőfaragók munkái teszik szépségessé. Caorle, Ernest 
Hemingway kedvenc olasz városa, ahol több regényén is dolgozott. 
Hangulatos éttermek és a világszerte híres olasz fagylaltozók csábítják 
a pihenni vágyókat. Finom homokos, sekélyvizű partja különféle sportolási 
lehetőségekkel várja a turistákat.  

ÁR: 79.900,-Ft-tól /4 fő/hét

LIDO DI JESOLO

Az Észak-Adriai üdülések fellegvára, tengerpart és szórakozást 
együtt.  Jesolo Pineta részén elegáns szállodákat , remek hal 
éttermeket találunk, ezt a részt a nyugodtabb pihenést kedvelőknek 
ajánljuk. Míg a Piazza Drago és a Piazza Nember között több 
kilométer hosszú sétálóutca kígyózik éttermekkel, bárokkal, késő 
éjszakáig nyitva tartó üzletekkel. Itt található Olaszország egyik leg-
nagyobb csúszdaparkja, van gokart pálya, golfpálya, vidámpark, 
minigolf club, luxus wellness központ, ócenárium, tropicarium. 

  ÁR: 59.900,-Ft-tól /4 fő/hét

RIMINI-RICCIONE

Ha Riccione-ban üdülünk nem hagyjuk ki Rimini óvárosát, és ha Riminiben 
töltjük a nyarat ne mulasszuk el az esti sétát a híres Viale Ceccarini 
forgatagában. Hosszú homokos tengerpart és számtalan szórakozási 
lehetőség várja az itt nyaralókat. Delfinshow, Oltermare, Csúszdapark, 
Fiabilandia, Miarabilandia, Mini-Itália…  Kulturális programok között is vá-
logathatunk bőven hiszen közel van a vásárlók paradicsoma, San Marino 
mini állama, Gradara romantikus vára, de Pesaro, Fano és Urbino is megér  
egy-egy kirándulást. 

ÁR: 99.900,-Ft-tól /4 fő/hét

LIGÚR TENGERPART

Leanderek, színesen virágzó bokrok, dombok és a mélykék tenger. 
Pálmafák és olíva bokrok felváltva osztoznak a teraszos termőföldeken. 
Virágültetvények, mandula- és gesztenyefák sorai teszik ellenállhatatlanul 
vonzóvá a tájat, ahol hegyoldalba épült luxus szállodák, vagy hangulatos 
apartmanok várják a turistákat. Festői kis öblök, sziklás, aprókavicsos 
és homokos partok, kiváló szálláshelyek, remek konyha, bájos kis ha-
lászfalvak és számtalan látnivaló! Focaccia, pesto, lagaccio, Vermentino? 
Irány ligúria!

ÁR: 84.900,-Ft-tól /4 fő/hét

TOSZKÁNA

Nemcsak magasba törő ciprusok, kockás abroszos trattoriák és 
hangulatos kisvárosok hanem tengerpart is! Méghozzá nem is 
akármilyen. Néhány klasszikus tengerparti üdülőhely mellett (Follonica, 
Marina di Bibbona, Cecina) az Etruszk riviera elbűvölő partszakaszokkal 
lepi meg a látogatókat. Golfo di Baratti,  Vada fehér homokos partja 
mind-mind lebilincselően szép tengerszakaszokkal várják az érkezőket. 
A toszkán szigetvilág gazdagsága egy felhőtlen nyaralás minden 
apró részletét együtt biztosítja az utazóknak. 

  ÁR: 98.900,-Ft-tól /4 fő/hét

SZICÍLIA

A Nap szigete, a Keresztapa földje. Napfény, tenger, kultúra és a szenzációs 
olasz konyha vár itt ránk. Arancini, cannoli, kardhal…A Földközi-tenger leg-
nagyobb, Európa 7., valamint Olaszország közigazgatásilag legkiterjedtebb 
régiója. A sziget rengeteg látnivalóval várja az aktív pihenés szerelmeseit. 
Tavasz, kora nyár és ősz kiválóan alkalmas arra, hogy körbeautózzuk a 
"Nap szigetét", Szicíliát. Már Goethe is megírta a szigetről: "…Szicília 
nélkül nem lehet igazi képünk Itáliáról: itt van a kulcsa mindennek."

ÁR: 169.900,-Ft-tól /4 fő/hét

SZARDÍNIA

Nuraghe, Smaragd-part, Cagliari, szárd sajtok, ízletes bottargás tészta, 
mirtusz likőr…Ha fehér homokos,  gyönyörű tengerpartra vágyunk 
akkor irány Sardegna! Szardínia tündöklő színeivel, illatával, a változatos 
szárd ízekkel, nyugalmával és gazdag történelmi-kulturális múltjával 
garantáltan elkápráztatja a látogatókat.  Vendégszerető szárdok, isteni 
konyha és kristálytiszta tenger. Porto Cervo és az elit által gyakran 
látogatott északi üdülővárosok vagy Costa Rei, Villasimius? Mindegy, 
csalódni nem fogunk! 

ÁR: 89.900,-Ft-tól/4 fős apartman/hét

Érdekességek, hasznos információk Olaszországról: www.olaszutak.blog.hu 



PÁRIZS ÉS EGY CSIPETNYI NORMANDIA
2. nap: Párizs-Giverny-Chateau-Gaillard-Rouen 
Folytatjuk utazásunkat a francia főváros felé. Au-
tóbuszos városnézés: Bastille tér, Louvre, Opera, 
Concorde tér, Champs-Élysées, Diadalív, Défense 
negyed. Továbbutazás Normandiába, mely válto-
zatos tájaival, festői városaival Franciaország 
egyik legszebb régiója. Első megállónk Norman-
dia egyik leglátogatottabb apró kis települése 
lesz. Claude Monet 43 évig élt itt, és alkotta meg 
saját paradicsomát. A vidéki természet egyszerű 
szépsége mindennapi megihletője volt művésze-
tének. „A kertem a legcsodálatosabb remekmű-
vem.” – vallotta az impresszionisták atyja. 
Giverny pici Szajna menti falujában található a 
festő háza. A festményeit ikonikussá tévő taviró-
zsákkal ékesített birodalma, mely nyugalmas el-
vonuló tere volt az idős festőnek, ma nyitva áll a 
látogatók előtt. Látogatás a híres kertben, és a 
berendezett termekben, majd folytatjuk az utun-
kat Rouen irányába. Útközben fotószünet a 
Szajna fölött uralkodó Château-Gaillard impo-
záns, középkori épületénél, melyet egykor beve-
hetetlennek tartottak. Oroszlánszívű Richárd 
híres várát 1196-ban kezdték építeni, a kor egyik 

legnagyobb, legköltségesebb erődítménye volt. 
Esti érkezés a Rouen közeli szállásra. 
 
3. nap: Arromanches-Mont-Saint-Michel 
A világtörténelem egyik legnagyobb csatájának, 
a normandiai partraszállásnak a helyszínét keres-
sük fel. A partraszállás egyik legfontosabb emlék-
helye Arromanches, ahol egy 360 fokos 
körmoziban egy rövidfilmet tekintünk meg, mely 
a történelem fontos napját eleveníti fel. Látogatá-
sunk után Normandia, de talán egész Franciaor-
szág legszebb, legkülönlegesebb látványossága 
vár ránk. A Mont-Saint-Michel bencés apátsághoz 
kirándulunk, mely sokak szerint a világ 7 csodája 
közé tartozik. A sziget és a rajta található apátság 
elsők között került fel az UNESCO listájára. A „La 
Merveille” azaz a középkor csodájának is nevezett 
kolostor megtekintése után szabadidő. Visszauta-
zás a szállásra.  
 
4. nap: Rouen-Párizs 
Városnézés Felső-Normandia fővárosában. A 
történelem nyomai jól érezhetőek a Szajna parti 
Rouen-ban, melynek középkori negyede, fageren-

dás házai visszarepítenek Jeanne d'Arc korába. 
Az óvárosban favázas házak, paloták, és gyö-
nyörű templomok várnak. Itt áll az a katedrális, 
melyet Monet több mint 30 alkalommal festett 
meg, és Franciaország egyik legnagyszerűbb gó-
tikus temploma. A déli órákban indulás Párizsba. 
Autóbuszos városnézés: Eiffel torony, Invalidu-
sok dómja, Latin negyed, Luxembourg kert, Sor-
bonne, Panthéon, Szent Mihály körút. Este 
fakultatív sétahajózás a Szajnán. Érkezés a szál-
lodába a késő esti órákban.  
 
5. nap: Párizs-Reims 
Vár Párizs egyik leghangulatosabb negyede a 
Montmartre. (Moulin Rouge, Festők tere, Sacré 
Coeur bazilika) A Cité szigete következik (Notre-
Dame, Igazságügyi palota, Conciergerie), majd 
délután a Louvre múzeumát keressük fel (Ár: 30 
EUR/fő). Szabadidő, majd utazás Reimsbe. A 
katedrális külső megtekintése és autóbuszos 
városnézés után utazás a szállodába.   
 
6. nap: Freyming Merlebach-Budapest 
Hazautazás. Esti érkezés Budapestre. 

PÁRIZS & A LOIRE VÖLGY KASTÉLYAI

1. nap: Budapest-Freyming Merlebach  
Elutazás. Esti érkezés a tranzitszállásra. 
 
2. nap: Reims-Párizs-Versailles 
Reggeli után utazás Champagne tartomány fő-
városába, mely hajdanán a királyok koronázó 
városa volt. A koronázások és a királyi italok 
székhelyén megtekintjük a Notre-Dame kated-
rálist, mely az ország egyik legfontosabb góti-
kus temploma. Az építészeti remekmű  1991 
óta az UNESCO Világörökség része. A francia 
történelem igazán fontos pillanatai, Klodvig 
megkeresztelésétől a királyok megkoronázásáig 
mind nyomot hagyott Reims városán. A kated-
rális megtekintése, és rövid buszos városnézés 
után továbbutazás a Szajna parti Párizsba, a 
fény és pompa városába. Rövid autóbuszos vá-
rosnézés a francia fővárosban majd a Napkirály 
hajdani rezidenciájának megtekintésére indu-
lunk. Versailles az európai kastélyépítészet 
csúcspontja, az abszolút hatalom szimbóluma, 
a Világörökség része. Kastélylátogatásunk után 
az impozáns kertben megtekintjük a Trianon 
kastélyokat majd utazás a szállásra.  

3. nap: Párizs 
A mai napon belevetjük magunkat a mindig 
pezsgő, lüktető párizsi mindennapokba. Progra-
munk az Invalidusok Dómjában (Napóleon sírja) 
kezdődik, majd a Pantheon, a Sorbonne, a Lu-
xemburg kert, a Diadalív és  Párizs legismertebb 
és legelőkelőbb sugárútja, a Champs-Elysées kö-
vetkezik. A Sziget és a Notre Dame, valamint a 
legfontosabb nevezetességek megtekintése után 
délután  látogatási lehetőség a Louvre múzeu-
mában, részletes tárlatvezetéssel (Ár: 30 
EUR/fő*). Programunkat egy felejthetetlen esti 
sétával zárjuk a Montmartre-on, mely egykor a 
bohémvilág központja volt, ma inkább bárjaitól, 
klubjaitól pezseg itt az élet. Séta a festők terén 
és a Szent Szív Bazilikához (Sacre Coeur). Szál-
lásunkra a késő esti órákban érkezünk vissza. 
 
4. nap: Amboise-Chenonceaux-Chambord  
Szabadprogram Párizsban, vagy felejthetetlen 
fakultatív kirándulás a  kastélyok hazájába, mely 
a Világörökség része. (Ár: 45 EUR/fő) A Loire-
völgye Franciaország legkiterjedtebb tája, mely 
híres királyokat, művészeket és szerzőket is von-

zott, akik itt is éltek a folyó mentén. Úti célunk a 
reneszánsz kastélyok, középkori erődök, mesés 
parkok világa a festői Loire-völgy. Első megál-
lónk Amboise kastélya, mely a Világörökség ré-
sze. Itt áll a Szent Hubertus kápolna Leonardo 
sírjával. Délután a sokak által legszebbnek tar-
tott kastélyt, a Chenonceau-i vízikastélyt és a 
parkot nézzük meg. Délutáni programunkat 
Chambord kastélyának megtekintésével zárjuk, 
mely a francia reneszánsz és a középkori rene-
szánsz klasszikus formáit ötvözi. Visszautazás 
Párizsba az esti órákban. 
 
5. nap: Párizs 
Reggeli után Párizs jelképéhez az Eiffel to-
ronyhoz indulunk, majd fakultatív sétahajó-
zási lehetőség a Szajnán. Ezt követően sza-
badidő a belvárosban, vagy lehetőség a Rodin 
vagy Orsay múzeum megtekintésére. Késő 
délután búcsút veszünk a „Fények városától”, 
majd utazás a tranzitszállásra. 
 
6. nap: Freyming Merlebach–Budapest  
Hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: ** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió (4 vacsora): 24.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő 

6 nap

139.900,- Ft/fő

07.23-28.

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

6 nap

119.900,- Ft/fő

04.18-23. 
06.06-11. 
08.15-20.

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



PÁRIZS & A MESEBELI KASTÉLYOK VILÁGA

1. nap: Budapest - Freyming Merlebach 
Kora reggeli találkozó Budapesten. Meg-
kezdjük utazásunkat a romantika világába. 
Körutazásunk alkalmával Franciaország leg-
szebb kastélyai és Párizs megannyi arca 
kápráztat majd el. Párizs nem más, mint a 
lázadás, az állandó megújulás, a polgárpuk-
kasztó finom szemtelenség. Ahol találkozik 
a múlt a jövővel, az a város, mely sokszínű, 
meglepő és varázslatos, időnként pedig iz-
galmasan titokzatos főváros a látogatók szá-
mára. Ausztrián és Németországon át uta-
zunk a franciaországi tranzitszállásra. 
Szállás elfoglalása az esti órákban. 
 
2. nap: Párizs 
Reggeli után utazás Párizsba, mely kétség-
kívül a világ egyik legszebb városa, és so-
kak szerint egyben a legromantikusabb is. 
Elsősorban kivételes építészeti és kulturális 
örökségével hódít, de a francia főváros 
ugyanakkor a gasztronómia, a divat és a 
vásárlás fővárosa is. Izgalmas, színes, újító 
és merész, ahol mindig történik valami és 
ahol egyszerűen lehetetlen unatkozni. Ér-
kezésünk után autóbuszos városnézés ke-
retében kezdünk ismerkedni a francia fő-
várossal. Latin negyed: Sorbonne, 
Panthéon, Luxemburg kert, Szent Mihály 
körút. Montparnasse negyed, Invalidusok. 
Programunkat fakultatív szajnai hajókirán-
dulás zárja majd. Szálláshely elfoglalása a 
késő esti órákban. 
 
3. nap: Párizs 
Miután megreggeliztünk, folytatjuk párizsi 
városnézésünket. A mai napon a jobb part 
számtalan látnivalója vár ránk: Bastille tér, 
Mocsár negyed, Pompidou Központ, Con-
corde tér, Opera, Champs-Elysées, Diadalív. 
Gyalogos városnézésünk a Cité szigeten 
folytatódik. Ez tulajdonképpen Párizs ókori 
bölcsője, a Notre-Dame, a Forradalom sira-
lomháza mind itt sorakoznak fel.  Párizs köz-
ponti részén, a Szajnán található természe-
tes sziget, mely  hangulatának, látnivalóinak 
köszönhetően a francia fővárost felkereső 
turisták egyik legkedveltebb célpontja. Mind-
ezek után a Louvre csodálatos múzeumába 
invitáljuk Önöket. (Ár: 30 EUR/fő*) A világ 
egyik legismertebb és Párizs legnagyobb 
múzeuma, mely látványos üvegpiramisa 
alatt megszámlálhatatlan kincset rejt. Mú-

zeumlátogatásunk után mai programunkat 
egy kellemes esti séta zárja a kultúra és mű-
vészetek központjakét elhíresült Mont-
martre-on, ahol a híres Vörös malom-Moulin 
Rouge, hangulatos piano bárok és a Festők 
tere szerepel a látnivalók között. A város 
fölé magasodó híres Sacré-Coeur Bazilikától 
Párizs fantasztikus esti panorámáját is meg-
csodálhatjuk. Visszaérkezés a szállásra a 
késő esti órákban. 
 
4. nap: Párizs - Versailles – Chartres 
Letűnt korok Párizsát mögöttünk hagyva a 
jövőbe utazunk: cél a párizsi "Manhattan 
city", a Défense negyed. A csúcstechnoló-
giás építkezés felhőkbe nyúló mesterséges 
megalitjai egészen más világba kalauzolják 
a látogatót. Élményekben itt sem lesz hiány. 
Európa egyik legnagyobb üzleti negyede, 
rengeteg felhőkarcolóval és számos műal-
kotással várja a látogatókat. Innen még egy 
búcsúpillantást vetünk Párizsra, és ismét in-
dulunk a múltba. Pompa és sötétség, hahota 
és elfojtott sikolyok, modorosság és fertő, 
és ki tudja még hány felvillanó kép köszön 
vissza ránk a Napkirály hajdani versailles-i 
palotájának falai mögül. Természetesen 
megcsodáljuk a kertet, a Kis-és Nagy Tria-
non palotákat, valamint XVI. Lajos felesé-
gének faluját. (Ár: 35 EUR/fő*) Mindezek 
után a kastély szomszédságában egy kelle-
mes ebéd aligha visszautasítható. Ebéd után 
indulunk Chartres városába. A Világörökség 
tagjai közé sorolt katedrálisa a franciaor-
szági Mária-kultusz egyik legfontosabb hely-
színe. Több ezer négyzetméternyi üvegab-
laka, ma is látható labirintusa és számos 
egyéb részlet, mind a középkor misztériumát 
őrzik. Kapuján belépve részleteiben fogjuk 
megfejteni a hajdan kor rejtett összefüggé-
seit. A katedrálisból kilépve gyönyörű sétát 
teszünk a XIII. századi város hamisítatlan 
emlékei között. Az esti órákban érkezünk a 
Loire folyó menti szálláshelyünkre. 
 
5. nap: Loire völgyi kastélyok: Blois - Cham-
bord - Cheverny - Chaumont 
Ma a Loire-völgy mesébe illő vidéke vár ránk. 
„Franciaország kertje” a Loire folyó mellett 
fekvő régió számos kastélya mesevilágot 
idéző képekkel lepi meg a látogatót. Kirán-
dulásunk alkalmával négy kastélyt látogatunk 
meg. Loire völgyi barangolásainkat a régi ki-

rályi városban, Blois-ban kezdjük. A feudális 
grófok várából királyi székhellyé előlépett vá-
ros és kastély vitathatatlanul Párizs riválisa-
ként hagyott nyomokat a Loire történetében. 
Ezután Chambord következik. A Loire vidé-
kének legnagyobb kastélya uralkodók és mű-
vészek lángoló képzeletvilágából született. 
Építésének körülményeit máig homály fedi. 
A XVI. században épült pompás reneszánsz 
kastély egyik legfőbb nevezetessége a Leo-
nardo da Vinci által tervezett lépcsősora. Dél-
után Cheverny-be látogatunk. A részben lakott 
kastély berendezése, mértani pontossággal 
megtervezett parkja, trófea gyűjteménye, le-
bilincselő látványt nyújt. Utolsó állomásunk 
Chaumont erődítményszerű épülete. A kö-
zépkori jellegét őrző kastély Medici Katalintól 
Napóleonig titkos események cinkosaként kí-
sérte végig a múlt századokat. Kora este visz-
szautazunk a szállásra. 
 
6. nap: Chenonceaux - Amboise - Tours 
Reggeli után Chenonceaux-ba indulunk. A 
Loire vidékének második leglátogatottabb 
kastélya nem a Loire, hanem annak egyik 
mellékfolyója, a Cher mentén található. „Hat 
hölgy kastélyának” is szokták nevezni ezt a 
maga nemében egyedülálló építményt.  A 
Cher folyóra épült "híd kastély"-t hosszú szá-
zadokon keresztül csak hölgyek alakították, 
de a legzordabb férfiszíveket is megdobog-
tatja. Ma minden egyes része letűnt korok 
híres dámáiról zeng dalokat. Néhány kilo-
méter után elérjük Amboise-t. Itt található 
a legelső reneszánsz királyi kastélyok egyike. 
Kápolnája őrzi Leonardo da Vinci földi ma-
radványait. Napnyugta felé betérünk egy 
több száz éves pincébe, ahol a híres tou-
rain-i borokat kóstoljuk meg. Ezután Tours-
ba, pannóniai Szent Márton városába uta-
zunk, mely a Loire és a Cher folyó alkotta 
háromszögben fekszik. Franciaország kul-
turális és történelmi városa címet viseli. A 
város leghíresebb püspöke Szent Márton, 
pannóniában született 316-ban és római ka-
tonaként került a gall provinciába. Egy láto-
mása hatására megkeresztelkedett és hit-
térítő lett. A város elbűvölő részleteit az esti 
fényekben csodálhatjuk meg. Szállásunkra 
az esti órákban térünk vissza. 
 
7. nap: Orléans - Reims 
Ezen a napon Jeanne d'Arc diadalmene-

tének legfontosabb állomásaiból kapunk 
egy kis útravalót. Jeanne d’Arc a mai na-
pig meghatározó szerepet tölt be a nyu-
gati kultúrában. Szent Johanna, az „orlé-
ans-i szűz”, katolikus szent, francia 
nemzeti hős emlékét idézzük fel. Délelőtt 
Orléans-ba utazunk, a Szűz legfényesebb 
győzelmének helyszínére. A Loire-folyó 
mentén fekvő város Franciaország kultu-
rális és történelmi városa címet viseli. Lá-
togatásunk után folytatjuk az utunkat 
Champagne tartomány legnagyobb váro-
sába, mely a középkortól fővárosa is egy-
ben. A koronázások és a pezsgő városa 
vár ránk. A Reims-i Notre-Dame Katedrális 
az európai gótikus művészet egyik leg-
fontosabb épülete, az UNESVO Világörök-
ség része. A XIII. századi remekmű 25 ki-
rályi koronázásnak volt a színhelye. A 
katedrális megtekintése és autóbuszos 
városnézés után folytatjuk utunkat szál-
láshelyünk felé. 
 
8. nap: Freyming Merlebach - Budapest 
Reggeli a szállodában, majd megkezdjük 
utazásunkat Magyarországra. Rövid pi-
henőkkel folyamatosan utazunk haza. 
Megérkezés Budapestre a késő esti órák-
ban. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: ** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió (5 vacsora) : 32.000,-Ft/fő  
Egyágyas felár: 55.000,-Ft/fő 

8 nap

159.900,- Ft/fő

09.14-21.



A DORDOGNE-VIDÉK SZÉPSÉGEI
2. nap: Lyon-Puy de Dome-Périgueux 
Indulás a kulturális világörökséghez tartozó 
Lyon felé. Rövid séta az óvárosban. Tovább-
utazás Puy-de-Dome vulkanikus vidékére. A 
terület egyike a Föld „forró pont”-jainak. A 
vulkán csúcsán, mintegy 1.500 m magas-
ságban található a  Temple de Mercure temp-
lom, ahonnan lenyűgöző, 360°-os körpano-
ráma nyílik a környező mintegy 80 alvó 
vulkánra. Továbbutazás Perigueux környékén 
található szállásunkra. 
 
3. nap: Périgueux-Beynac-Domme-La Roque 
Gaegac-Sarlat 
Périgueux felfedezésére indulunk. A város ró-
mai kori emlékei és középkori utcácskái, épü-
letei mellett a legfontosabb látnivaló a Saint-
Front Katedrális, mely a Compostellába vezető 
zarándokút fontos állomása. Továbbutazás 
Beynac csodás, XII. századi várkastélyához. 
A települést Franciaország 100 legszebb faluja 
közé sorolják! A kastély megtekintése után 
Domme hegytetőn fekvő, erődített, középkori 
városkájába utazunk. Következő állomásunk 

La Roque Gaegac, a sziklák lábánál, a folyó 
partján fekvő festői kisváros. A napot Sarlat 
nagy múltú műemlékvárosának érintetlen kö-
zépkori központjában tett sétával zárjuk.  
 
4. nap: Souillac-Rocamadour-Cahors-Pont 
Valentré Albi-Toulouse  
Elutazás Souillac-ba, ahol megtekintjük a hí-
res románkori apátságot, mely pompás szob-
raival a világörökség része, majd  Rocama-
dour sziklafalba települt, ősrégi egyházi 
központjába látogatunk. Cahors-ban láthatjuk 
a francia délvidék legszebb erődített hídját, 
a Pont Valantét a Lot folyón. Továbbutazás 
a híres festő, Toulouse-Lautrec szülőváro-
sába, Albiba, ahol Európa egyik legszebb ka-
tedrálisát tekintjük meg, valamint a Palais de 
la Barbie püspöki palotát, mely ma az egyik 
legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező Tou-
louse-Lautrec múzeumnak ad otthont. Szál-
lás Toulouse környékén. 
 
5. nap: Toulouse-Montpellier-Aix-en-Provence  
Városnézés Toulouse-ban, melynek világ-

szerte elismert, 1229-ben alapított egyeteme 
az egyik legrégebbi Európában. Főbb látni-
valóink a Saint Sernin bazilika, a Capitole tér 
és a városháza, az óváros, és a jakobinusok 
kolostora. Továbbutazás Montpellier-be, mely 
elsősorban a többszázados orvostudományi 
egyeteméről híres. Itt végezte tanulmányait 
Nostradamus is. Séta a történelmi belváros-
ban. Szállás Aix-en-Provence környékén. 
 
6. nap: Marseille-Briancon-Torino  
Városnézés Marseille-ben. A város legjellem-
zőbb épülete a Notre Dame de la Gare, a ró-
mai-bizánci bazilika, mely egyike a legszebb 
franciaországi katedrálisoknak. A XIX. szá-
zadi épület a város legmagasabb pontján áll, 
így Marseille bármely pontjáról jól látható. 
Rövid szabadidőt követően utazás Európa 
második legmagasabban fekvő városába, Bri-
anconba. Rövid séta, majd továbbutazás To-
rino környéki szálláshelyünkre.  
 
7. nap: Torino-Budapest 
Hazautazás. Érkezés az esti órákban. 

FRANCIA RIVIÉRA

2. nap: San Remo-Eze Village-Cap Ferrat 
Séta a ligúr tengerpart egyik legszebb városá-
ban, majd folytatjuk utunkat a Francia Riviérára. 
Belvárosi séta a sziklatetőre épült Eze Village 
középkori hangulatú kisvárosban. Délután a 
francia riviéra egy rejtett kis gyöngyszemét fe-
dezhetjük fel. Megtekintjük a látványos Ephrussi 
Villát a hozzá tartozó kilenc pompás kerttel me-
lyeket szökőkutak, kis tavak, ritka növények dí-
szítenek. Utazás a Cannes közeli szállásra.  
 
3. nap: Antibes-Nizza 
Mai programunkat Antibes-ban kezdjük. Han-
gulatos mediterrán óvárosa, festői sikátorai, 
leghíresebb provence-i piaca, kulturális lát-
nivalói (Katedrális, Grimaldi Palota - Picasso 
múzeum) teszik igazán vonzóvá. Délután 
Nizza városába látogatunk, szabadidő, für-
dési lehetőség a tengerparton. 
 
4. nap: Vallauris-Saint-Paul-Gourdon-Grasse 
Pihenés a tengerparton fakultatív kirándulási 
lehetőség. (Ár: 20 EUR/fő) Első utunk Vallau-
risba vezet. Ez a kis település a kerámia hazája, 

ahol nem csak válogatni lehet a gyönyörű kép-
zőművészeti alkotások között, de a készítő 
műhelyekbe is betekintést nyerhetünk. Saint-
Paul a francia riviéra egyik leghíresebb művész 
faluja következik. További utunk a Farkas szo-
roson át Gourdon-ba vezet. Rövid séta, fotó-
szünet (760 m magasságból). Hazafelé rövid 
szabad séta Grasse esszenciák illatfelhőjében 
úszó zegzugos sikátoraiban. Visszaérkezés a 
szállásra a délutáni órákban.  
 
5. nap: Cannes-St-Tropez 
Ismerkedés a Côte d’Azur világhírű üdülővá-
rosával. Cannes-ban sétánk alkalmával láthat-
juk a kikötőt és a szép tengerparti sétányt, de 
megismerkedünk a Filmfesztiválok helyszíne-
ivel is, majd felsétálunk a Suquet dombra is, 
amely a város középkori bölcsőjét képezi. Vá-
rosnézésünk után egy festői hajókirándulásra 
indulunk a francia riviéra partjai mentén St-
Tropez-be, melyet gyakran Franciaország ék-
kövének is neveznek. A világsztárok kedvelt 
üdülőhelye a népszerű csendőr filmek legen-
dás helyszíne is egyben. (Hajójegy: 70 EUR/fő) 

6. nap: Thoronet-Verdon szurdok 
Szabadidő, pihenés a tengerparton vagy 
fakultatív kirándulás (Ár: 20 EUR/fő). Dél-
előtt a Thoronet-i apátságot tekintjük 
meg. Itt épült meg a kifinomult, ugyanak-
kor szigorú és letisztult formákat felsora-
koztató, legrégebbi provanszál ciszterci 
apátság, a románkori Provence egyik leg-
harmonikusabb alkotása. Folyatatjuk 
utunkat Provence leglátványosabb termé-
szeti képződményéhez, az európai Grand 
Canyon-ba. Visszaérkezés a szállásra az 
esti órákban.  
 
7. nap: Monaco-Monte Carlo-Acqui Terme 
Városnézés Monaco-ban. Látogatásunk al-
kalmával meglátogatjuk az Oceanográfiai 
múzeumot, a Hercegi Palotát és a katedrálist. 
Lehetőség kaszinózásra, majd olaszországi 
szállásunkra utazunk. 
 
8. nap: Milánó-Budapest 
Utolsó nap Séta Milánó belvárosában, majd 
hazautazás rövid pihenőkkel. 

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: **/*** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 33.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 49.000,-Ft/fő 

7 nap

159.900,- Ft/fő

08.25-31.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: **/*** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 40.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 55.000,-Ft/fő 

8 nap

159.900,- Ft/fő

06.25-07.02.

03.31-ig -10% kedvezmény!

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

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



ROMANTIKUS PROVENCE

2. nap:  Monaco-Eze–Cap-Ferrat- Nizza 
Utazás Monacoba. Megcsodáljuk a hercegi pa-
lotát és az innen nyíló felejthetetlen kilátást a 
luxus yachtok kikötőjére. Az Oceanográfiai Mú-
zeumban fantasztikus utazást tehetünk a ten-
gerek és óceánok élő világába. Buszunkkal vé-
gighaladunk a Forma 1-es pálya egyik 
szakaszán. Ezután Eze faluba látogatunk. A 
helyszín egy középkori tündérmese, ahol a szik-
lákkal egybeolvadt, futónövények mögé bújt 
házikók és a minden irányba lejtő utcácskák 
hálószerű szövevénye egyre beljebb csábítja a 
távoli utazót. Látogatás Franciaország legna-
gyobb parfümgyárában. Ezután ellátogatunk 
a millárdosok egyik félszigetére, a francia vi-
lághírességek kedvelt helye ez: Cap Ferrat. Pál-
mafái mögött húzódik meg az Ephrusi villa, 
amely több évezredet felölelő berendezésével 
és lélegzetelállító botanikus kertjeivel garan-
táltan ámulatba ejti a látogatót. Ezután átfogó 
gyalogos és buszos városnézésen veszünk 
részt Nizza-ban (régi kikötő, óváros, Promenade 
des Anglais, orosz negyed). Visszautazás az 
olaszországi szálláshelyre. 

3. nap: Cote d’Azur-Antibes-Cannes 
Szabadidő Imperia városában, vagy fakultatív 
kirándulás. Az Azúr part festői kisvárosába , 
Antibes-ba utazunk. A város népszerűsége ro-
hamosan megnőtt az elmúlt évtizedek folya-
mán. A haj dani Grimaldi birtok kikötője, ten-
gerpartja, és a leghíresebb provanszál piac 
töretlen vonze rővel bír. Séta a hangulatos bel-
városban, majd délután kirándulás a Côte 
d’Azur világhírű üdü lővárosába, Cannes-ba, ahol 
sétánk folyamán megismerkedünk a Filmfesz-
tiválok helyszíne ivel (palota, La Croisette sétány, 
filmpalota), de felsétálunk a Suquet dombra 
is, amely a város középkori bölcsőjét képezi. 
(Ár: 20EUR/fő) Este visszautazás a szál lásra. 
 
4. nap: Annecy-Yvoire-Genf 
Mai úti célunk Szavoja, Franciaország legalpe-
sibb régiója. Látogatás Annecybe. Ez a város 
az Alpok Rómája, de egyben az Alpok Velencéje 
is, melyről a csatornákkal szelt, óvárosi sétánk 
folyamán meggyőződhetünk. Továbbutazás 
Yvoire városába, majd utolsó állomásunk Genf. 
Városnézés. Szállásunk Genf mellett lesz.  

5. nap: Genf-Lausanne-Luzern-Innsbruck 
Lausanne-ba utazunk, ahol megtekintjük a 
város jelképét, a katedrálist, amely egyben 
egész Svájc legpompásabb gótikus építmé-
nye. Következő állomásunk Luzern. A festői 
Vierwaldstatt tó északnyugati végénél fekvő 
várost a Pilatus és Rigi hegyek ölelik közre, 
gyönyörű fekvése a svájci turizmus egyik fel-
legvárává emelte a várost. Sétánk folyamán 
megismerkedünk az óvárossal. A város szim-
bólumainak számító fedett fahidakon túl be-
tekintést nyerhetünk a gleccserek világába 
is. Szállás Innsbruck környékén. 
 
6. nap: Innsbruck- Budapest 
Városnézés Tirol tartomány székhelyén. Az Inn 
völgyben található várost a műkincsek váro-
sának is szokás nevezni. A hatalmas hegyek 
között, az Inn folyó partján fekvő Innsbruckban 
megtekintjük a város legfontosabb nevezetes-
ségeit (Császári Palota, az Aranytető, mely a 
városjelképe, Ambras kastély, Császári Palota, 
Diadalkapu, Várostorony…) majd hazautazás. 
Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

BURGUNDIA - ELZÁSZ ÉS AZ ALPOK 
2. nap: Elzász: Strasbourg – Colmar  
Ma a hagyományaihoz hű Elzászban barango-
lunk. A német és a latin világ között húzódó vi-
déken, dombok, hegyek és síkságok mozaikja, 
várak, borvidékek és tipikus falvak egyvelege 
várja a látogatókat. Látogatásunk alkalmával 
két gyönyörű várost csodálunk meg. Délelőtt 
Kelet-Franciaország legfontosabb városa Stras-
bourg vár ránk, ahol múlt és jelen egymás mellé 
épült. A francia himnusz szülővárosa, az Európai 
Unió egyik központja méltóságteljesen őrzi a 
középkor legmagasabb katedrálisát és benne 
a világhíres csillagászati órát, az egész világon 
páratlannak Délután a legelzászibb Elzászi város 
vár bennünket. A festői Colmar ódon hangulatát 
ízlelhetjük meg. Szállás Dijon környékén. 
 
3. nap: Burgundia: Dijon – Clos de Vougeot – 
Cîteaux – Beaune 
Ezt a napot Burgundiának szenteljük. Román 
stílusú apátságok, hercegi városok, fényes te-
tejű várak és kastélyok, hangulatos kis falvak 
teszik oly jellegzetessé a régiót. Dijon-i város-
nézés. A XIX. századi mondén város büszkén 

őrzi érintetlen, középkori városmagját. Mind-
ezekről autóbuszos és gyalogos program ke-
retében meg is győződünk. Végighaladván az 
egyik leghíresebb és legszebb borúton rövid 
pihenőt tartunk Clos de Vouget-nál. Ez a mai 
formájában reneszánsz palota a XII. sz.-ban a 
ciszterci szerzetesek „borüzeme” volt. Ma a 
12000 lovagot számláló Tastevin, burgundi 
borrend központja. Mindezek után keressük fel 
a középkor egyik legfontosabb szerzetesi köz-
pontját, a cisztercita rend bölcsőjét: Cîteaux-t. 
Délután a burgundi borvidék fővárosaként is-
mert, elragadó Beaune városkájába látogatunk. 
Szállás Beaune mellett. 
 
4. nap: Cormatin – Cluny – Berzé-le-Châtel 
– Berzé-la-Ville 
Burgundia apró kisvárosa vár ránk. Cormatin 
a kastélyáról nevezetes, melyet gyönyörű park 
ölel közre. A kastély gyönyörűen berendezett 
termei, valamint a kert barokk pompája a XVII. 
századi francia és elsősorban a párizsi ne-
messég élet élvezetéről tanúskodnak. Utazás 
Clunybe. Az apátság volt a középkori Európa 

szellemi fellegvára, a bencés rend reformjának 
központja. Következik Berzé-le-Châtel a „Bur-
gundi Carcassonne”. A tizenhárom toronnyal 
szegélyezett vár a középkori Burgundia egyik 
legjobb állapotban megmaradt erődítménye. 
Utolsó programunk a Szerzetesek kápolnája. 
A Cluny apátsághoz tartozó hajdani menedék-
hely, a burgundi románkori építészet gyöngy-
szeme. Falai között őrzi igazi kincsét: egy, a 
XII. sz. elején készült, csodálatos állapotban 
fennmaradt, bizánci hatású freskó sorozatot. 
Szállás Lyon mellett. 
 
5. nap: Lyon – Pérouges – Alpok 
Lyon megtekintése következik. Kacskaringós 
utcácskái, szűk sikátorai, nyüzsgő rakpartjai, 
és félszigete magával ragadja az utazót. Uta-
zás Pérouges-ba , mely a középkorból szinte 
érintetlenül maradt ránk. Városnézés, majd 
utazás a Torino melletti szállásra. 
 
6. nap: Torino – Budapest 
Városnézés Torino-ban, hazautazás. Buda-
pestre a késő esti órákban érkezünk. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: **/*** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 27.500,-Ft/fő 
 

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

6 nap

124.900,- Ft/fő

04.26-05.01. 
10.01-10.06.

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

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

6 nap

129.900,- Ft/fő

08.05-10.

03.31-ig -10% kedvezmény!

1. nap: Budapest- Strasbourg 
Franciaország észak-keleti tartománya, El-
zász felé vesszük utunkat. Utazás a tran-
zitszállásra.  

1. nap: Budapest-San Remo 
Elutazás. Szállás a Ligúr tengerparton. 
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SVÁJCI SÉTÁK & AUSZTRIA

1. nap: Budapest-Innsbruck 
Elutazás a korai órákban. Délután városnéző 
séta Tirol fővárosában, Innsbruckban. Az Alpok 
fővárosát az impozáns Nordkette-hegység öleli 
körül. Óvárosában történelmi jelentőségű épü-
letek között sétálunk, majd utazás a szállásra. 
 
2. nap: St. Gallen-Schaffhausen-Zürich 
Látogatás St. Gallenbe. A barokk katedrális és a 
Világörökséghez tartozó kolostorkönyvtár meg-
tekintése, majd folytatjuk utunkat az óragyártás 
központjába, Schaffhausenbe, ahol a híres Rajna-
vízesést csodálhatjuk meg. A kontinens legna-
gyobb és legerősebb vízesése nem a magassága, 
hanem a 125 méter szélesen dübörgő vízhozama 
miatt lenyűgöző. Késő délután Svájc élénk tóparti  
metropoliszának, a dombok övezte Zürichnek a 
nevezetességeivel ismerkedünk, melynek óvá-
rosa hűen megőrizte ősi jellegét. 
 
3. nap: Luzern-Bern 
Programunkat az ország egyik leghangulatosabb 
kisvárosában, Luzernben kezdjük. Séta az óvá-
rosban, ahol megtekintjük a város jelképeit is- a 

középkori fedett fahidat és az Oroszlános emlék-
művet. Utazás Svájc fővárosába, Bernbe, melynek 
belvárosa a Világörökség része. Szűk, macska-
köves utcái, díszes szökőkútjai, pompás épületei 
és hatalmas csillagászati toronyórája pont olyan, 
mint ötszáz évvel ezelőtt is. Séta az óvárosban, 
ahol megtekintjük a város legjelentősebb temp-
lomát, a késő gótikus Münster épületét is, majd 
visszautazás a szállásra az esti órákban. 
 
4. nap: Lugano-Vaduz 
Reggeli után elutazás a szállodából a Szent 
Gotthárd alagúton keresztül. Vadregényes alpesi 
tájakon keresztül érkezünk meg az olasz 
Svájcba. A festői Ticino régiót kristálytiszta vizű 
alpesi tavak, olaszos üdülővárosok teszik igazán 
hangulatossá. Városnézés Lugano festői tóparti 
kisvárosában, majd utazás a liechtensteini mini 
hercegség fővárosába. Látogatás a Rajna part-
ján fekvő Vaduz-ban. A város, amelyet kisvo-
nattal tekintünk meg, a Liechtensteini hercegség 
fővárosa, a nemzeti parlament, a liechtensteini 
hercegi család és a római katolikus érsek szék-
helye is egyben. Szállás Innsbruck közelében. 

5. nap: Berchtesgaden-Budapest 
Utazás az alpesi sóbányászat egyik legré-
gibb központjába. Ellátogatunk a híres 
csaknem 500 éves Berchtesgadeni sóbá-
nyába. Helyi vezetéssel ismerkedhetünk 
meg az egykori sóbányászat rejtelmeivel. 
Védőruhába öltözve, kisvasúttal 650 métert 
utazunk a hegy belsejébe, ahol két csúszda, 
csónakkal járható bányató és interaktív ki-
állítás teszi felejthetetlenné a kirándulást, 
majd hazautazás. Hazaérkezés a késő esti 
órákban. 
 
 *6. nap:Jungfrau-Trümmelbach gleccser víz esések 
Fakultatív kirándulás a Berni Alpok leghíre-
sebb gleccservidékére, a Jungfrau világába. 
Látogatás a 4000 méter magas hegyek kö-
zött fekvő Lau ter brunne ni-völgybe, Európa 
talán legszebb gleccser völ gyébe. Utazás a 
híres Jungfrau fogas ke rekű vasúttal egy kilá -
tó pontig. Délután a Trümmelbach gleccser -
víz esésekhez utazunk, majd Altdorfban a Tell 
Vilmos emlékmű meg te kin té se. (Ár: 23.900,-
Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!)

SVÁJC EURÓPA GYÉMÁNTJA ÉS AUSZTRIA
fekvő, varázslatos barokk város, a vár szi-
luettjével, a dóm és a templomok tornyaival 
már régóta az UNESCO Világörökségének 
része. Városnéző séta a hangulatos óvá-
rosban (Mirabell kastély, Mozart háza, Ér-
seki Palota stb.), majd a késő délutáni órák-
ban elutazunk Innsbruck környéki 
szállásunkra. 
 
2. nap: St.Gallen-Schaffhausen-Zürich 
Folytatjuk az utunkat az Arlberg-hágón ke-
resztül a hófödte hegycsúcsok, fenséges he-
gyek, gyönyörű tavak, kastélyok és rene-
szánsz katedrálisok országába. Először 
St.Gallenbe, Svájc ősrégi kereskedelmi és 
egyházi központjába látogatunk. A barokk ka-
tedrális és a Világörökséghez tartozó kolos-
torkönyvtár megtekintése után folytatjuk 
utunkat a schaffhauseni Rajna-vízeséshez, 
majd ismerkedés Svájc élénk tóparti metro-
poliszának és egyben legnagyobb városának, 
Zürich-nek a nevezetességeivel. Séta a ban-
kárváros nevezetességei között: Grossmüns-
ter, Fraumünster, Városháza stb. 

3. nap: Luzern-Bern-Genf 
A mai napunkat az ország egyik leghangulato-
sabb kisvárosában, Luzernben kezdjük, mely a 
romantikus Vierwaldstatti tónál és a Pilatus-
hegy lábánál található. Séta az óvárosban, ahol 
megtekintjük a város jelképeit is- a középkori 
fedett fahidat és az Oroszlános emlékművet. 
Ezután Svájc fővárosába, Bernbe utazunk, ami 
1983 óta az UNESCO Világörökség részét ké-
pezi. A városnézés alkalmával megtekintjük a 
város legfontosabb nevezetességeit: Bärengra-
ben, Harangtorony, Városháza, Münster. Szál-
láshely elfoglalása az esti órákban. 
 
4. nap: Genf-Yvoire-Annecy 
A Genfi-tónál kezdjük programunkat. Alpesi pa-
noráma, faházas falvak, szőlő borította lejtők és 
a vitorlások erdeje a tó kék vizén, évszázadok 
óta híres írók, zeneszerzők, színészek sorát von-
zotta. Városnézés Genfben, melyet a “Kálvinista 
Rómának” is neveznek. A tó partján elterülő vá-
ros éppúgy híres természeti adottságairól, mint 
az európai kultúrtörténetben betöltött szerepéről. 
Következő állomásunk Franciaországban vár 

minket: látogatás a középkori hangulatú Yvoire 
festői városkájában, mely a Genfi tó déli partjánál 
található, majd a szintén tóparti Annecy-be lá-
togatunk. Itt az alpesi kisváros csatornákkal 
szelt, mesébe illő óvárosát tekintjük meg. 
 
5. nap: Chillon-Liechtenstein 
Az ország egyik legérdekesebb történelmi em-
lékét keressük fel Chillonba látogatva. A sziklára 
épült vízivár megtekintése után elbúcsúzunk 
Svájctól és továbbutazunk Liechtenstein mini 
hercegségen keresztül. Rövid megálló Vaduz-
ban, a fővárosban. Az esti órákban érkezünk 
szálláshelyünkre. 
 
6. nap: Kufstein-Budapest 
Haza utunkon első megállónk Kufsteinben lesz. 
Tirol egyik legszebb városkájában érdekes látni-
való a vár, ahol több magyar között Rózsa Sándor 
is raboskodott. A festett polgárházak, cégérek 
által ékesített utcákon sétálva ismerkedünk a vá-
rossal. Továbbutazás Ausztria egyik festői tavához, 
a Mondsee-hez, rövid séta a tóparton, majd haza-
utazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 20.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő 
 
Részvételi díj:  129.900,-Ft/fő* 
Félpanzió: 25.000,-Ft/fő* 
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő* 

5/6 nap

104.900,- Ft/fő

04.18-22. 
07.16-21.* 
09.25-29.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 26.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 35.000,-Ft/fő 

6 nap

124.900,- Ft/fő

06.05-10. 
08.15-20.

03.31-ig -10% kedvezmény!

1. nap: Budapest-Salzburg-Innsbruck 
Kora reggeli indulás Budapestről. Uta-
zás Salzburgba. Az Alpok északi szélén 



AZ ALPOK GYÖNGYSZEME SALZKAMMERGUT
1. nap: Budapest-Bad Ischl-Hallstatt 
A kora reggeli órákban indulunk az egyik 
legszebb alpesi táj, a Felső-Ausztria és Stá-
jerország határán található, mélyen fekvő 
tavaival és égbenyúló hegyormaival lenyű-
göző Salzkammergut felfedezésére. Utunk 
a monarchia „titkos fővárosába” Bad Ischl-
be vezet. A gyönyörű alpesi környezetben 
fekvő város Salzburg tartomány határán, 
Felső-Ausztria déli részén, 468 méter ma-
gasan található. A Császár Villa megtekin-
tése, mely Ferenc József és Erzsébet nyári 
rezidenciája volt. A villa-látogatásunk után 
rövid belvárosi séta a hangulatos városköz-
pontban. Folytatjuk utunkat a tóparton fekvő 
Hallstatt páratlan szépségű kisvárosába, 
mely a Világörökség része. Belvárosi sétánk 
alkalmával megnézzük a városka gótikus 
templomát is, majd továbbutazunk a hegyek 
koszorújában fekvő, 11 km hosszú Wolfgang 
tóhoz. Rövid séta a Schafberg hegy lábánál 
fekvő St. Gilgen festői városában, melyet 
2005-ben „Mozart Falu”-nak nyilvánítottak. 
Utazás a szállásra. 

2. nap: Berchtesgaden-Hellbrunn-Salzburg 
Utazás Dél-Bajorországba. A festői kisváros 
egykor a bajor királyok közkedvelt nyaralóhelye 
volt. Történelmi városközpontja gyönyörű fes-
tett házaival, különleges hangulatával lenyűgözi 
a látogatókat. Itt található Hitler híres „Sas-
fészke”. A vendégház egy olyan hegycsúcson 
található, melyet csak a hegy belsejében köz-
lekedő lifttel lehet elérni. (Rossz időjárás esetén, 
illetve október és május között a vendégház 
nem látogatható, helyette kirándulás a Király-
tóhoz. Séta a tóparton, majd Berchtesgaden 
város megtekintése.) Ezután látogatás a Hell-
brunni kastélyban (A kastély márciusban zárva 
tart, helyette a Berchtesgadeni sóbányát ke-
ressük fel, illetve Berchtesgaden óvárosát te-
kintjük meg, majd rövid látogatás a Grassl pá-
linkaüzemben). A nagyszerű építészeti 
remekmű, a hatalmas parkkal és világszerte 
páratlan vízi játékaival ma is a legpompásabb 
reneszánsz építmények közé tartozik az Alpok 
vonulatától északra. Délután városnézés Mo-
zart városában. Salzburg történelmi óvárosát 
az UNESCO 1997-ben a Világörökség részévé 

nyilvánította. Látogatásunk alkalmával a Vár, 
a Dóm, Mozart szülőháza és a Mirabell kert 
lesznek a legfontosabb látnivalók. 
 
3. nap: Gmunden-Steyr-Budapest 
Mai első megállónk a festői Traunsee partján 
található Gmunden. A város a jellegzetes zöld-
fehér mintájú gmundeni kerámiáról is ismert, 
a Monarchia idejében kedvelt nyaralóhely volt. 
Megnézzük a csodálatos fekvésű, elbűvölően 
romantikus Ort vizi kastélyt, majd séta a bel-
városban. Programunkat Ausztria romantikus 
kisvárosában, az egyik legszebb és legrégebbi 
műemlékvárosában, Steyr-ben folytatjuk. A 
Steyr és az Enns folyók összefolyásánál ta-
lálható óváros árkádos, gótikus és reneszánsz 
épületeivel, kacskaringós utcáival, hangulatos 
tereivel, templomaival igazi kis gyöngyszem. 
Európa egyik legszebb terén a legkülönbözőbb 
korszakokból származó polgári házak sora-
koznak egymás mellett, de megtekintjük a 
Plébánia templomot, a Lamberg kastélyt és 
a Városháza épületét is. Hazautazás. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban.

SALZKAMMERGUT HEGYEK GYÖNGYSZEMEI 

1. nap: Linz-Hallstatt-St. Gilgen 
Utazás Linzbe, mely Felső-Ausztria tartomány 
székhelye. Linz megtekintéséhez a helyi „kisvas-
útra” ülünk fel az óváros szívében. A rövid kis-
vasutas városnézés alatt átfogó képet kapunk 
Linz történelméről és fejlődéséről. Folytatjuk 
utunkat Ausztria egyik gyöngyszeméhez, Halls-
tattba. A hallstatti tó partján elterülő barokk kis-
város Ausztria egyik legszebb helye. A város 
egyik érdekessége, hogy egyetlen főutcából áll. 
A tó és a sziklafal közti szűk hely miatt a város 
a szikla lábához, szorosan egymásra épült házak 
soraiból áll. A hegy oldalába épült házai, kanyar-
gós kis utcái, középkori piactere, templomai, só-
bányája, a vaskori kultúra leletei miatt a városkát 
az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. 
A Salzkammergut-i tóvidéken átutazva fotószü-
netet tartunk a Wolfgang tónál St. Gilgen-ben, 
amely a Schafberg és a Zwölfer ölelésében fek-
szik. Esti érkezés a Salzburg közeli szállásra. 
 
2. nap: Berchtesgaden 
Berchtesgadenbe kirándulunk, melyet a Bajor 
Alpok legfestőibb hegyei a Watzmann és a Jen-

ner veszik körül. Elsőként a Sasfészket, Hitler 
hegytetőre épült egykori vendégházát tekintjük 
meg. A házból és a teraszokról csodálatos pa-
noráma nyílik a Königsee-re és az Alpok hegy-
csúcsaira. (Rossz időjárás esetén, illetve októ-
ber és május között a vendégház nem 
látogatható, helyette kirándulás a Király-tóhoz, 
séta a tóparton.). Következő állomásunk a ma-
dártávlatból már megcsodált Bechtesgaden 
városa. Híresek a festett házai, középkori utcái, 
az egykori Wittelsbacher kastély, templomai 
és sóbányája. Ellátogatunk a híres csaknem 
500 éves Berchtesgadeni sóbányába. Védőru-
hába öltözve, kisvasúttal 650 métert utazunk 
a hegy belsejébe, ahol két csúszda, csónakkal 
járható bányató és interaktív kiállítás teszi fe-
lejthetetlenné a kirándulást. Berchtesgadeni 
kirándulásunkat a Grassl encián pálinka és li-
kőrgyárában tett látogatással fejezzük be. 
 
3. nap: Grossglockner* 
Útban a Grossglockner felé elhaladunk Werfen 
középkori vára és síversenyeiről híres Bischofs-
hofen városa mellett. A Grossglockner 3798 

méteres magasságával Ausztria legmagasabb 
hegycsúcsa, a Hohe Tauern Nemzeti Park ré-
sze. Európa egyik legszebb magashegyi pano-
ráma útja az 1935-ben átadott 48 km hosszú 
Hochalpenstrasse vezet hozzá. A hegyi pano-
ráma úton az Edelweiß csúcs alatt, 2428 méter 
magasan tartunk pihenőt, majd megérkezünk 
a 2369 méter magasan fekvő Ferenc József 
kilátóhoz. A hegycsúcsok, vízesések, tenger-
szemek látványa rabul ejti az embert. Heili-
genblutnál pihenő, lehetőség a híres Szent 
Vince templom megtekintésére. A hagyomány 
szerint kis fiolában Krisztus Szent Vérét őrzik 
itt, innen ered a városka neve. (Rossz időjárás 
esetén-a Hochalpenstrasse biztonsági okok 
miatti lezárása-a Grossglockner túra helyett a 
Salzkammerguti tóvidéken-St. Wolfgang, Bad 
Ischl-Werfeni vár kirándulunk.) 
 
4. nap: Salzburg-Budapest 
A Mirabell kastély parkján keresztül vezet utunk 
a Salzach folyóhoz, amelyen az átívelő hidak 
legtöbbje Salzburg szívébe, az óvárosba vezet. 
Városnézés, szabadidő, hazautazás. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: panzió  
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő 

3 nap

46.900,- Ft/fő

03.15-17. 
04.19-21. 
06.21-23. 
09.20-22. 
12.06-08.

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

*3.nap: München 

4 nap

64.900,- Ft/fő

07.11-14. 
08.08-11. 
09.05-08. 
10.03-06.* 



SALZKAMMERGUT TIROLLAL FŰSZEREZVE

1. nap: Budapest-Traun tó-Innsburck 
Kora reggel indulunk Salzkammergut fel-
fedezésére. Első megállónk a Traun tó. Séta 
Gmunden szépséges városában, majd to-
vábbutazás a Mondsee partjához. Rövid 
séta a tóparton, majd utazás az Innsbruck 
közeli szállásra. 
 
2. nap: Innsbruck-Swarowski-Kufstein 
Látogatás Innsbruck-ban. Városnézés a mű-
kincsek városában: Goldenes Dachl, 
Schwarze Mandl, Császári palota. Tovább-
utazás Wattensba, a Swarowski kristály kiál-
lítás megtekintése. André Heller varázslatos 
világában neves nemzetközi művészek alko-
tásai ragyognak, a kristályok csillogó színei 
és formái összeolvadnak egymással, és cso-
dálatos kaleidoszkópot alkotnak az illatok és 
hangok világával. Továbbutazás Tirol máso-
dik legnagyobb városába az Inn folyó partján 
fekvő Kufstein-be. “Tirol kapuja” hangulatos 
óvárossal, festett polgárházakkal fogadja a 
látogatókat. Szálláshely elfoglalása az esti 
órákban Salzburg közelében. 

3. nap: Berchtesgaden-Salzburg 
Ma a Berchtesgaden kisvárosa felett, a Bajor 
Alpok magas hegyeinek ölelésében található 
Kehlsteinhaushoz látogatunk. Hitler „Sasfészke” 
az Obersalzbergen található. Lenyűgöző kilá-
tásban lehet részünk a környező alpesi hegyvi-
lágra (Rossz időjárás esetén, illetve október és 
május között a vendégház nem látogatható, 
helyette kirándulás a Király-tóhoz. Séta a tó-
parton, majd Berchtesgaden város megtekin-
tése.) (A Sasfészek áprilisban zárva tart, he-
lyette a Berchtesgadeni sóbányát keressük fel, 
illetve Berchtesgaden óvárosát tekintjük meg.) 
Délután látogatás a Hellbrunni kastélyban, me-
lyet mindenki ismer különleges, egyedülálló vízi 
játék rendszeréről. Városnézés Salzburgban, 
Ausztria egyik legszebb fekvésű városában. 
 
4. nap: St. Gilgen-Bad Ischl-Hallstatt 
A Wolfgang tóhoz utazunk. Első megállónk St. 
Gilgen, melyet 2005-ben „Mozart Falu”-nak nyil-
vánítottak. Megnézzük a Mozart kutat a Város-
háza előtt, majd áthajózunk St. Wolfgangba. 
Rövid városnézés után folytatjuk utunkat Bad 

Ischl-be, a híres császári üdülőhelyre. A mo-
narchia „titkos fővárosa” gyönyörű alpesi kör-
nyezetben fekszik Salzburg tartomány határán. 
A Császár Villa megtekintése. Bad Ischl legis-
mertebb vendége, Ferenc József császár, közel 
60 nyarat töltött a gyönyörű parkkal körülvett 
biedermeier villában. Folytatjuk Salzkammergut 
felfedezését Ausztria egyik legfestőibb város-
kájával. Hallstatt hegyoldalba felkúszó keskeny 
kis utcáival, apró házaival a Salzkammerguti-
tóvidék egyik gyöngyszeme, része a Világörök-
ségnek. Belvárosi séta, megnézzük a városka 
gyönyörű főterét, gótikus templomát is. 
 
5. nap: „Kék Duna keringő”-Budapest 
Utazás Linzbe. Rövid városnézés után, melyet 
kisvonaton ülve teszünk meg, Melk következik, 
ahol a világ legjelentősebb barokk építményei 
között számon tartott bencés rendi Apátságot 
tekintjük meg. Továbbutazás a vadregényes 
folyószakaszon, a Wachau mentén. A wachaui 
kultúrtáj, a csodálatos völgyszorossal 2000 
óta a Világörökség része. Hazautazás, Buda-
pestre a késő esti órákban érkezünk.

TIROLI KALANDOZÁSOK
2. nap: Schwaz ezüstbánya-Krimml-Innsbruck 
Reggeli után útra kelünk, hogy felfedezzük a 
világ egykori legnagyobb ezüstbányájának tit-
kait! Izgalmas és kalandos 1,5 óra vár ránk a 
bányák anyjaként emlegetett schwazi ezüst-
bányában. Az egészen a középkorig visszate-
kintő érdekes időutazás a kis bányavonattal 
való utazással kezdődik, amellyel lejuthatunk 
a hegy gyomrába, az ezüstbányába és elvezet 
minket a bátor kincskeresők nyomán a meg-
igéző ezüströgökhöz, ahol bepillanthatunk az 
ezüst és egyéb ércek kitermelésének rejtel-
meibe. Egykor Schwaz volt a világ legnagyobb 
bányavárosa a világ ezüstkitermelésének 85%-
ával. A látogatás alatt mindent megtudhatunk 
a középkor legnagyobb bányájáról, a bányá-
szok nehéz életéről, és azokról a nagykeres-
kedő családokról, akik a schwazi ezüsttel be-
folyásuk alatt tartották az európai politikát és 
az Újvilág felfedezését. A föld felszínére vissza-
térve utunk csodálatos természeti környezetbe 
vezet. A Krimml vízesés Ausztria legmagasabb 
vízesése, mely a Hohe Tauern Nemzeti Park 
területén, az olasz határhoz közel található. A 
három zuhatagból álló Krimml-vízesés 380 
méteres magasságával Európa leghosszabb 
szabadon alázuhanó vízesése. A vízeséshez 
látogatók számára 1835-ben kezdtek kiépíteni 
egy turista utat. Megtekintjük a legalsó, leg-
nagyobb vízesést majd, délután Tirol főváro-
sába, Innsbruckba látogatunk. A műkincsek 
városának főbb nevezetességei a "Goldenes 
Dachl", a "Schwarze Mander", a császári palota 
és az Ambras kastély. Városnézés, majd rövid 

szabadprogram. Visszaérkezés a szálláshelyre 
az esti órákban. 
 
3. nap: Vipiteno-Merano-Bolzano 
Fakultatív kirándulási lehetőség az Olaszor-
szághoz tartozó, mediterrán hangulatú Dél-Ti-
rolba. (Ár: 30 EUR/fő) Korai reggeli, majd utazás 
a 190 méter magas Európa hídon és a Brenner 
hágón keresztül Dél-Tirolba. Rövid séta Vipi-
teno, Olaszország legészakibb kisvárosának 
középkort idéző óvárosában. Az alpesi kisváros 
egykor császárok és királyok lakhelye volt, ma 
egy igazi kis gyöngyszem, díszes loggia-kal 
ékeskedő utcákkal és elegáns üzletekkel. To-
vábbutazás Trentino-Alto-Adige tartomány üdü-
lővárosába, Merano-ba, mely az egyik legnép-
szerűbb üdülőközpontnak számít a régióban. 
Belvárosi séta a hangulatos városközpontban 
(Dóm, Puccini színház), majd látogatás a festői 
Trauttmansdorff kastélyban. A város egyedü-
lálló látványosságát 2005-ben Olaszország leg-
szebb kastély parkjának választották. Az eg-
zotikusságával szemet gyönyörködtető, 
amfiteátrumra emlékeztető formájú terület egy 
napsütötte hegyoldalon helyezkedik el, a ten-
gerszint felett 334-438 méter magasan. Séta 
a 12 hektár területet elfoglaló változatos me-
diterrán és egzotikus növényvilágával rabul 
ejtő kastély parkban. Mai programunk utolsó 
állomása a Dolomitok kapuja, Bolzano. A vá-
roska Dél-Tirol székhelye, az ország egyik kul-
turális központja. Az „ezer dialektus városában” 
megtekintjük Bolzano jelképévé vált Dómot. 
Következő programunk a világhírű Dél-Tiroli 

Régészeti Múzeum megtekintése. A fő szen-
záció Ötzi, a jégbefagyott ember, akit 20 évvel 
ezelőtt, 1991. szeptember 19.-én találtak meg 
Hauslabjoch közelében, Similaunhüttenél (Ti-
senjoch), 3200 méter magasságban. 1998 ja-
nuárjában a similauni múmiát a bolzanoi ré-
gészeti múzeumba szállították és ott egy 
egészen új hűtőtechnikával felszerelt mélyhűtő 
üvegvitrinjében állították ki, állandó 6 fok hő-
mérsékleten, 99% relatív páratartalmú levegő-
ben. Visszaérkezés a szállodába . 
 
4. nap: Swarovski-Tratzberg-Budapest 
Reggeli után a Swarovski varázslatos kris-
tályvilága vár ránk. Egy vizet okádó botani-
kus óriás vigyázza az André Heller által meg-
álmodott kristályvilág bejáratát, ahol a 
látogatókat egy fantasztikusan csillogó ki-
állítás bűvöli el. Neves nemzetközi művészek 
alkotásai ragyognak, a kristályok csillogó 
színei és formái összeolvadnak egymással, 
és csodálatos kaleidoszkópot alkotnak az il-
latok és hangok világával. Következő meg-
állónk a Wattens és Kufstein között, egy szik-
latömbön emelkedő, hatalmas, ugyanakkor 
varázslatosan romantikus Tratzberg, Európa 
legszebb késő-gótikus várkastélya. A kas-
télyt elsősorban gazdag és eredeti belső be-
rendezése teszi oly látványossá melynek 
fénypontja a Habsburg-terem, ahol egyedü-
lálló falfestmény ábrázolja a Habsburgok 
családfáját. Látogatásunk után megkezdjük 
utazásunkat Magyarországra. Érkezés Bu-
dapestre a késő esti órákban.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda/panzió   
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő 

5 nap

79.900,- Ft/fő

04.27-05.01. 
10.23-10.27.

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

4 nap

69.900,- Ft/fő

06.07-10. 
07.25-28.

03.31-ig -10% kedvezmény!

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



SISSI NYOMÁBAN
1. nap: Budapest-Bécs-Mayerling 
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. 
Utazásunk alkalmával Erzsébet királyné élet-
útjának fontosabb állomásait keressük fel. A 
mai napon a császári család és a Monarchia 
fontos helyszíneire látogatunk el. Utunk elő-
ször Bécsbe vezet. Városnézésünk során a 
Hofburgban megtekintjük Sissi és Ferenc Jó-
zsef lakosztályát is. Ezt követően a híres va-
dászkastélyt, a Hermes Villát, „az álmok kas-
télyát” keressük fel. Utunkat Mayerling 
városába folytatjuk. A vadászkastélyban tör-
tént rejtélyes haláleset előzményeit és a so-
kat vitatott éjszaka eseményeit elevenítjük 
fel, majd utazás a szállásra. Esti érkezés a 
szállodába. 
 
2. nap: Bad Ischl-Starnberg-Neuschwanstein 
Reggel Bad Ischl városába utazunk, Sissi 
eljegyzésének helyszínére. A város Felső-
Ausztria déli részén, Salzkammergut köz-
pontjában 468 méter magasan fekszik al-
pesi környezetben, az Ischl folyó partján. A 
neoklasszicista Kaiser-Villa Zsófia főher-

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

városában, Innsbruckban, Sissi és Ferenc 
József első találkozásának színhelyén. A 
Goldenes Dachl csillogó cserepei, a rene-
szánsz Ambras kastély és a város meseszép 
utcái elvarázsolják a látogatókat. Városné-
zésünk után folytatjuk utunkat Merano vá-
rosába. Látogatás a híres trauttmannsdorffi 
kastélyban, ahol Erzsébet királyné is több-
ször járt. A varázslatos hely, a gyógyhelyeiről 
is híres város felett fekszik, 12 hektárnyi te-
rületű botanikus kertjét 2005-ben Olaszor-
szág legszebbjének választották. Az amfi-
teátrumra emlékeztető formájú terület egy 
napsütötte hegyoldalon helyezkedik el, sé-
tánk során Sissi márványból készült szobrát 
is láthatjuk. Esti érkezés a Velence környéki 
szállásra. 
 
4. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest 
A romantikus Miramare kastélyhoz látoga-
tunk, ahol Sissi is több alkalommal járt. Ezt 
követően rövid városnézés Trieszt belváro-
sában, majd hazautazás. Érkezés Budapestre 
a késő esti órákban.

BAJOR POMPA, TIROLI CSILLOGÁS

1. nap: Budapest-Innsbruck 
Utazás Tirolba. Útközben rövid fotószünetet 
tartunk a Chiemsee partján, majd Innsbruck 
felfedezésére indulunk, mely középkori em-
lékei mellett arról is nevezetes, hogy kétszer 
adott otthont a Téli Olimpiának, 1964-ben és 
1976-ban. Az Alpok hósipkás, csipkézett 
hegycsúcsai által körülölelt város a Tiroli tar-
tomány fővárosa, melyet az Inn folyó oszt 
ketté. Innsbruck fénykorát I. Miksa császár 
uralkodása alatt élte, műemlékei, eleganci-
ája ennek a kornak a gazdagságát idézi, de 
a Hofburg barokk szárnyát és csodálatos 
kertjét már Mária Teréziának köszönhetjük. 
Sétánk során a történelmi emlékekben gaz-
dag óvárosban sétálunk: Hofkirche, Golde-
nes Dachl (Aranytető), Szent Jakab Dóm, 
Diadalív. Rövid szabadidő Tirol fővárosában, 
majd az Innsbruck környéki szállásunkra 
utazunk. 
 
2. nap: Schwangau-Füssen 
A mai napon Németországba, Bajor tarto-
mányba kirándulunk, az Ammergauer hegyek 

által övezett Schwangauba érkezünk. Csodá-
latos látvány fogad, két gyönyörű kastély: a 
sárga, neogótikus stílusú Hohenscwangau és 
a fehér, középkori jellegű Neuschwanstein. Az 
Alpsee melletti, 2011-ben megnyitott Bajor Ki-
rályok Múzeumába látogatunk el. A múzeum-
ban megismerjük a bajor Wittelsbach királyi 
család történetét. Festmények, tárgyak me-
sélnek életükről. A múzeum megtekintése 
után a Hohenschwangau kastélyba sétálunk 
fel. A kastélyt 1836-ban építették II. Miksa 
bajor király és családja számára. Il. Lajos és 
öccse itt töltötte gyermekkorát. A falakat a 
germán mondavilág hősei díszítik, a kastély 
berendezése a család fényűző életét szol-
gálta. A kastély megtekintése után a Lech 
folyó partján épült elbűvölő Füssenbe uta-
zunk. A középkori központját megőrző város 
Szent Mang kolostora mellé épült. Füssen ar-
culatát ma is az egykori kolostor, a Szent 
Mang templom, a vár, a városfal, a kanyargós 
utcák a nyeregtetős házaival határozzák meg. 
A városnéző séta után rövid szabadidő, majd 
visszautazunk a szállásra. 

3. nap: Swarovski-Rattenberg-Budapest 
Mai napunk a pompa és csillogás jegyében 
telik. Először Wattens kisvárosába látoga-
tunk, ahol a Swarovski varázslatos kristály-
világa vár ránk. Egy vizet okádó botanikus 
óriás őrzi a kristályvilág bejáratát, ahol a lá-
togatókat egy fantasztikusan csillogó cso-
dás kiállítás bűvöli el. Az André Heller 
multimédiaművész által tervezett fantázia-
világot a Swarovski cég fennállásának 100 
éves évfordulójára nyitották 1995-ben, 
majd 2015-ben átalakították és kibővítet-
ték. Varázslatos élmény a kert a tóval, ami 
felett több százezer kristály csillogásában 
gyönyörködhetünk. Ezután folytatjuk utun-
kat az Inn folyó partján fekvő aprócska Rat-
tenbergbe, melyet Tirol legkisebb és 
legszínesebb városaként is emlegetnek. A 
mindössze 400 lakosú szépséges kisváros, 
különleges középkori hangulatával és üveg-
művészetével méltán vívta ki a világhírne-
vet. Rövid városnézésünket követően 
hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti 
órákban.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: panzió 
Ellátás:  reggeli 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 
 

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

4 nap

69.900,- Ft/fő

06.07-10.

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

3 nap

51.900,- Ft/fő

04.05-07.  
05.10-12.  
08.02-04.

03.31-ig -10% kedvezmény!



BAJOR KASTÉLYOK

1. nap: Budapest-Innsbruck 
A kora reggeli órákban elutazás Budapestről. 
Délután látogatás a hatalmas hegyek között 
fekvő tiroli fővárosban, a műkincsek városá-
ban, Innsbruck-ban. Városnézés a műkincsek 
városában: Goldenes Dachl, Császári palota… 
Szálláshelyünkre az esti órákban érkezünk. 
 
2. nap: Hohenschwangau-Linderhof 
Romantikus kastélyok várnak ma ránk. Első 
megállónk Hohenschwangau neogótikus vár-
kastélya, majd a „mesekastély” következik, 
Neuschwanstein, melyet a kastélyok kasté-
lyának vagy az építészet és álom keverékének 
neveznek. A csupa torony és bástya épület-
együttes egy magányos szirtfokon áll, egy 
alpesi tó közelében. A pompásan berendezett 
belső termek meglátogatása után utunk Lin-
derhofba vezet, II. Lajos egyetlen befejezett 
kastélyához. A hegyek között megbújó, gyö-
nyörű parkban helyet foglaló kastély a ver-
sailles-i Kis-Trianon palota mintájára épült 
neorokokó stílusban. Visszaérkezés a szál-
lásra az esti órákban. 

3. nap: Chiemsee-Berchtesgaden 
Kirándulás Bajorország legnagyobb tavához 
a „Bajor tengerhez”. Érkezés a Chiemsee-
hez a délelőtti órákban, ahol elhajózunk az 
építészet egyik remekművéhez II. Lajos ro-
mantikus kastélyához: a Herrenchiemsee-
hez. A kastély tükörterme a Versailles-i pa-
lota mintájára épült, szépségében 
túlszárnyalva azt. Az épület megtekintése 
során bepillantást nyerhetünk a kastélyépí-
tészet technikájába. Ezután utazás Dél-Ba-
jorországba. Berchtesgaden festői kisvárosa 
gyönyörű környezetben, magas hegyek öle-
lésében található. Itt található Hitler híres 
„Sasfészke”. A vendégház egy olyan hegy-
csúcson épült, melyet csak a hegy belsejé-
ben közlekedő lifttel lehet elérni. (Rossz idő-
járás esetén, illetve október és május között 
a vendégház nem látogatható, helyette ki-
rándulás a Király-tóhoz. A gyönyörű fjord-
szerű Königssee, azaz a királyok tava, a he-
gyek által ölelt smaragdzöld, nyugalmat 
árasztó víztükör Németország egyik legim-
pozánsabb része, séta a tóparton. Berch-

tesgaden csodaszép kisvárosának megte-
kintése, majd rövid látogatás a Grassl pá-
linka üzemben.) A szálláshely elfoglalása 
az esti órákban. 
 
4. nap: Salzburg-Gmunden-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd utazás Salz-
burgba. Az Alpok északi szélén fekvő, varázs-
latos barokk város az UNESCO Világörökség 
része. Városnézés: Mozarteum, Mozart szü-
lőháza, a barokk óváros a dómmal, Mirabell 
park. Továbbutazás, látogatás a Salzkam-
merguti tóvidék gyöngyszeméhez, a Traun 
tóhoz, mely a Monarchia idejében kedvelt 
nyaralóhely volt. Látogatás az egykori só met-
ropolisz városába. Gmunden kisvárosa jel-
legzetes zöld-fehér mintájú kerámiájáról is 
ismert, egykor a só kereskedelem egyik fon-
tos helyszíne volt. A só gazdaggá tette a vá-
rost, melyet a pompás épületek is bizonyíta-
nak: a reneszánsz városháza, Salzkammergut 
legrégebbi patikája, vagy a pompás polgár-
házak sora. Hazautazás, érkezés Budapestre 
az esti órákban.

ROMANTIKUS BAJORORSZÁG
a Duna partján fekvő festői városkában (Öreg 
híd, Városháza, Dóm, Érseki palota), melyet az 
olasz stílusú épületek, tornyok, színes hom-
lokzatok és boltíves kapuk miatt a „legészakibb 
olasz város”-nak is neveznek. Esti érkezés a 
Nürnberg közeli szállodába. 
 
2. nap: Würzburg-Rothenburg ob der Tauber 
Würzburg városába utazunk. Németország egyik 
leggyönyörűbb barokk látványossága az érseki 
palota, mely az UNESCO Világörökség része. 
Legismertebb nevezetessége a lépcsőház, ahol 
egy hatalmas Tiepolo freskó található. Város-
nézésünk során a Dóm, a Marienkirche és a Régi 
Majna-híd lesznek a legfontosabb látnivalóink. 
Programunk a Romantika útján, a tartomány 
leglátogatottabb városkájában, Rothenburg ob 
der Tauberban folytatódik. Egy életre kelt mese-
világ vár itt ránk, ahol lesz időnk megkóstolni a 
jellegzetes helyi fánk különlegességeket is, és 
átadhatjuk magunkat a város varázslatos han-
gulatának. A városka középkori részét városfal 
övezi, amely körbe veszi a szűk utcácskákat és 
a fagerenda-vázas házakat, ahol a híres kará-

csony bolt is található. A többszintes álomvi-
lágban különleges ajándékok, dísztárgyak közül 
válogathatunk. Este visszautazás a szállásra. 
 
3. nap: Bayreuth-Bamberg-Pommersfelden 
Reggeli után Bayreuthba látogatunk, Wagner 
városába. A város Wagner által épített opera-
házában rendezik meg évente a híres Bayreuthi 
Ünnepi Játékokat. A városban tett sétánk során 
kívülről megismerjük a Wahnfried villát, Liszt 
Ferenc házát, az Őrgrófi Operaházat, amely a 
Világörökség része. Tovább utazunk Bam-
bergbe, ahol rövid sétát teszünk a Világörök-
séghez tartozó történelmi óvárosban, mely uta-
zásunk egyik fénypontja lesz. A csodálatos 
óvárost „Kis-Velence” negyednek is hívják, 
ugyanis rengeteg ház épült a városon átfutó 
Regnitz folyó kisebb ágai köré, amin gondolával 
is közlekednek. Folytatjuk utunkat a látványos 
Pommersfelden kastélyhoz. Kastélylátogatás, 
majd visszautazás a szálláshelyre. 
 
4. nap: Nürnberg-Abensberg 
Városnézés Nürnbergben, mely Bajorország 

második legnépesebb városa. A karácsonyi vá-
sáráról, Albrecht Dürer mesterről híres város 
helyreállított városfallal körbevett belvárosát 
autóbusszal és gyalogosan fedezzük fel. Utunk 
során érintjük a Császári várat, a Dürer házat, 
a Szent Sebaldus templomot és a Városházát, 
valamint a Szép kutat. Délután Abensberg vá-
rosába utazunk. Felkeressük a Kuchlbauer Sör-
gyárat (gyárlátogatás és kóstoló), ahol a Hun-
dertwasser torony meglepő épülete fogad. A 
35 méter magas kilátó, leginkább egy meseto-
ronyhoz hasonlít. A 2010-ben megnyitott, színes 
erkélyekkel tarkított torony többszintes, teraszai 
különleges látványt nyújtanak. Az építményt 
tíz méter átmérőjű, arany gömbkupola zárja le. 
 
5. nap: Passau-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd megkezdjük uta-
zásunkat Magyarországra. Útközben még tar-
tunk egy rövid megállót Passau hangulatos 
kisvárosában. A három folyó városaként is-
mert Passaunál folyik a Duna, az Inn és az 
Ilz. A közös séta után folytatjuk utunkat Bu-
dapestre. Érkezés a késő esti órákban.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda/panzió 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

4 nap

68.900,- Ft/fő

05.30-06.02. 
07.04-07.07. 
08.29-09.01. 
10.19-10.22.

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

5 nap

94.900,- Ft/fő

04.10-14.  
08.16-20.

03.31-ig -10% kedvezmény!

1. nap Budapest-Regensburg-Nürnberg 
Elutazás. Első bajor városunk az elbűvölő 
szépségű Regensburg, mely az UNESCO 
Világörökség része. Délután városnézés 



BODENI TÓ ÉS A FEKETE-ERDŐ VARÁZSA

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 570,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)  48

1. nap: Budapest-Mayerling 
Kora reggel indulunk Budapestről a Tatabá-
nya-Győr-Mosonmagyaróvár útvonalon a Bo-
deni-tó felé, mely Európa harmadik legna-
gyobb tava. Az Alpok északi oldalán fekvő 
csodaszép tavat három ország fogja közre: 
Ausztria, Svájc és Németország. A festői vi-
dék egyik legfőbb érdekessége, hogy egy 
nap alatt akár három országban is tartóz-
kodhatunk. Folyamatos utazás rövid tech-
nikai szünetekkel Ausztriába. Pihenő Mayer-
ling városában, ahol a történelem eddigi 
legrejtélyesebb halálesete történt. A mai na-
pig számtalan legenda és titok kering az 
1889. január 30.-án éjjel a Bécsi-erdő mellett 
megbúvó vadászkastélyban történt tragé-
diáról. A Habsburg trónörökös, Rudolf fő-
herceg és Vetsera Mária baronessz szerelme 
tragikus véget ért. Fia halála után Ferenc 
József lebontatta a kastélyt, helyére kolos-
tort építtetett, ahol az apácák napjainkban 
is Rudolf lelki üdvéért imádkoznak. Látoga-
tásunk alatt felelevenítjük a sokat vitatott 
éjszaka eseményeit és előzményeit, majd 
folytatjuk utunkat a szálláshelyünkre, érke-
zés a szállodába az esti órákban. 
 
2. nap: Lindau-Meersburg-Mainau-Konstanz 
A reggelit követően a mai napunkat a Bo-
deni-tó németországi partján töltjük el. Az 
első megállónk Lindau, amelynek óvárosi 
része egy 65 hektáros szigeten fekszik, 
amelyet a szárazfölddel két híd köt össze. 
A történelmi óvárosban elsétálunk a piac-
térhez, a Szent István templomhoz. Girbe-
gurba utcákon jutunk el a régi mindkét ol-
dalon festett reneszánsz városházig. A 
kikötő őrzi középkori hangulatát a Mang to-
ronnyal és a 6 méter magas kő oroszlán a 
tó felől érkezőket köszönti. Meersburg kis-
városába indulunk, mely Németország egyik 
legfestőibb kisvárosa. A Bodeni-tó, amit 
sváb tengerként is neveznek egyik legszebb 
középkori favázas házakkal, kastéllyal, vár-
ral, malommal, alsó- felső óvárosi résszel 
rendelkező városán átsétálva jutunk el a ki-
kötőig, ahonnan áthajózunk Mainaura a „Vi-
rágok szigetére”. A sziget 45 hektáron terül 
el és minden évszakban látogatható. A Bó-
deni tó mediterrán hatása biztosítja a gaz-
dag vegetáció feltételeit. A sziget szíve a 
kívülről megtekinthető Bernadotte kastély, 
amit dús növényzettel szegélyezett sétá-

nyok, köztük pálmaház, rózsakert, pillangó-
ház vesznek körül. A sziget évente 1 millió 
látogatót vonz. A szigetről kisétálva buszra 
szállunk és a történelmi Konstanz városát 
tekintjük meg a nap utolsó programjaként. 
Konstanz az 1414-1418 között a városban 
zajló egyházi zsinat által vált ismerté. Vé-
gigjárva az óvárost és a kikötőt, a rómaiak 
uralkodásától kezdve napjainkig követhetjük 
végig a történelmet: zsinati ház, a város-
háza, a katedrális, régi festett épületek. A 
Bodeni-tó mentén jutunk vissza a szállás-
helyünkre az esti órákban. 
 
3. nap: Bregenz-Weingarten-Sigmaringen 
Első megállónk Bregenz, Voralberg tarto-
mány fővárosa a Bodeni-tó partján Ausztria 
és Németország határán fekszik. Bregenz fe-
lett 1064 méterre magasodó hegyre a Pfän-
derbahn panoráma kabinos felvonójával kb. 
6 perc alatt érünk fel. Innen pazar kilátás nyí-
lik a városra, a tóra, Svájc hegycsúcsaira és 
a szemben lévő Németországra. Utunk Né-
metországba a Baden-Württemberg tarto-
mányban lévő Weingartenbe vezet, ahol a 
Szent Márton Bazilikát tekintjük meg, amely 
a Jakab zarándokútnak egyik fő megállója. 
Az Alpoktól északra a legnagyobb barokk 
templom, amely méretét tekintve a római 
Szent Péter Bazilika fele, ezért „Sváb Szent 
Péternek” is nevezik a bazilikát. A hagyomány 
szerint díszítésén 200 művész dolgozott. A 
hozzá tartozó egykori kolostor teszi felejthe-
tetlenné a látványt. A Duna mellett fekvő Sig-
maringenbe utazunk, ahol a csodás kastélyt 
tekintjük meg. A Hohenzollern kastély a Duna 
felett 35 méterre, egy 200 méter hosszú szik-
lán épült. Méretét tekintve ez a legnagyobb 
a Duna mellett épült kastélyok sorában. A 
kastélyt az 1200-as évek óta többször átépí-
tették, de hívogatóan megmaradtak közép-
kori vár részei és a később kastéllyá átépített 
épületegyüttesben gyönyörű termek, szalo-
nok, bennük festmények, porcelánok és be-
rendezési tárgyak várják a látogatókat. Fegy-
vercsarnoka a benne található 3000 darab 
fegyverrel az egyik legnagyobb magán gyűj-
temény Európában. Szállás elfoglalása Tri-
berg környékén az esti órákban. 
 
4. nap: Triberg-Fekete erdő-Freiburg 
Reggeli után a Fekete-erdő felfedezésére 
indulunk. A Fekete-erdő Baden-Württem-

berg tartományban, Németország délnyu-
gati részén 200 kilométer hosszú, 60 kilo-
méter széles erdővel borított hegyvidék. 
Nevét a tobozos fák sötét színéről kapta. 
Legelőször Németország legnagyobb víze-
sését tekintjük meg. A Triberg-vízesés a 
maga 163 méteres szintkülönbségével az 
ország legismertebb és leglátványosabb 
vízesése. A rendkívül változatos vízesés, 
közel 230 méter hosszú, fahidak és jól ki-
épített utak között barangolható be. Sé-
tánkat és fotószünetünket követően az 
„Órák parkjában” a világ legnagyobb ka-
kukkos óráját nézzük meg. Az óriási óra 
négy és fél méter magas és ugyanilyen 
széles. Séta a Titi tó partján, majd a dél-
utánt a Fekete-erdő „fővárosában” Frei-
burgban töltjük. Németország egyik leg-
szebb óvárosát keressük fel, ahol a gazdag 
kulturális örökség mellett, hangulatos ká-
vézók, remek éttermek várnak bennünket. 
Az óváros felé emelkedik Németország 
egyik legszebb megszentelt épületének, a 
lenyűgöző székesegyháznak 116 méter 
magas tornya. A Münsterplatz egyben a 
legnagyobb belvárosi tér is, rövid szabad-
időnket a városnézést követően itt tölthet-
jük el. Visszautazás a szállásra az esti 
órákban. 
 
5. nap: Donaueschingen-Hechingen-Tübingen 
A mai napon először rövid megállót te-
szünk a Duna forrásánál, Donaueschingen 
elragadóan szép kisvárosában. Hivatalo-
san a Duna a Breg patakból ered, melyet 
a Brigach duzzaszt fel, de már a Római 
Birodalom óta a két folyó találkozását te-
kintik a folyam születésének helyeként. 
Érdekesség, hogy a Duna forrásaként em-
lített medence mellett József Attila: A Du-
nánál című versének egy részletét is ol-
vashatjuk. Ezután a Hochenzollern család 
és a porosz császári és királyi ház fő fész-
kébe a hechingeni Hochenzollern várkas-
télyba látogatunk el. A romantikus, gótikus 
várkastély 855 méter magasan fekszik. A 
család története a XII. századtól napjain-
kig tart, 1945-től az utolsó porosz korona 
herceg Vilmos élte le itt az életét felesé-
gével együtt. Kis sétával kb. 30 perc alatt 
elérjük a főbejáratot. A várkastély külső 
részében kazamaták és várkápolna lát-
ható, belül a csodálatosan berendezett 

termek, szobák mellett a fő attrakció a 
kincstár a porosz királyi koronával. A mai 
nap utolsó látnivalójaként Tübingen kö-
vetkezik, a vizek városa. A Neckar folyó 
két partjára épült város jelentős kulturális, 
kereskedelmi és egyetemi város. Az egye-
temét 1477-ben alapították. Megfordult 
falai között Johannes Kepler, Fridrich Höl-
derlin. Az óvárosi fagerendás házak, a 
Neckar folyó, Stift templom, Hölderlin to-
rony és a tübingeni vár a fő látnivalók. A 
városnézés után rövid szabadidőre van le-
hetőség. Továbbutazás a szállásra. Esti 
érkezés a Stuttgart közeli szállodába. 
 
6. nap: Ulm-Budapest 
Reggeli után látogatás a Duna mentén 
fekvő Ulm városában. Belvárosi sétánk so-
rán megtekintjük a Székesegyház épületét 
is, mely a világ legmagasabb keresztény 
temploma a maga 161,53 méteres magas-
ságával. „Isten ujja” a világ legmagasabb 
templomtornyával a város domináns alko-
tása, a gótikus építészet egyik remekműve. 
Városnézésünk után megkezdjük utunkat 
Magyarországra. Folyamatos utazás, rövid 
pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő éj-
szakai órákban.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 28.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő 

6 nap

129.900,- Ft/fő

06.25-30.



A CSODÁLATOS SZÁSZORSZÁG

rosába, Görlitzbe. 500 év több történelmének 
több mint 3.500, nagy részt szépen restaurált 
műemléke mesél a büszke múltról. A gazdagon 
díszített homlokzatok, méretes erődítmények 
és tiszteletreméltó templomok között egy cso-
dálatos városközpont vár ránk. Sétánk során 
nem csak a város középkori báját csodálhatjuk 
meg, hanem a gótika, barokk, reneszánsz és a 
szecesszió szemet gyönyörködtető épületeit 
is. Esti érkezés a Drezda környéki szálláshelyre. 
 
2. nap: Moritzburg-Drezda 
Ma a Schloßteich szigeten fekvő festői  Mo-
ritzburg kastélyhoz látogatunk. A Drezda 
szomszédságában fekvő kisvárosban talál-
ható Németország egyik legnagyobb neve-
zetessége, a szász fejedelmek, majd királyok 
vadászkastélya és a hozzá kapcsolódó erdő-
tó- és kertrendszer. A látványos barokk pa-
lota-együttes megtekintését követően gya-
logos városnézés Szászország fővárosában, 
Drezdában.  A várost nem csak kereskedő-
városként, de a német kultúra fellegváraként 
is emlegetik. Az álomszerűen szép belváros 

közepén a szász választófejedelmek és kirá-
lyok rezidenciájával megmutatkozik a város 
páratlan bája, melyet minden joggal neveznek 
az Elba Firenzéjének is. A legfontosabb ne-
vezetességek megtekintése után szabadidő 
keretében lehetőség nyílik a Zwinger meglá-
togatására. Este visszautazás a szállásra. 
 
3. nap: Bastei-Bad Schandau-Königstein-Pirna 
Mai napunkat  az Elba völgyében fekvő termé-
szeti szépségek birodalmában töltjük. Német-
ország egyik legszebb tájegységét keressük 
fel, ahol gyönyörű folyóvölgyek és fantasztikus 
sziklaképződmények várnak. Szász-Svájc leg-
gyönyörűbb vidékének, a híres Bástya-körzet-
nek (Basteigebiet) a felfedezésére indulunk. 
Kurort Rathennél kell átkelnünk az Elba jobb 
partjára, hogy közelről megcsodálhassuk a táb-
lás hegyeket és sziklaalakzatokat, melyek min-
tegy 200 méterrel magasodnak a kanyargó fo-
lyó fölé. A környék legimpozánsabb, emberi 
kéz alkotta műemléke a Basteibrücke, egy fan-
tasztikus kőhíd, ami 76 méter hosszan nyúlik 
el a Mardeltelle völgy fölött. Ehhez az egészen 

különleges építményhez mintegy 2000 tonna 
követ használtak fel 1851-es felépítésekor. Bad 
Schandau érintésével érkezünk meg majd a 
Königstein-i várhoz, majd a látogatás után 
Pirna városában sétálunk. A hangulatos Elba-
parti várost Szász-Svájc kapujának is szokták 
nevezni. Belvárosi séta a régi kereskedőváros 
nyugalmat árasztó bájos óvárosában, ahol 
szűk utcák, több százéves polgárházak és a 
St.Marienkirche impozáns épülete vár, mely 
Szászország legfontosabb késő gótikus mű-
emléke. Visszautazás a szállásra. 
 
4. nap: Meissen-Budapest 
Utazás az Elba folyó partján fekvő Meissen 
városába. A várost a világhírű meisseni por-
celán tette híressé, amit több száz évvel ez-
előtt itt készítettek. Látogatás a három leg-
régebbi európai porcelán manufaktúra 
egyikében, az 1710-ben alapított meissen-i 
porcelánmanufaktúrában. A készítés folya-
mataival való ismerkedés és a gyönyörű por-
celánok megtekintése után hazautazás. Ér-
kezés a késő esti órákban.

POZSONY-DREZDA-BERLIN
1. nap: Budapest-Pozsony-Drezda 
Első megállónk a koronázó város, Pozsony. A 
hangulatos, sokszínű óvárosban teszünk egy 
sétát, ahol gyönyörű reneszánsz, barokk és ro-
kokó épületek fogadnak. Végigjárjuk a magyar 
királyok koronázási útvonalát érintve azokat 
az épületeket és helyszíneket, melyek szorosan 
kapcsolódnak a magyar történelemhez. Bel-
városi sétánkból nem maradhat ki a Szent Már-
ton dóm, vagy ismertebb nevén a Koronázó 
templom, Pozsony legismertebb és legna-
gyobb temploma, valamint a főtér és az Óvá-
rosháza épülete sem. Folytatjuk utunkat, a 
Drezda környéki szálláshelyünkre az esti órák-
ban érkezünk. 
 
2. nap: Pirna-Drezda-Berlin 
Látogatás Pirna városában, melyet Szász-Svájc 
kapujának is szoktak nevezni, majd városnézés 
az "Elba Firenzéjeként" is gyakran emlegetett 
Drezda elbűvölő városában. A szász főváros, az 
európai művészetek és kultúra egyik legnagyobb 
központja. Gyalogos és buszos városnézés a leg-
fontosabb látnivalókkal. (Színház tér, Hofkirche, 

Miasszonyunk temploma stb.) A város jelképének 
a Zwinger-nek a megtekintése után rövid sza-
badidő, majd folytatjuk utunkat a szállásra. Berlini 
szálláshelyünkre az esti órákban érkezünk. 
 
3. nap: Kelet-Berlin 
Reggeli a szállodában, majd megkezdjük is-
merkedésünket Németország legnagyobb vá-
rosával, mely 1991-ben kapta vissza fővárosi 
rangját. Egész napos városnézés a kultúra 
egyik legjelentősebb metropoliszában, Berlin-
ben. A mai programunkat a keleti városrész 
megtekintésével kezdjük. Először az NDK jel-
képének számító 368 méter magas Berlini té-
vétorony látogatásával kezdődik városnézé-
sünk. Miután a panorámateraszról 
megtekintettük a városra nyíló fantasztikus ki-
látást az Alexander Platzon folytatjuk berlini 
túránkat. A Marien Kirche, a Vörösvárosháza, 
a Nikolai negyed után a Dóm, a Múzeumsziget 
és az Opera következik, majd szabadidő. Mai 
programunk a város egyik legszebb terének, a 
Gendarmenmarkt-nak és a „Checkpoint Char-
lie”-nak (egykori határátkelőhely) a megtekin-

tésével zárul. Visszaérkezés a szállodába az 
esti órákban. 
 
4. nap: Nyugat-Berlin 
Reggeli után folytatjuk városnézésünket. Meg-
nézzük a város jelképének számító híres Bran-
denburgi kaput is, majd mai programunkat Ber-
lin nyugati városrészének a felfedezésének 
szenteljük. A Potsdamer Platz, a Győzedelmi 
Oszlop megtekintése után városnézésünk Ti-
ergarten-ben folytatódik. A Holokauszt-em-
lékmű, a kormányzati negyed és a Reichstag 
(parlament) épületének külső megtekintése 
után a Charlottenburg kastélyt keressük fel. A 
barokk palota (kívülről) után programunk a hí-
res Kurfürstendamm sugárúttal fejeződik be, 
melyet „Berlin Champs-Elysées-jének" tartanak. 
Rövid szabadidő, sétálhatunk az elegáns ut-
cákon, vásárlási lehetőség. 
 
5. nap: Berlin-Budapest 
Reggelink után elbúcsúzunk a várostól, folya-
matos hazautazásunkat rövid pihenőkkel meg-
szakítva, Budapestre az esti órákban érkezünk.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő 

4 nap

64.900,- Ft/fő

09.12-15.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 26.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 36.000,-Ft/fő 

5 nap

94.900,- Ft/fő

07.31-08.04.

03.31-ig -10% kedvezmény!

1. nap: Budapest-Görlitz-Drezda 
Elutazás a kora reggeli órákban. Folyama-
tos utazás rövid pihenőkkel Szászország 
egyik legszebb városába. A délutáni órák-
ban érkezünk Németország legkeletibb vá-



POZSONY-PRÁGA-BÉCS
1.nap: Budapest-Pozsony 
Elutazás Pozsonyba, ahol egykor több száz 
éven keresztül a magyar királyokat koronáz-
ták. Szlovákia fővárosa a Duna egyik 
gyöngyszeme, történelmi óvárosa számos 
nevezetességet tartogat számunkra. Láto-
gatás a négytornyú várnál, mely a Duna fe-
lett magasodva igazán impozáns látványt 
nyújt. Ezt követően közös séta a bájos óvá-
rosban, ahol a szűk utcácskákon színes, 
XVIII. századi házak sorakoznak. Az óváros 
szélén találjuk Pozsony leghíresebb gótikus 
épületét, a Szent Márton-dómot, melyet Ko-
ronázó templom néven is ismerhetünk. 
Érintjük a város főterét is, melynek megha-
tározó épülete a régi városháza. Városné-
zésünk után folytatjuk utazásunkat Csehor-
szágba. Délután érkezünk meg Európa egyik 
legszebb fővárosába, Prágába, ahol közös 
sétát teszünk a gyönyörű belvárosban, mely 
az UNESCO Világörökség része. Városnézé-
sünket az „Arany város” történelmi város-
központjában kezdjük, sétálunk az Óvárosi 
téren, ahol gyönyörű gótikus, reneszánsz és 

barokk épületeket láthatunk és itt található 
az Óvárosi városháza is a világhírű Orlojjal. 
Szállás elfoglalása az esti órákban. 
 
2. nap: Prága 
Reggeli után folytatjuk a Száztornyú Arany-
város felfedezését. Mai programunk első ál-
lomása a Várnegyed. A három udvarból álló 
Hradzsin Európa legnagyobb várkomple-
xuma, 7.28 hektár területen fekszik. A Stra-
hovi Kolostor, a Loretói Szűz Mária-templom, 
és a fenséges gótikus katedrális, a Szent Vi-
tus Székesegyház szegélyezik sétánk útvo-
nalát. Az Arany utcácska a várnegyed legki-
sebb utcája. A színes pici házakban a legenda 
szerint alkimisták éltek, de a 22-es számú 
házban egy ideig Franz Kafka is lakott. Dél-
után szabadidő, vásárlási lehetőség vagy a 
városnézés folytatása egyénileg. Adjuk át 
magunkat Prága varázslatos hangulatának, 
sétáljunk a macskaköves utcákon vagy a 
szobrokkal szegélyezett Károly-hídon, ahon-
nan a vár csodás látványt nyújt. Az óváros 
zegzugos utcácskáin barangolva minden sar-

kon megkapóan szép ódon épületek várnak 
ránk. Betérhetünk egy hangulatos kávézóba, 
vagy egy jellegzetes cseh étterembe, ahol 
megkóstolhatjuk az ízletes knédlit, és a mél-
tán híres cseh sört is. De akár a csokoládé 
múzeum is kellemes időtöltést ígér szá-
munkra. Szállodánkba az esti órákban térünk 
vissza. 
 
3. nap: Bécs-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd búcsú a „Városok 
királynőjétől” és utazás Bécsbe. Autóbuszos 
és gyalogos városnézés az osztrák főváros-
ban. Programunkat a Parlament épületénél 
kezdjük, majd gyalogos sétánk során a város 
legfontosabb nevezetességeivel ismerke-
dünk: Városháza, Szent István Dóm, az egy-
kori császári palota a Hofburg, Kärtner 
Strasse, Kapucinus kripta. Városnézésünk 
után pedig belekóstolunk Bécs csodálatos 
hangulatába, rövid szabadidő, majd hazauta-
zás a késő délutáni órákban a Hegyeshalom-
Győr-Tatabánya-Budapest útvonalon. Érkezés 
Budapestre az esti órákban.

PRÁGAI SÉTÁK & TÁBOR, TELC

1. nap: Budapest-Velké Popovice-Prága 
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. 
Első megállónk Velké Popovice települése, 
mely a sörgyártásáról vált híressé. Már a XVI. 
században működött itt sörfőzde, mely elő-
ször családi tulajdonban volt, később a Sztra-
hovi-kolostor, majd az Óvárosi Szent Miklós 
Benedek-rend kolostora vette át a kezelését. 
Látogatás a város méltán híres sörgyárában, 
ahol megismerhetjük a gyár történetét, illetve 
hogy hogyan készül az igazi Kozel, majd meg-
kóstolhatjuk a legfinomabb helyi sört, illetve 
akár egy csak itt mért szűretlen Kozelt is. Ez-
után a gyár ajándékboltjában vásárolhatunk 
a „kecskés” címerrel ellátott emléktárgyakból, 
relikviákból. Kora délután érkezés Prága vá-
rosába, amit joggal neveznek a „száztornyú 
városnak”, „arany városnak”, vagy egyszerűen 
csak a városok királynőjének. A Moldva part-
ján fekvő fővárosban városnézésünket a tör-
ténelmi városközpontban kezdjük. Az Óvárosi 
téren gyönyörű gótikus, reneszánsz és ba-
rokk épületeket láthatunk és itt található az 
Óvárosi városháza is a világhírű Orlojjal. Sé-

tánk alkalmával a város további nevezetessé-
geit is megtekintjük. Érkezés a szállodába a 
késő esti órákban. 
 
2. nap: Prága 
Reggeli után folytatjuk prágai városnézésün-
ket a Moldva bal partján, a Várnegyedben, a 
sziklamagaslatra épített várban. A vár Prága 
legrégebben lakott része, a főváros egyik tör-
ténelmi negyede. A világ egyik legnagyobb 
vár épülete 7.28 hektár területen fekszik. Sé-
tánk során a Strahovi Kolostor, a Loretói Szűz 
Mária-templom, a gótikus Szent Vitus székes-
egyház és a mindössze 11 házból álló Arany 
utcácska, a várnegyed legkisebb utcája lesz-
nek a legfontosabb látnivalóink. A Hradzsin 
felfedezése után a Károly hídon átsétálva él-
vezhetjük a város egyedülálló hangulatát 
vagy elvegyülhetünk a Vencel tér forgatagá-
ban. Délután rövid szabadidő, majd mai na-
punk végén egy hangulatos étteremben 
pihenhetünk meg, ahol az igazi cseh sört és 
ízletes knédlit is megkóstolhatjuk. Szállo-
dánkba az esti órákban térünk vissza. 

3. nap: Prága-Tábor-Telč 
Reggeli után búcsút intünk Prágának és a hu-
sziták egykori fellegvárába, Tábor-ba utazunk. 
A Prágától 90 km-re fekvő Tábor a husziták egy-
kori központja volt. Neve a cseh nyelvben is tá-
bort jelent. A város XV. századi városfalainak 
és bástyáinak egy része főleg a belváros északi 
oldalán máig megmaradt. Séta a hangulatos 
belváros macskaköves utcáin, ahol csodálatos 
gótikus, reneszánsz és barokk épületeket látha-
tunk. Megtekintjük a gótikus Városházát és a 
Jan Žižka-ról elnevezett gyönyörű főteret, ahol 
a huszita hadvezér szobrát is láthatjuk. Követ-
kező megállónk Csehország egyik legszebb tör-
ténelmi városa, Telč festői kisvárosa, mely az 
UNESCO Világörökség része. Telč központjában 
a híres lábasházak megtekintése, séta a hosz-
szan elnyúló, trapéz alakú főtéren, ahol a góti-
kus Szent Jakab plébániatemplomot is 
láthatjuk, illetve megtekintjük Csehország leg-
szebb reneszánsz kastélyát is. Városnézésünk 
után a délutáni órákban indulunk Magyaror-
szág felé. Folyamatos utazással érkezünk Bu-
dapestre a késő esti órákban.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő 

3 nap

39.900,- Ft/fő

03.15-17. 
07.26-28. 
12.13-15.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő 

3 nap

39.900,- Ft/fő

04.05-07. 
06.28-30.  
10.04-06.

03.31-ig -10% kedvezmény!



HÉTVÉGE PRÁGÁBAN

1. nap: Budapest-Velké Popovice-Prága 
A kora reggeli órákban indulunk Budapestről 
Csehország meseszép fővárosába, mely min-
den évszakban kellemes program és vonzó 
úti cél a látogatóknak. Utazás a Tatabánya-
Győr-Pozsony-Brno útvonalon Prágába, ahol 
egy kellemes hétvégi program és a város 
szépségei mellett a gasztronómiai élveze-
teknek is hódolhatunk majd. Knédli és ká-
poszta, finom sörök és sok-sok élmény vár 
ránk. Autóbuszos utazásunkat rövid időre 
megszakítjuk Velké Popovice kisvárosánál, 
mely a cseh sörgyártás egyik fellegváraként 
ismert. Az autópálya szomszédságában ta-
lálható Velké Popovice, a híres Kozel sör ere-
deti hazája. „Kecskefalvára” érkezésünk után 
utunk a híres sörgyárba vezet, ahol a gyár-
látogatás alkalmával betekintést nyerhetünk 
a sörfőzés rejtelmeibe, és természetesen vá-
sárlásra is lesz lehetőségünk. Látogatásunk 
után folytatjuk utunkat Prágába, melytől 
mindössze 30 km választ el. A kora délutáni 
órákban érkezünk a Moldva folyó két partján 
elterülő "Arany Prága" elbűvölő városába, 

mely történelmével, kultúrájával és számos 
látnivalójának köszönhetően méltán foglal 
el kiemelkedő helyet a leglátogatottabb eu-
rópai fővárosok sorában. A száztornyú város, 
vagy egyszerűen csak a „városok királynője” 
nem véletlenül érdemelte ki a szépségét ma-
gasztaló jelzőket, de belvárosi sétánk alkal-
mával erről meg is győződünk majd. Prága 
egyik legszebb, leglátványosabb tere az Óvá-
ros (Staré Město) szívében elhelyezkedő Óvá-
rosi tér (Staroměstské náměstí), mely egy-
szerűen rabul ejt szépségével. A város 
történelmi központját az UNESCO 1992-ben 
a Világörökség részévé nyilvánította. Meg-
nézzük a városháza híres csillagászati óráját, 
az Orlojt, majd Prága új városrészében (Nové 
Město) a Vencel teret (Václavské náměstí)  
keressük fel, mely a város kereskedelmi és 
kulturális központja. Névadója, Szent Vencel 
Csehország patrónus szentje. A tér formája 
inkább egy széles sugárútra hasonlít, mint 
egy hagyományos térre. A teret körbeölelő 
épületek többsége a XIX. és XX. században 
épült. A tér névadó védőszentjének bronz lo-

vas szobrát a tér felső részén találhatjuk, 
körötte Prága négy védőszentjével: Adalbert, 
Prokop, Ágnes és Ludmilla. Vacsoránk a 
Strahovi kolostor közelében található auten-
tikus prágai étteremben lesz, mely saját sör-
főzdével is rendelkezik. Szálláshely elfogla-
lása a késő esti órákban. 
 
2. nap: Prága-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd városnézésün-
ket a sziklamagaslatra épített várban, a 
Hradzsinban kezdjük. Itt található a gótikus 
Szent Vitus Székesegyház, a Szent György-
szobor, a Régi Királyi palota és a Szt. 
György-bazilika, valamint Prága legfestőibb 
utcája, az apró házairól, legendáiról is híres 
Arany utcácska. A mesebeli kis utca után 
lesétálunk a várból, szabadidő, vásárlási le-
hetőség a belvárosban vagy a városnézés 
folytatása, hajózási lehetőség a Moldván. 
Kora délután búcsút intünk Prágának és in-
dulunk Magyarország felé. Folyamatos uta-
zással érkezünk Budapestre a késő esti 
órákban.

PRÁGA-TELC-KUTNA HORA
1. nap: Budapest-Telč-Prága 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Telč-be, 
az UNESCO által is védett városkába. A szép-
ségesen elnyúló főtérnek nyugati végén álló 
várból kitekintve az egymás mellett sorakozó 
árkádos házak látványában gyönyörködhe-
tünk. A telči kastély Csehország egyik leg-
szebb és leglátogatottabb kastélya. Város-
nézés, majd továbbutazás. Délután érkezés 
Prágába, belvárosi séta. A szálláshely elfog-
lalása az esti órákban. 
 
2. nap: Prága 
Mai programunkat a Prágai Várban kezdjük. 
Itt található a gótikus Szent Vitus székesegy-
ház, a Szent György szobor, a Régi Királyi pa-
lota és a Szent György bazilika. Végigsétálunk 
Prága egyik legfestőibb utcáján, az Arany ut-
cácskán, majd a Várat elhagyjuk, rövid sza-
badidő. Városnézésünket Prágában a 
nyüzsgő Károly-híd és környékének felfede-
zésével folytatjuk. Sétánk során útba ejtjük 
a Moldva egy kis szigetét, a Kampát, majd 
átsétálunk a nyüzsgő Károly-hídon, amely 

egyedülálló barokk szobordíszítéséről vált hí-
ressé. Ezután elsétálunk az Óvárosba, ahol 
megnézzük a híres Orlojt, valamint az Óváros 
teret. Visszaérkezés a szálláshelyre az esti 
órákban. 
 
3. nap: Karlovy Vary-Prága 
Reggeli után fakultatív kirándulás a Teplá fo-
lyó partján épült Karlovy Vary-ba, az egykori 
híres fürdővárosba, mely az ország legna-
gyobb gyógyfürdőhelye több, mint 300 gyógy-
vízforrása van. A Prágától 130 km-re, nyu-
gatra fekvő Karlovy Vary nevét IV. Károly 
német-római császárról kapta, aki a várost 
1370-ben alapította. Európa első gyógyhelye 
lett, virágkorát a XVIII-XIX. században élte, 
Goethe, Beethoven, Arany János is ellátogat-
tak ide. A csodálatos fekvéssel rendelkező 
városban, ma is sok épület emlékeztet az 
Osztrák-Magyar Monarchia időszakára. Vá-
rosnézés, látogatás a Becherovka múzeum-
ban kóstolóval, majd rövid szabadidő. Vásá-
rolhatunk a csábító illatú hatalmas ostyákból 
is (oplatky), melyek a város specialitásai. 

Visszautazás Prágába. (Ár: 20 EUR/fő) Dél-
után Prága Zsidónegyedében sétálunk, mely 
egy részét a 19. században lebontották, de 
megmaradt néhány zsinagóga, a Tanácsháza 
és a Régi Zsidótemető. A Zsidóváros egye-
dülálló a maga nemében, világhírű a teme-
tője, amelyet napjainkban már azonban nem 
használnak. Sétánk során kívülről fogjuk 
megnézni a negyed épen maradt zsinagógáit, 
a városházát és csodálatos polgári házait. 
Félpanzió esetén vacsora egy hangulatos 
prágai sörözőben, a Vár közelében. 
 
4. nap: Kutna Hora-Budapest 
Utazás a Világörökség részeként nyilvántar-
tott Kutna Hora-ba, mely a középkorban 
Prága mellett Csehország legnagyobb városa 
és a királyság ezüstbányászatának központja 
volt és egy ideig pénzverdeként is működött. 
Városnézés (a hátborzongató Csontkápolna, 
az impozáns Szent Borbála Katedrális, Olasz 
udvar-egykori pénzverde és királyi palota), 
majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő 
esti órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 570,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)  51

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 4.500,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 4.000,-Ft/fő 

2 nap

27.900,- Ft/fő

02.16-17. 
04.13-14. 
07.20-21. 
11.02-03. 
12.07-08. 

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 
 
 

4 nap

54.900,- Ft/fő

04.19-22. 
08.17-20. 
10.24-27.

03.31-ig -10% kedvezmény!



VARÁZSLATOS DÉL-CSEHORSZÁG
1. nap: Budapest-C.Krumlov-C.Budejovice 
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a Tata-
bánya-Győr-Bécs-Linz útvonalon keresztül a 
középkori várak, fényűző kastélyok és festői 
kisvárosok birodalmába. Úti célunk a Moldva 
kanyargó völgyében, Dél-Csehország törté-
nelmi és kulturális gyöngyszeme Český Krum-
lov, mely az UNESCO Világörökség része. Ez 
a középkorból ránk maradt gyöngyszem han-
gulatos óvárosával, girbe-görbe utcáival, 
egyedülálló polgári házaival és impozáns vá-
rával garantáltan lenyűgöz minden látogatót. 
Programunkból nem maradhat ki a Cseh Köz-
társaság második legnagyobb várkastély 
komplexuma sem, mely Közép-Európa legje-
lentősebb műemlékei közé tartozik. Város-
nézésünk után utazás Dél-Csehország fővá-
rosába, a Moldva és a Malše összefolyásánál 
fekvő České Budějovice városába, mely ré-
góta ismert a jó söréről, amit a XIII. század 
óta főznek. Séta a hangulatos városközpont-
ban. A város dicső múltjáról a varázslatosan 
szép főtér tanúskodik, ahol a gazdagon dí-

szített homlokzatok, égbe törő zord temp-
lomtorony szépsége fogad. Szálláshely el-
foglalása az esti órákban. 
 
2. nap: Hluboká-Holašovice-Třeboň 
Reggeli a szállodában, majd utazásunk egyik 
fénypontja következik, egy mesebeli kastély, 
mely mindenkit elvarázsol szépségével. Dél-
Csehország egyik legpompásabb kastélyához 
utazunk, egy Moldva parti kisvárosba, mely 
mintegy 10 km-re északra található České Bu-
dějovicétől. A város gyönyörű, romantikus Tu-
dor-stílusú várkastélyáról híres, mely ma Cseh-
ország egyik leglátogatottabb műemléke. A 
Hluboká kastély egy gyönyörű angolpark kö-
zepén fekszik, egykori tulajdonosai a Schwar-
zenbergek - az angol uralkodó rezidenciájának, 
a Windsori kastélynak a mintájára alakították 
át. Kastélylátogatásunk után irány a „skanzen 
falu”. A parasztbarokk stílusú épületegyütte-
séről híres Holašovice 1998 óta az UNESCO 
Világörökség része. Mai utolsó megállónk a 
tavak városa, Třeboň. Séta a hangulatos vá-
rosközpontban (Főtér, Városháza, Várkastély), 

majd a Világ nevet viselő halastó (Rybník Svět) 
partja mentén Csehország egyik legrégebbi 
sörfőzdéjét is felkeressük. Visszaérkezés a 
szálláshelyre az esti órákban. 
 
3. nap: Telč-Lednice-Budapest 
Korai reggelink után utazás a dél-morvaor-
szági csodaszép kisvárosba,Telč-be. Csehor-
szág egyik legszebb, történetileg legegysé-
gesebb, és legjobban megőrzött városa 1992 
óta szerepel az UNESCO Világörökségi listá-
ján. Séta a főtéren, melyet reneszánsz és ba-
rokk stílusú, változatos színekben pompázó 
házak ölelnek körül. A híres árkádos lábas-
házak megtekintése után a Dyje folyó partján 
található, varázslatos természeti környezet-
ben fekvő romantikus Lednice kastély felfe-
dezésére indulunk. A dúsgazdag Liechtens-
tein hercegek egykori pazar palotájában tett 
látogatásunk garantáltan méltó befejezése 
lesz programunknak. Hazautazás Szlovákián 
keresztül a Pozsony-Rajka-Győr-Tatabánya-
Budapest útvonalon. Érkezés az esti órákban 
Budapestre.

CSEH KASTÉLYOK ÉS PRÁGA

1. nap: Budapest-Brno-Český Šternberk-Prága 
Elutazás. Első megállónk Csehország máso-
dik legnagyobb városa, a híres egyetemi város 
Brno. Belvárosi sétánk alkalmával a történelmi 
városközpontban a város leghátborzongatóbb 
nevezetességét, a Kapucinus kriptát is láthat-
juk a Szent Kereszt templomban, melyet a 
Káposzta Piachoz közel találunk. A Káposzta 
Piac (Zelný trh) már akkor is létezett, amikor 
a várost a XIII. században megalapították. 
Természetesen nem maradhat ki az Óváros-
háza és a Szt. Péter és Pál Székesegyház 
(Petrov) sem, melyet a püspöki rezidencia 
vesz körül. Miután a brünni sárkány legendá-
jával is megismerkedtünk, folytatjuk utunkat 
Nyugat Bohémia festői kisvárosába. Český 
Šternberk 45 km-re fekszik Prágától, a kastély 
Csehország legépebben megmaradt közép-
kori várépülete. A Sazava folyó feletti sziklán 
elhelyezkedő kastély 1241-ben épült, belső 
termei már a késői gótika és a barokk stílus 
jegyeit viselik. A kastély ma is a Sternberg 
család tulajdonában áll. Látogatásunk után 
utazás a szállásra. 

2. nap: Prága 
A mai napon a cseh főváros nevezetessége-
ivel ismerkedünk meg. A kilenc dombra épült 
várost „Észak-Rómájának” is szokták emle-
getni. A Letna, Vitkov, Opys, Vetrov, Skalka, 
Emauzy, Vysehrad és Karlov részek mellett 
a legmagasabb a Petrin dombja, mely Kafka 
és Kundera műveiben is említésre került. Vá-
rosnézés a Moldva partján fekvő Prágában, 
ahol a történelmi városközpont három része 
az Óváros, a Kisoldal és az Újváros 1992-óta 
az UNESCO Világörökség része. Egész napos 
városnézésünket a Várnegyedben a szikla-
magaslatra épített várban, a Hradzsinban 
kezdjük. Sétánk során a Strahovi Kolostor, a 
Loretói Szűz Mária-templom, a Szent Vitus 
Székesegyház és az Arany utcácska lesznek 
a legfontosabb látnivalóink. Délután folytat-
juk városnézésünket, a Zsidó negyed, az Óvá-
ros: Tyn templom, híres Orloj, Lőportorony, 
Reprezentációs ház, és az Újváros: Vencel 
tér, Árok utca felfedezésével, majd rövid sza-
badidő után, vacsora lehetőség egy hangu-
latos étteremben. 

3. nap: Karlštejn-Prága 
Szabad program Prágában, vagy fakultatív ki-
rándulás Karlštejn-be, ahol Csehország legje-
lentősebb várát és egyúttal a cseh királyság 
egyik jelképét ismerhetjük meg. (Ár: 20 EUR/fő) 
A Prágától 50 km-re délnyugatra fekvő gótikus 
vár, egy 320 méter magas sziklán épült. A várat 
1348-ban alapította IV. Károly, az eredeti álla-
potukban megőrzött tornyocskák, magas falak 
és bástyák összképe remek látványt nyújt. Dél-
után folytatjuk ismerkedésünket Prágával. 
 
4. nap: Konopiště-Lednice-Budapest 
Konopiště festői kastélyához utazunk, ahol 
Ferenc Ferdinánd főherceg töltötte szabadi-
dejét és hódolt vadászszenvedélyének. A 
francia kastélyokra emlékeztető épület, kör-
tornyával igazán impozáns látványt nyújt a 
látogatóknak. Ezután a romantikus Lednice 
kastély következik, a Lichtenstein hercegek 
egykori pazar palotája. A kastély a Dyje folyó 
partján található, varázslatos természeti kör-
nyezetben, az UNESCO Világörökség része. 
Érkezés az esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.000,-Ft/fő 

3 nap

44.900,- Ft/fő

04.19-21. 
07.12-14. 
09.20-22.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Részvételi díj: 59.900,-Ft/fő* 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 

4 nap

54.900,- Ft-tól/fő

06.07-10.* 
09.05-08.

03.31-ig -10% kedvezmény!



PRÁGA & CSEHORSZÁG VILÁGÖRÖKSÉGEI

történelmi városközpontban, mely a reneszánsz 
kastéllyal, várral együtt az UNESCO része. A prá-
gai Hradzsin után Csehország legnagyobb vár-
komplexuma, öt udvarból és negyven épületből 
áll, hozzá tartozik egy hét hektáros kastélypark 
is. Továbbutazás České Budĕjovice-be, a Bud-
weiser hazájába. Dél-Csehország egyik legszebb 
városában megtekintjük az egykori királyi szék-
város legfontosabb nevezetességeit: Főtér, Vá-
rosháza, Fekete torony és az óváros gyönyörű 
gótikus, reneszánsz és barokk épületei. Szállás 
elfoglalása az esti órákban. 
 
2. nap: Holašovice-Hluboká-České Budĕjovice 
Utazás a népi építészetét hűen őrző, Holašo-
vice bájos falujába. A kis falucska paraszt-
barokk stílusú épületei ma is magántulajdon-
ban lévő lakóházak, 1998-óta a 
Világörökséghez tartoznak. Kirándulás a fes-
tői környezetben fekvő Hluboká mesebeli kas-
télyához. A kastély hajdani tulajdonosai, a 
Schwarzenbergek a vadászkastélyt 1840-71 
között a Windsori kastélynak a mintájára ala-
kíttatták át, így született meg a ma látható 

csodálatos neogótikus épületegyüttes. Uta-
zás a prágai szállásra. 
 
3. nap: Prága 
Várnak a város legszebb látnivalói: a Hradzsin, 
a Szent Vitus-katedrális, az Aranyművesek ut-
cája, a Károly híd, és az Óváros tér a városhá-
zával. Gyalogos és buszos városnézésünk után 
sétálhatunk az ősi utcákon, majd vacsora le-
hetőség egy hangulatos prágai sörözőben. 
 
4. nap: Kutná Hora-Litomyšl-Olomouc-Brno 
Utazás Kutná Hora városába, ahol a csehor-
szági gótikus építészet egyik legértékesebb 
alkotását a Szent Borbála katedrálist, és a 
Csontkápolnát is megtekintjük, majd rövid uta-
zás után újabb Világörökséghez tartozó hely-
szín következik. Litomyšl város központjában 
áll az 1568 és 1581 között épült gyönyörű re-
neszánsz kastély, mely 1999 óta az UNESCO 
Világörökség része. Utazás a Morva menti Olo-
mouc felé. Séta Morvaország egykori főváro-
sában, mely Csehország egyik legszebb vá-
rosa, fallal körülvett óvárosával, gyönyörű 

templomával, hangulatos tereivel, barokk szob-
raival, és szökőkútjaival. Megtekintjük a Vilá-
görökség listáján szereplő barokk Szenthá-
romság-szobrot is, majd Brno városába 
utazunk a szállásra. Esti séta a központban. 
 
5. nap: Kroměříž-Lednice-Valtice-Budapest 
Kroměříž városában megtekintjük az olomouci 
püspökök nyári rezidenciájául szolgáló palotát, 
mely a Világörökség része. Tavak, patakok, kis 
épületek teszik teljessé a csodálatos park lát-
képét, melyet a XIX. században építettek ki 
teljesen. Következő állomásunk a romantikus 
Lednice kastély, a Lichtenstein hercegek egy-
kori pazar palotája. A Lednice-Valtice kultúrtáj 
a természet, a művészet és az építészet cso-
dálatos együttese, ahol kastélyokkal, emlék-
művekkel, obeliszkekkel, halastavakkal tarkí-
tott mesebeli tájak, romantikus parkok 
fogadnak. A barokk Valticei kastélyba látoga-
tunk, mely közel 700 évig a Liechtensteinek 
rezidenciája volt és borospincéiről is neveze-
tes. A monumentális kastély megtekintése 
után hazautazás. Érkezés az esti órákban. 

VILÁGÖRÖKSÉGEK SZLOVÁKIÁBAN
látogatjuk meg. A kastélyhoz kanyargó er-
dei út vezet festői környezetben.   Folytatjuk 
utunkat Selmecbányára, az UNESCO által 
védett festői dimbes-dombos kisvárosba. 
Városnézésünk alkalmával megtekintjük a 
Szentháromság szoborcsoportot, a régi és 
az új vár épületét és a gótikus Szent Katalin 
templomot is, majd utazásunkat Beszter-
cebánya felé folytatjuk. Belvárosi séta, majd 
utazás a Poprád környéki szállásra. Érkezés 
az esti órákban. 
 
2. nap: Magas Tátra-Csorba-tó-Ótátrafüred 
Kirándulás a Tátrába. Séta a Csorba-tónál, 
majd utazás a Magas-Tátra legrégibb üdülő-
városába, Ótátrafüredre. Séta a hangulatos 
kisvárosban, majd siklóvasúttal juthatunk fel 
az 1285 méter magas Tarajkára, ahonnan egy 
rövid, kényelmes sétát teszünk a Tarpataki-
vízesések felé. A fenyőerdők rejtekében meg-
búvó Tar-patak zuhatagai közül az Óriás-ví-
zesés a legismertebb, vize 20 méteres 
mélységbe zuhan alá. Mai utolsó programunk 
Tátralomnic, ahonnan felvonóval juthatunk 

fel a Kő-pataki tóhoz, hogy a lenyűgöző pa-
norámában gyönyörködhessünk, majd szál-
lásunkra utazunk. 
 
3. nap: Dobsinai jégbarlang-Szepesség  
Látogatás a Dobsinai-jégbarlangba. A 
Szlovák paradicsomban található jégbar-
lang az UNESCO világörökség része. A bar-
lang terebélyes jégtömegét az alján hú-
zódó összefüggő talajjég, gazdag 
jégesések, jég-sztalagmitok és jégoszlo-
pok alkotják.  A barlang hossza 1483 mé-
ter, a látogatható rész hosszúsága 515 
méter.  A Gölnic folyó feletti hegy oldalá-
ban található barlang bejárása 30 percet 
vesz igénybe. Zsigra felé vesszük utunkat, 
ahol a gótikus templomot látogatjuk meg, 
mely a Szepesség leghíresebb középkori 
eredetű, az UNESCO által jegyzett falfres-
kóit őrzi. Ezt követően megtekintjük a Sze-
pesi várat, mely 614 méter magas gránit-
tetőn épült. Utolsó programunk a 
Szepesség gyöngyszeme, Lőcse. Város-
nézés, majd visszautazás a szállásra. 

4. nap:  Késmárk- ParkDunajec folyó-Eperjes 
Első programunk Késmárk. Megtekintjük a 
fatemplomot, valamint az új evangélikus 
templomot, mely a Világörökség része, 
majd Thököly Imre sírját és a várat is fel-
keressük. Innen a Pieniny Nemzeti Parkba 
megyünk. Tutajtúra a Dunajec folyó festői 
kanyonjában, ahol megcsodálhatjuk a ka-
nyon fölé magasló varázslatos sziklaormo-
kat és megismerhetjük a Nemzeti Park leg-
szebb tájait. Eperjesre indulunk. 
Ismerkedés a „Tarca parti Athén” neveze-
tességeivel, majd utazás Kassára. Szállás 
elfoglalása Márai Sándor szülővárosában. 
 
5. nap: Kassa-Krasznahorka-Betlér-Budapest 
Városnézés Kassán, majd Krasznahorkavá-
ralján megtekintjük  az Andrássy-mauzóle-
umot, Továbbutazás a műkincsekben, fest-
ményekben gazdag Betléri kastélyhoz. A 
kastélyt körülölelő angolparkban számos 
szökőkút, szobor, mesterséges tó található, 
melyek a parkot csodálatossá varázsolják. 
Hazaérkezés az esti órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 570,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)  53

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 16.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 20.000,-Ft/fő 

5 nap

74.900,- Ft/fő

05.01-05.

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

5 nap

64.900,- Ft/fő

06.20-24.

1. nap: Budapest-Szentantal-Poprád 
Elutazás a Selmeci-hegység csúcsai 
övezte völgyben található Szentan-
talba, ahol a Koháry-Coburg kastélyt 

1. nap: Budapest-Č.Krumlov-Č.Budĕjovice 
Utazás a Moldva parti Cesky Krumlovba, a 
dombokkal körülölelt, kanyargó folyó part-
ján fekvő, életre kelt mesevárosba. Séta a 



HÉTVÉGE SZLOVÁKIÁBAN
1. nap: Vizsoly-Kassa-Eperjes-Zdiar 
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. 
Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel az első 
magyar nyelvű Biblia szülőföldjére. Vizsolyra lá-
togatunk, ahol megismerkedhetnek az egyik 
legfontosabb nemzeti kincsünkkel, a Vizsolyi 
Bibliával. Az 1590-ben nyomtatott, első magyar 
nyelvű, teljes fordítású Biblián kívül még szá-
mos történelmi emlék várja itt az érdeklődőket. 
Látogatásunk alkalmával megismerkedünk a 
templom történetével, megtekintjük az eredeti 
Vizsolyi Bibliát, és egy történelmi kisfilmet is. 
Folytatjuk utunkat Kelet-Szlovákia fővárosába, 
az ország második legnagyobb városába. Dél-
után érkezünk a Felvidék leghíresebb városába, 
Szlovákia kulturális fővárosába. Kassa Szlová-
kia műemlékekben leggazdagabb városa és itt 
található különleges orsó alakú főterén a Felvi-
dék legszebb gótikus katedrálisa is. A város 
hosszú és gazdag történelemmel rendelkezik, 
de a jelene is nagyon dinamikus. Márai Sándor 
szülővárosában, a leghíresebb látnivalókat ke-
ressük fel: Főtér, Szt. Erzsébet Dóm, Szt. Mihály 

kápolna, Orbán-torony, Rákóczi kripta... Ezt kö-
vetően rövid szabadidő a belvárosban, majd to-
vábbutazás Eperjesre. Ismerkedés a „Tarca 
parti Athén” nevezetességeivel, Szent-Mikós 
plébánia templom, Klobusiczky- palota, Neptun 
szökőkút, Rákóczi-ház, Keresztelő Szent János 
székesegyház. Városnézésünk után továbbuta-
zás a Ždiar városában található szállásra. A Be-
lianske Tatry kiindulópontja és turistaközpotja 
a jellegzetes goral község, Ždiar, mely Szlovákia 
északi részén a Belianske Tatry és a Szepesi-
Magura (Spišská Magura) között fekszik. 
 
2. nap: Bachledova Dolina-Bélai cseppkőbarlang 
Miután megreggeliztünk, egy igazán különle-
ges és izgalmas programra indulunk, a Bach-
leda-völgyben található, 2017-ben megnyitott 
lombkorona-tanösvényhez, mely garantáltan 
felejthetetlen élményt kínál. A fák koronája fe-
lett, 24 méter magasban sétálni nem minden-
napi élmény, ráadásul az ösvény meseszép 
kilátást is kínál a lombok felett.  Továbbutazás 
a Bélai-barlanghoz, mely Szlovákia leglátoga-

tottabb idegenforgalmi barlangjai közé tarto-
zik. Érdekes sziklaalakzatjain kívül gazdag 
cseppkőképződményeiről ismert. A Cseppkő-
barlang az egyetlen látogatható barlang a 
Magas-Tátrában, a Kobold-hegy (Kobylí vrch) 
északi oldalán a Barlangliget (Tatranská Kot-
lina) felett. A XVIII. században kincskeresők 
jártak a barlangban, és ennek emlékét falfel-
iratok is őrzik. A barlangra a kutatók és turis-
ták figyelmét végül a szepesbélai (Spišská 
Belá) Husz Gyula és Britz János 1881. augusz-
tus 5-ei felfedező útja hívta fel. A nagyközön-
ség számára 1882-ben nyitották meg és a 
világon az elsők között 1896-ban elektromos 
árammal világították meg. A barlang teljes 
hossza 1752 méter, melyből 1001 méter a lá-
togatható. A Bélai-barlang különböző bizarr 
sziklaalakzatokkal, pagodás sztalagmitokkal, 
álló cseppkövekkel és látványos cseppkővíze-
sésekkel lepi meg a látogatókat. Barlangtú-
ránk után hazautazás. Folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel Magyarországra. Esti érkezés 
Budapestre, a Déli pályaudvarra. 

SZLOVÁK KASTÉLYOK

tyát, és a várudvar sarkában a legendák övezte 
híres, közel 80 méter mély kutat is. Következő 
úti célunk a Felvidék legnépszerűbb és leglátvá-
nyosabb várkastélya az ősparkkal övezett ro-
mantikus kastély. Közép-Európa egyik 
leglátogatottabb és legszebb várkastélya, a 
"mesés" Bajmóci várkastély egy mészkő domb 
tetején áll. Bajmóc festői kisvárosának legfon-
tosabb nevezetessége a számos film forgatási 
helyszínéül is szolgáló vár, melynek utolsó tulaj-
donosa a Pálffy család volt. A Loire folyó mellett 
álló kastélyok mintájára átépített vár garantál-
tan minden látogató szívét megdobogtatja. A 
pompás látványt nyújtó 365 ablakos várkastély 
romantikus benyomását a palota és kápolna-
rész, valamint a kecses tornyok is erősítik.  
Részletes tárlatvezetéssel megtekintjük a vár 
gazdag díszítésű belső termeit. A Fellegvárból 
gyönyörködhetünk a vidékre nyíló kilátásban, 
majd megtekintjük a vár alatti kriptát gróf Pálffy 
János impozáns síremlékével, valamint a Fran-
ciaparkon átsétálva a várudvar szintje alatt 26 
méterrel található cseppkőbarlangot is. Esti ér-
kezés Budapestre. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 4.000,-Ft/fő 

2 nap

29.900,- Ft/fő

04.13-14. 
10.05-06.

Utazás:  autóbusszal 

9.900,- Ft/fő

05.11. 
09.28. 
12.15.

Budapest-Trencsén-Bajmóc  
Korai találkozó után, utunk először Európa 
egyik legterjedelmesebb várához vezet. 
Trencsén városának legvonzóbb neveze-
tessége és a város gyöngyszeme a rég-
múltú trencséni vár, mely a város 
szívében, a Várhegy mészkőszirtjén emel-
kedik a Vág völgye fölött. Megnézzük a 
Mátyás-tornyot, az egykori laktanyák rom-
jait, a nagyszerű kilátást nyújtó Ágyú-bás-

ZAKOPANE 

gyönyörűen díszített kis utcákon hímzett be-
kecsbe öltözött, csengettyűs lovasszán hajtók 
várják a kirándulókat. Gyönyörű faházak, han-
gulatos éttermek, bárok, igazi téli mesébe illő 
kép fogad itt bennünket. A bájos hegyi városka 
belvárosa kicsi, így egy könnyű sétával hamar 
bejárható. A hangulatos falusi piacon meste-
rien kidolgozott bőrárukat, egyedi kézműves 
termékeket és dekoratív fafaragványokat kínál-
nak. Kihagyhatatlan specialitás a helyiek által 
készített finom sajt, melyet természetesen 
meg is kóstolhatunk.  Az oscypek legtöbbször 
gyönyörűen nyomott díszes formában (több-
nyire henger vagy orsó) kapható a tradicioná-
lis, guruló fabódékban. A grillezett oscypek 
áfonyalekvárral felejthetetlen élmény lesz! De 
egy fűszeres forralt bor, vagy a forró gyömbé-
res sör is megér egy próbát. A zakopanei piac 
végében található a híres Gubalowka felvonó, 
mely 1123 méterre szállítja a kirándulókat. 
Szabadidőben érdemes kipróbálni, hiszen a 
csúcsra felérkezve álomszép panoráma vár 
ránk. Késő délután indulás Magyarországra. 
Késő éjszakai érkezés Budapestre.

Utazás:  autóbusszal 

10.900,- Ft/fő

12.01. 
12.08.

Budapest-Zakopane  
Kora reggeli indulás Budapestről a len-
gyel Magas-Tátrába. Folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel a Vác-Balassagyarmat-
Besztercebánya útvonalon Zakopane, 
hófehér, havas és meghitten gyönyörű 
szívmelengető kisvárosába. Zakopane 
városa Lengyelország legismertebb tu-
risztikai célpontjainak egyike, a Lengyel-
Tátra rusztikus kis ékszerdoboza. A 

03.31-ig -10% kedvezmény!



HÉTVÉGE KRAKKÓBAN

1. nap: Budapest-Árva vára-Zakopane-Krakkó 
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban 
Lengyelországba. Utazás, rövid pihenőkkel 
a Vác-Balassagyarmat-Sahy-Besztercebánya 
útvonalon, az Árva folyó völgyébe, az ország 
leglátványosabb várkastélyához. Látogatás 
az Árva folyó fölé emelkedő sziklaszirtre 
épült Árva várában, mely már a középkorban 
fontos szerepet játszott Magyarország északi 
határa és a Lengyelország felé vezető ke-
reskedelmi út védelmében. A vár az Árva 
folyó melletti, egy a tájba 112 méterre ma-
gasodó meredek sziklaszirten található. Lá-
togatásunk után folytatjuk utunkat Lengyel-
országba. Kora délután megálló a Tátra fő-
városában, a legmagasabban fekvő lengyel 
városban, Zakopane-ban. Látogatás Len-
gyelország leghíresebb hegyvidéki üdülő-
helyén. A több mint 2000 méter magas 
hegycsúcsok között meghúzódó hangulatos 
település, a központjában található gorál 
faházakkal olyan, mint egy ékszerdoboz. 
Folytatjuk utunkat Krakkó felé. Este a szállás 
elfoglalása. 

2. nap: Krakkó-Wieliczkai sóbánya 
Reggeli után a Wawelhez látogatunk, mely 
a XVII.századig a királyok koronázási és 
temetkezési színhelye volt. A boltíves, tor-
nácos belső udvar és az egyedülálló flandriai 
gobelinkollekció a palota legfőbb jellegze-
tessége. Krakkó óvárosának gyönyörű ut-
cáin sétálva ismerkedünk a világörökség 
által védett egykori koronázó várossal, 
melynek főtere létrejöttekor Európa leg-
nagyobb terének számított, s ma is a város 
lüktető szíve, melynek szélén kávéházak 
és boltok sorakoznak, közepén pedig Len-
gyelország legrégebbi kereskedőháza, a 
Posztócsarnok és a városháza található. 
Délután szabadprogram vagy fakultatív ki-
rándulás az UNESCO Világörökségének lis-
táján szereplő Wieliczka-i sóbányába. A 
világ egyik legősibb sóbányájában, 135 
méterrel a föld alatt csodáljuk meg ennek 
a titokzatos földalatti városnak a sóba ál-
modott szobrait, faragott termeit, a víz és 
levegő formálta változatos sókristály alak-
zatait. A Sóbánya kora több mint 800 év, 

a folyosók hossza több, mint 300 km. A 
földalatti turista útvonal sófolyosókon, só-
termeken, egyedi sószobrok mellett vezet  
végig. A legvonzóbb Szt. Kinga kápolnája 
egységes sótömbből faragva, sócsillárokkal, 
sókristályokkal és szürke sószobrokkal.  
(Ár: 7.900,-Ft/fő) 
 
3. nap: Debno-Dunajec vára-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd indulás első 
megállónk, Debno felé. A XIV.században 
alapított falu szögek nélkül készített gyö-
nyörű fatemploma vörösfenyőből épült. A 
középkori Szent Mihály Arkangyal-templom 
az UNESCO Világörökség listáján is szere-
pel. Erődszerű fal veszi körül, a bejárattal 
szemben szabadtéri oltár áll. Ezután utazás 
a festői fekvésű Nedec várához. Az 1310 
körül épült egykori határvárat, a dunajec 
partján épült Nedeci várat tekintjük meg, 
mely egészen 1945-ig magyar nemesi csa-
ládok birtoka volt. Folytatjuk utunkat Ma-
gyarországra. Érkezés Budapestre az esti 
órákban. 

KRAKKÓ-ZAKOPANE-WIELICZKA-AUSCHWITZ
1. nap: Budapest-Krakkó 
Elutazás Budapestről. Délután városnézés Krak-
kóban. A mai napig úgy tartják, hogy Krakkó a 
legfontosabb szellemi és intellektuális központja 
az országnak, valamint a nemzeti öntudat hely-
színe.  Séta az Óvárosban és Európa egyik leg-
nagyobb középkori Főtéren. A Mária templom 
megtekintése a felbecsülhetetlen értékű 5 szár-
nyú gótikus faragott oltárral. A rideg külsejű gó-
tikus templom belseje igen gazdagon díszített, 
a gótikus szobrászat legremekebb műveit vo-
nultatja fel. A Főtér közepén áll Lengyelország 
legrégebbi kereskedőháza, a Posztóház, mely-
ben krakkói emléktárgyakat és népművészeti 
cikkeket lehet vásárolni. A Főtérről induló vagy 
az őt körülvevő kis utcákon szinte minden meg-
található, ami a város egyedi és megismételhe-
tetlen hangulatát adja. Elsősorban az építészet 
értékes műemlékeit találjuk itt - szentélyeket, 
kolostorokat, kastélyokat, polgárházakat, egye-
temi épületeket. A Főtértől nem messze talál-
ható az 1364-ben alapított Jagelló Tudomány-
egyetem és annak legrégebbi épülete, a 
Collegium Maius. Az egyetemet és az Óvárost 

a régi várfalak helyén ültetett platánokból álló, 
számos emlékművel és kerti szoborral teli park 
övezi. Este szállásfoglalás. 
 
2. nap: Krakkó-Wieliczkai sóbánya 
Délelőtt fakultatív kirándulási lehetőség az 
UNESCO Világörökség listáján is szereplő hí-
res sóbányába. (Ár: 7.900,-Ft/fő) Délután a 
krakkói városnézés folytatása. A város fölé 
magasodó Waweli várhegy Lengyelország 
szíve. A műkincsekben gazdag reneszánsz 
Királyi Vár és a Waweli Katedrális, a lengyel 
királyok koronázásának és temetkezésének 
székhelye, mellettük szintén számos kiváló 
művész és államférfi temetkezési helye - a 
legfontosabb nemzeti panteont alkotják. A 
műemléki városközpont, a Wawellel együtt 
az UNESCO Világörökség része.  
 
3. nap: Auschwitz-Krakkó 
Fakultatív kirándulás milliók mártíromságának 
színhelyére, az egykori koncentrációs táborba, 
Auschwitzba (Ár: 5.500 Ft/fő, jelentkezéskor fi-
zetendő!) Auschwitz temető, múzeum, az emlé-

kezet emlékműve, melyet 1947-ben hoztak létre 
a koncentrációs tábor helyén. A régi táborból ba-
rakkok maradtak meg és az "Arbeit macht frei" 
feliratú kapu. A barakkok egy részében az Ausch-
witz-Birkenau Nemzeti Múzeum gyűjteménye lát-
ható, mely a népirtás megrázó bizonyítékait mu-
tatja be: többek között az áldozatoktól elvett 
személyes tárgyakat, fényképeket, dokumentu-
mokat. A múzeum megtekintése után szabad 
program Krakkóban. Félpanzió esetén vacsora 
a belváros egyik hangulatos éttermében. 
 
4. nap: Zakopane-Budapest 
Utazás az ország legmagasabban fekvő váro-
sába, mely több mint 2000 méter magas csú-
csok között húzódik meg és az egyik legna-
gyobb turista- és üdülőhely Lengyelországban. 
Zakopane levegője gyógyítóan tiszta. Séta és 
vásárlási lehetőség a város hangulatos főutcá-
ján, ahol sok jellegzetesen zakopanei, fafaragá-
sos gorál ház látható. Felvonóval felmehetünk 
a Gubalowka-csúcsára, ahonnan lélegzetelállító 
panoráma tárul elénk. Hazautazás a délutáni 
órákban. Érkezés a késő esti órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 9.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 10.900,-Ft/fő 

3 nap

36.900,- Ft/fő

04.19-04.21. 
07.12-07.14. 
09.20-09.22.  
12.30-01.01.*

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 13.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.500,-Ft/fő 

4 nap

49.900,- Ft/fő

03.14-03.17. 
06.07-06.10. 
08.17-08.20. 
10.31-11.03.

03.31-ig -10% kedvezmény!
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CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ-SZÉKELYFÖLD-DÉL-ERDÉLY

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: program szerint 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

6 nap

87.900,- Ft/fő

06.06-11.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: program szerint 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

6 nap

88.900,- Ft/fő

08.16-21.

2. nap: Déva-Vajdahunyad-Gyulafehérvár  
Ízletes reggelink elfogyasztása után felme-
gyünk Déva várához, majd Vajdahunyadra 
indulunk, ahol megtekintjük a Hunyadiak 
egykori Várkastélyát. A „Várak királya” , 
ahogy Mikszáth Kálmán nevezte, Erdély le-
gimpozánsabb és leglátványosabb, épen 
maradt középkori vára. A lenyűgöző gótikus 
várkastély, a városa fölé emelkedő dombon 
épült. Évszázadok történelmének emlékét 
őrzi, erdélyi fejedelmek és hányatott sorsú 
családokét is. Látogatásunkat követően 
Gyulafehérvárra utazunk, ahol a Szent Ist-
ván királyunk alapította Püspöki Szent Mi-
hály templomot nézzük meg, valamint sé-
tálunk a szépen felújított főtéren. Délután 
Nagyszebenben a szász építészeti kultúra 
legépebben maradt főterét és épületeit cso-
dáljuk meg, majd Brassóban megnézzük a 
város központját. Szászföld központja, gyö-
nyörű főterével és a híres Fekete templom-
mal fogad bennünket. Esti érkezés a szál-
lásra, mely Négyfaluban lesz, magyar 
családoknál. 
 
3. nap: Csíksomlyó-Sepsiszentgyörgy 
Vár Csíksomlyó, a  katolikus vallású székelyek 
híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szel-
lemi életének több évszázados központja. 
Kora reggeli indulás Csíksomlyóra, a csíksom-
lyói búcsúba (Csíksomlyói kegytemplom), ahol 
idegenvezetőnk útmutatásával, gyakorlati se-
gítségével, egész napos szabadprogram a bú-
csú forgatagában, fakultatív részvétel a Som-

lyóhegyen lévő szabadtéri misén. A késő dél-
utáni órákban indulunk tovább Sepsiszent-
györgyre, mely Háromszék legnagyobb tele-
pülése. Rövid városnézés után visszaindulunk 
szállásunkra, Négyfaluba.  
 
4. nap: Prázsmár-Törcsvár-Háromszék  
A reggeli órákban a mesebeli Törcsvár-i Dra-
kula Kastély meglátogatásával kezdjük prog-
ramunkat. A Törcsvári szoros előtt áll 100 mé-
ter magas hegyen, a nagyjából trapéz 
alaprajzú, észak-déli irányú belsőtornyos vár, 
Törcsvár vára, mely Drakula néven emlegetett 
Vlad Tepes legendájáról vált messze földön 
híressé. Kastélylátogatásunk után folytatjuk 
utunkat Prázsmárra, ahol megtekintjük a kü-
lönleges építésű szász erődtemplomot. A Vi-
lágörökség részét képező, szinte bevehetet-
lennek épített vártemplom a történelem 
viharos századaiban a környék lakosainak vé-
delméül szolgált, ma szépen helyreállítva várja 
a látogatókat. Ezt követően Zágonba, Mikes 
Kelemen szülőfalujába, majd Csomakőrösre, 
Körösi Csoma Sándor szülőfalujába, és Gábor 
Áron városába, Kézdivásárhelyre utazunk. 
Kézdivásárhely, becenevén „a vargák városa”, 
avagy a „céhek városa”, a Kárpát-medence 
legkeletibb magyar többségű városa, az egy-
kori Kézdiszék központja. A város trapéz alakú 
főterét – az egykori piacteret – XVIII., XIX. 
századi épületek övezik, köztük az egykori vá-
rosi tanácsháza épülete. Kézdivásáhely ne-
vezetes arról, hogy fennmaradt udvarteres 
városszerkezete, a főtér körül több, mint 70 

udvartér található. Városnézés Székelyföld 
egyik legszebb városában, majd a késő dél-
utáni órákban a Szent Anna- tó és környékét 
fedezzük fel. A tó Székelyföld egyik legvon-
zóbb természeti látványossága, mely Közép-
Kelet-Európa egyetlen épen maradt vulkáni 
kráterének alján képződött. Visszaérkezés a 
szállásunkra az esti órákban. 
  
5. nap: Gyergyószentmiklós-Gyilkos-tó-Szováta   
Reggeli után indulunk vissza Székelyföldre, 
és ismerős utakon, hegyeken keresztül sétá-
lunk Tusnádfürdőn, útközben Gyergyószent-
miklóson rövid városnézés, majd kirándulást 
teszünk a legendás történetű Gyilkos-tónál 
és a Békási szoros festői tájain. A Bucsin ren-
getegén keresztül továbbutazás Szovátára, 
a híres gyógyfürdőhelyre, a sós vizű Medve-
tóhoz, sétálunk a tó partján. Az esti órákban 
érkezünk Marosvásárhelyre, ahol esti séta a 
városban, majd elfoglaljuk szállásunkat a fő-
térhez közeli szállodánkban. 
 
6. nap: Marosvásárhely-Nagyvárad-Budapest 
Reggeli után folytatjuk marosvásárhelyi vá-
rosnézésünket, látogatást teszünk a vidék leg-
szebb alkotásának tartott Kultúrpalotában.  Itt 
található a híres Tükörterem, amelynek abla-
kait székely balladák jeleneteit ábrázoló üveg-
festmények díszítik. Folytatjuk utunkat Kolozs-
várra, Erdély fővárosába, rövid városnézés a 
főtéren, a Királyhágón keresztül érkezünk meg 
Nagyváradra,egy rövid sétát teszünk a város-
ban. Érkezés a késő esti órákban Budapestre. 

DÉL-ERDÉLY-SZÉKELYFÖLD
vértanú előtt. Továbbutazás Temesvárra, vá-
rosnézés, szabadprogram, majd a Retyezát fes-
tői hegyei alatt érkezünk meg Dévára. Szállás 
elfoglalása a szállodában, majd vacsoránk el-
fogyasztása után esti városnézés, séta.  
 
2. nap: Déva-Vajdahunyad-Gyulafehérvár  
Felmegyünk Déva várához, majd Vajdahu-
nyadra indulunk, ahol megtekintjük a Hunya-
diak egykori Várkastélyát.  Gyulafehérvárra 
utazunk, ahol a Szent István királyunk alapí-
totta Püspöki Szent Mihály templomot nézzük 
meg, valamint sétálunk a szépen felújított fő-
téren. Nagyszebenben a szász építészeti kul-
túra legépebben maradt főterét és épületeit 
csodáljuk meg. Városnézés Brassóban, majd 
szállás Négyfaluban, magyar családoknál.  
 
3. nap: Prázsmár-Törcsvár-Kézdivásárhely   
Ma mesebeli Törcsvár-i Drakula Kastély meglá-
togatásával kezdjük programunkat, majd utazás 
Prázsmárra, ahol megtekintjük a különleges épí-
tésű szász erődtemplomot. Ezt követően Zá-
gonba, Mikes Kelemen szülőfalujába, majd Cso-

makőrösre, Körösi Csoma Sándor szülőfalujába, 
és Kézdivásárhelyre utazunk, majd Alsócserná-
tonban található, Haszmann Pál elmékskanzenét 
nézzük meg, amely a régi Székelyföld építészeti 
és használati tárgyainak felbecsülhetetlen érté-
keit mutatja be.Visszautazás Négyfaluba. 
 
4. nap: Brassó-Sepsiszentgyörgy-Csíksomlyó 
Reggel a brassói híres Fekete templomot 
nézzük meg, majd Háromszék fővárosát, Sep-
siszentgyörgyöt látogatjuk meg. A kora dél-
utáni órákban kirándulás Csomád-hegység 
gyöngyszeméhez, a Szent Anna–tóhoz. To-
vábbutazunk Csíkszeredán keresztül Csík-
somlyóra, ahol a híres búcsújáró hely törté-
netét ismerjük meg, és megnézzük a 
kegytemplomot és a Mária szobrot. Madé-
falván tisztelgünk a székely hősök előtt, a tu-
rulmadaras emlékműnél. Szállás a Gyilkos-
tó környékén, szállodában. 
 
5. nap: Gyergyószentmiklós-Gyilkos-tó-Szováta 
Séta a legendás Gyilkos-tónál, mely Erdély 
egyik legismertebb tájképe, a vízből mere-

dező fatörzsek csonkjaival, majd fotózás a 
Békási szorosban. A Bucsin rengetegén ke-
resztül utazás Szovátára, a híres gyógyfür-
dőhelyre, a sós vizű Medve-tóhoz. Séta a 
tóparton. A Görgényi havasok között átme-
gyünk Marosvécsre, ahol a híres Helikonos 
találkozó színhelyét látogatjuk meg, gróf Ke-
mény János kastélyát nézzük meg, unoká-
jának idegenvezetésével. A kertben lerójuk 
kegyeletünket Vass Albert sírja előtt. Szász-
régenben rövid buszos városnézés. Esti séta 
Marosvásárhelyen, szállás és vacsora a fő-
térhez közeli szállodában. 
 
6. nap: Marosvásárhely-Nagyvárad-Budapest  
Folytatjuk marosvásárhelyi városnézésünket, 
látogatás a Kultúrpalotában.  Itt található a 
híres Tükörterem, amelynek ablakait székely 
balladák jeleneteit ábrázoló üvegfestmények 
díszítik. Folytatjuk utunkat Kolozsvárra, Er-
dély fővárosába, ahol rövid városnézés a fő-
téren, a Királyhágón keresztül érkezünk meg 
Nagyváradra, városnézés. Érkezés a késő esti 
órákban Budapestre.

1. nap: Budapest-Arad-Temesvár-Déva 
Elutazás a kora reggeli órákban Budapest-
ről. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel 
Aradra. Rövid városnézés, majd a Sza-
badság szobornál lerójuk kegyeletünket 
a 13 aradi vértanú előtt. Továbbutazunk 
Temesvárra, mely az ország legfejlettebb, 
legnyugatiasabb nagyvárosa. Kulturális 
és különösen az építészeti gazdagsága 
miatt "Kis Bécsnek" is nevezik. Városnézés 
szabadprogram, majd a Retyezát festői 
hegyei alatt érkezünk meg Dévára. Szállás 
elfoglalása a szállodában, vacsora után 
esti városnézés, séta a főtéren.   

1. nap: Budapest-Arad-Temesvár-Déva 
Utazás Aradra. Városnézés, a Szabadság 
szobornál lerójuk kegyeletünket a 13 aradi 

03.31-ig -10% kedvezmény!



HERKULESFÜRDŐ - KAZÁN-SZOROS

1. nap: Budapest-Temesvár-Déva  
Reggeli indulás után Nagylaknál átlépjük a ha-
tárt és Temesvárra érkezünk, ahol városnézés 
és szabad program keretében ismerkedünk a 
várossal. A város földrajzi fekvésének köszön-
hetően a történelem során stratégiai fontosságú 
hely volt. Kulturális és különösen az építészeti 
gazdagsága miatt "Kis Bécsnek" is nevezik. Lá-
togatásunk alkalmával megtekintjük Dózsa 
György kivégzésének a helyszínét is.Emlékezünk 
az 1989-es forradalom áldozataira a belvárosi 
református és az ortodox Metropolitán temp-
lomban. Továbbutazás a Retyezát hegyvonula-
tival párhuzamosan, Dévára. Szállás. 
 
2. nap: Déva-Vajdahunyad-Herkulesfürdő   
Reggel meghódítjuk Déva várát, mely a Kőmű-
ves Kelemenről szóló balladából ismert. Ezt 
követően Vajdahunyadon a Hunyadiak gótikus 
várkastélyába látogatunk, melyet Mikszáth Kál-
mán „a várak királyának” nevezett. Az impozáns 
épület a régi Magyarország legszebb vára volt. 
Látogatásunk után rövid szabadidő, majd foly-
tatjuk utazásunkat. A festői Vaskapu szoroson 

keresztül nekivágunk a hegyeknek, és megér-
kezünk a híres és csodás környezetben fekvő 
Herkulesfürdőre, mely a XIX. század végén a 
Monarchia egyik legelegánsabb fürdőhelye volt. 
Az európai hírű fürdőhely, a Mehadia és Cserna 
hegység által körülvett völgyben fekszik, a Ka-
zán szorostól mindössze 25 km-re. A Cserna 
folyó völgyében levő melegforrásokat már a 
rómaiak is ismerték. Herkulesnek templomot 
és oltárt emeltek itt, aki a melegforrások istene 
volt. Fürdőjét valószínűleg Traianus császár 
építtette, ásatásakor Herkules szobrok és fo-
gadalmi táblák kerültek elő. Sétát teszünk a 
fürdőhely ember és a természet alkotta lenyű-
göző sziklái és építményei között és feleleve-
nítjük a régi korok hangulatát. Vacsora és szál-
lás Herkulesfürdőn szállodában. 
 
3. nap: Orsova-Kazán-szoros-Herkulesfürdő  
Reggeli után kirándulunk Orsovára, ahol két évig 
őrizték a magyar koronát és megnézzük ennek 
az emléktábláját, 1974-ben épült katolikus temp-
lomban, ahol még John Lenont, Lenint, Nadia 
Comanest is láthatjuk Jézussal a templom szent 

képein. Majd hajóra szállunk és 3 órás kirándu-
lást teszünk a festői Kazán szorosban, a Dunán 
(Hajójegy: 5.500 Ft/fő - jelentkezéskor fize-
tendő!). A hajón fakultatív halas ebédet lehet 
rendelni. Kora délután meglátogatjuk a Vaskapu 
erőművet, a múzeumban megismerjük a mega- 
építkezés fortélyait, adatait, valamit a turbinák 
működését. Késő délután Herkulesfürdőn sza-
bad program, fürdési lehetőség.  
 
4. nap: Bigéri vízesés-Arad-Budapest  
Reggeli után a Bigéri vízeséshez indulunk, mely 
a világ egyik legszebb, és egyben legkülönle-
gesebb vízesése. Az Almás-hegység és az Ani-
nai-hegység határolta medencében, a Ménes-
völgyben, a Bigéri Természetvédelmi Területen 
találjuk ezt a nyolc méter magas vízesést. Meg-
csodálhatjuk, ahogyan a Minis patak a zöld 
moha borította, kupolaszerű, lépcsőzetes mész-
tufán zúdul alá. A természeti csoda közelében 
eltöltött idő után Aradra utazunk, ahol rövid 
buszos városnézés és az újra felállított Sza-
badság szobor megkoszorúzása után, haza-
utazás. Késő esti érkezés Budapestre. 

ERDÉLYI KISKÖRÚT
1. nap: Budapest-Nagykároly-Nagybánya 
Elutazás Budapestről, határátkelés Vállaján. 
Első megállónk Nagykároly a Károlyi család 
felújított kastélya, ahol Petőfi Sándor és 
Szendrey Júlia megismerkedtek. Láthatjuk 
Kaffka Margit szülőházát, majd Érdmindszen-
ten meglátogatjuk Ady Endre emlékmúzeumát 
és szülőházát. Ezt követően az ákosi a 800 
éve románkori református templomot keres-
sük fel. Erdőd következik, ahol Petőfi Sándor 
és Szendrey Júlia örök hűséget fogadtak egy-
másnak. Szatmárnémetiben rövid városnézés, 
majd az esti órákban érkezünk meg Nagybá-
nyára, a szállodába.  
 
2. nap: Nagybánya-Koltó-Marosvécs 
Városnézés Nagybányán, megtekintjük az Ist-
ván tornyot, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik 
a városra és a környező hegyekre. Ellátoga-
tunk az Ásványtani Múzeumba, ahol a kör-
nyéki bányák ásványainak egyedülálló kiállí-
tását tekinthetjük meg. A Képzőművészeti 
Múzeum következik, ahol a nagybányai fes-
tőiskola kiállítása található, a tárlatvezetésen 

a nagybányai művésztelep történetével is-
merkedhetünk meg, a modern magyar fes-
tészet elindító mozgalmával, mely 1896-ban 
a nagybányai művésztelepen bontakozott ki. 
Koltóra utazunk, ahol ellátogatunk a Teleky 
kastélyba. A kora délutáni órákban a Szilágy-
ság dimbes-dombos vidékét érintve a Mező-
ségen, Marosvécsen látogatjuk meg a Ke-
mény család kastélyát és parkját, ahol Vass 
Albert síremlékét és a Helikonos asztalt néz-
zük meg. Szállás a Gyilkos-tónál. 
 
3. nap: Gyilkos-tó-Békás-szoros-Csíksomlyó 
A Nagyhagymás-hegység két gyöngyszeméhez 
indulunk, a gyönyörű Békás-szoroshoz és Gyil-
kos-tóhoz, ahol fakultatív ebédeli lehetőség. 
Délután a Marosmenti Fenyveserdő aljában, a 
Hargita-hegység árnyékában a Maros forrásá-
hoz, Marosfőre, Madéfalvára, Csíksomlyóra ki-
rándulunk. A kora esti órákban érkezünk a Gyi-
mesbe, az 1000 éves határhoz, ahol történelmi 
környezetben ismerkedünk a gyimesi csángók 
kultúrájával, zenéjével, gasztronómiájával. Mu-
latós program, vacsora, élő zene.  

4. nap: Székelyudvarhely-Farkaslaka-Korond 
A vadregényes Libán-tetőn keresztül a Zetelaki 
víztározó szépségében gyönyörködve utazunk 
Székelyudvarhelyre, séta a városban. Farkasla-
kán tisztelgünk Tamási Áron sírjánál. Korondon 
a székelyfazekasság központjában betekintünk 
egy fazekasműhelybe, ahol ellessük a fazekas-
mester titkát. Vásárlási lehetőség. Parajdon ke-
resztül érünk Szovátára, ahol séta a Medve-tó 
körül. Szabad program. Az esti órákban ismer-
kedünk Marosvásárhely nevezetességeivel. 
 
5. nap: Torda-Királyhágó-Nagyvárad-Budapest  
Reggeli után a Mezőségen keresztül érkezünk 
meg Tordára, ahol 3 órás program keretében 
meglátogatjuk a felújított Tordai sóbányát, a 
világ 25 leghihetetlenebb látványossága közé 
választott helyszín Erdély egyik legérdekesebb 
látványossága, óriáskerekezni, ping-pongozni, 
csónakázni is lehet és élvezni a „sóbányák 
Plázáját”. Királyhágón rövid megállót teszünk, 
majd Nagyváradon, a főtéren sétálunk, ismer-
kedünk a szecessziós épületek varázsával. Ér-
kezés Budapestre az esti órákban.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő 
Hajójegy: 5.500,-Ft/fő 
 

4 nap

59.900,- Ft/fő

04.19-22.  
10.23-26.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli  
Félpanzió: 19.900,-Ft/fő 
Félpanzió: 15.000,-Ft/fő* 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő  

(* Figyelem: Parajdi Töltött Káposzta  
Fesztivál, részletes program a weboldalon!) 

5 nap

59.900,- Ft/fő

05.01-05.  
09.18-22.* 

03.31-ig -10% kedvezmény!



AZ ISZTRIA MESÉS KINCSEI
1. nap: Budapest-Zágráb-Rijeka-Isztria 
Elutazás Zágrábba. A Szent László által alapított 
városnak nagyon sok magyar vonatkozása van, 
kellemes, élhető hangulata a legvonzóbb. Séta az 
Alsóvárosban a monarchiás épületek mellett, 
majd a Káptalandomb katedrálisa következik. To-
vábbutazás Rijeka városába. A Kvarner-öböl part-
ján fekvő település az ország legfontosabb 
kikötője és harmadik legnépesebb városa Zágráb 
és Split után. Horvátország tengerparti kapuja, 
1918-ig Magyarországhoz tartozott. Városnézés, 
majd folytatjuk utunkat a festői Isztriára, ahol 
gyönyörű strandok, velencei stílusú épületek, 
templomok varázsolják el a látogatókat. Érkezés 
a szállodába a kora esti órákban. 
 
2. nap: Motovun-Hum 
Motovun városába utazunk, mely a leghíresebb 
Belső-Isztriai település és sokan Toszkánához 
hasonlítják a vidéket. Séta az olaszos hangu-
latú festői kisvárosban, majd szabadidő, vásár-
lási lehetőség a jellegzetes specialitásokból. 
Következő megállónk Hum városa, mely állító-
lag a világ legkisebb városa. Belvárosi séta a 

középkori városfalakkal körülölelt városköz-
pontban. Visszautazás a szállodába, szabadidő, 
fürdési lehetőség. (Ár: 15 EUR/fő) 
 
3. nap: Rovinj-Porec-Limski fjord 
Fakultatív kirándulási lehetőség Isztria legszebb 
városaiba (Ár: 20 EUR/fő). Első megállónk Rovinj. 
Kacskaringós, szűk, macskaköves kis utcák ke-
resztezik egymást a félszigetre épült óvárosban, 
mely a legszebbek közé tartozik Horvátország-
ban. Városnézésünkből nem maradhat ki a város 
jelképének is számító, dombtetőn magasodó 
Szent Eufémia székesegyház sem, ahonnan a ha-
rangtoronyból gyönyörű kilátás nyílik az óvárosra. 
Továbbutazás Porec városába, melynek igazi kin-
cse a kora bizánci kor egyik legjelentősebb mű-
emléke, a VI. századból származó Euphrasis 
bazilika és a körülötte álló épületegyüttes, mely 
aVilágörökség része. Útközben rövid megálló he-
gyekkel szegélyezett keskeny tengeröbölnél, a 
híres Limski fjordnál. A fjord 9km hosszan nyúlik 
be a szárazföld belsejébe, a legszélesebb pontja 
pedig eléri a 600 métert, mélysége akár a 30 mé-
tert is. Fotózás, majd visszautazás a szállásra. 

4. nap: Brijuni-szigetek-Pula 
Vár az Isztria titkos szigete! Hajókirándulás az 
egyik legérdekesebb isztriai-szigetcsoporthoz. 
(Ár: 20 EUR/fő). A Brijuni-szigetcsoportot 14 
sziget alkotja. A Nagy Brijuni szigetet és köz-
vetlen környékét 1983-ban nyilvánították nem-
zeti parkká. Fazana kikötőjéből indulunk a 
Nemzeti Park és Tito magán rezidenciájának 
megtekintésére. Veliki Brijun szigetén szafari-
park, bizánci erődítmény maradványai, a St Ger-
main templom, középkori lakótornyok, valamint 
egy Tito életével kapcsolatos fotókiállítás vár 
ránk. Délután Pula szépségeinek felfedezése 
következik. Esti érkezés vissza a szállásra. 
 
5. nap: Opatija-Trakoscan-Budapest 
Ismerkedés Opatija városával, mely az Osztrák-
Magyar Monarchia idején az egyik legjelentő-
sebb fürdőváros, valamint híres művészek, 
uralkodók kedvelt pihenőhelye volt. Hazauta-
zás, útközben megálló a romantikus Trakoscani 
várkastélynál, mely egy kúp formájú dombra 
épült, gazdag növényzetű park és egy tó veszi 
körül. Esti érkezés Budapestre. 

DALMÁT KÖRUTAZÁS

1. nap: Budapest-Plitvicei-tavak 
Elutazás Budapestről. Horvátország 7 Nem-
zeti Parkja közül a legjelentősebb a Plitvicei-
tavak vidéke. Látogatás a mészkőlerakódás-
sal képződött vízesésekkel összekötött 
Plitvicei-tavakhoz. A tórendszer Európa egyik 
legszebb természeti látványossága egy 
völgyben terül el, erdős hegyekkel körülölelve, 
az UNESCO Világörökség része. Továbbuta-
zás a Trogir környéki szállásra. 
 
2. nap:  Trogir-Split 
Fakultatív kirándulási lehetőség Trogirba, 
melynek óvárosa a Világörökség része. A 
római kori város egy kis szigetre épült az 
öbölben, rengeteg ókori és középkori em-
lékkel, hangulatos mediterrán óvárosával, 
templomaival, fehér, márványköves sétáló 
utcáival és tereivel, valamint egyéb csodá-
latos látnivalóival méltán nevezhetjük Hor-
vátország „kis Velencéjének”. A város mai 
arculatát a velencei fennhatóság alatt 
nyerte el, mészkő épületei, szűk sikátorai, 
megkapó szépségű reneszánsz palotái 

mind ezt a kort idézik. Következő állomá-
sunk Dalmácia fővárosa Split, mely város 
legjelentősebb látnivalója az egykori Dioc-
letianus római császár hatalmas méretű 
palotája. Séta a hangulatos, szűk kis utcák-
ban, majd szabadidő (Ár: 20 EUR/fő). 
 
3. nap:  Dubrovnik 
Ma Dubrovnikba utazunk. Az ország legdé-
lebbi csücskében található dalmát város ta-
lán Horvátország leggyönyörűbb városa, és 
a világ egyik legszebb üdülőhelye. Óvárosa 
1994 óta az UNESCO Világörökség része. 
Gyönyörű házacskái, és kristálytiszta, mély-
kék tengere garantáltan rabul ejti az ide ér-
kezőket. A térség műemlékekben egyik leg-
gazdagabb városát az Adria gyöngyének is 
nevezik. Városnézés (Óváros, Székesegyház, 
Ferences kolostor, Patika múzeum, Pile kapu), 
majd a látnivalók sokasága mellett egyedü-
lálló programja a városnak a bástyajárás, 
melynek során gyönyörű panoráma nyílik az 
óvárosra, az erődrendszerre, s a környező szi-
getekre (Ár: 30 EUR/fő). 

4. nap:  Sibenik-Krka vízesés 
Fakultatív kirándulási lehetőség a Krka fo-
lyó és az Adriai-tenger találkozásánál 
fekvő Sibenikbe, melynek látványossága 
az óváros, a Szent Jakab Székesegyház, 
valamint a város fölé emelkedő Szt. Anna 
erőd. A Krka Nemzeti Park következik, 
melynek fő látványossága a nagy vízesés, 
a Skradinski buk vízesésrendszere, 17 víz -
eséssel. Ez Európa egyik legszebb mészkő 
vízesése. A természeti csoda megtekin-
tése után visszautazás a szállodába az 
esti órákban (Ár: 25 EUR/fő). 
 
5. nap:  Zadar-Varazdin-Budapest 
Hazautazás, útközben megálló Zadarban, 
Dalmácia legészakibb városában, az egy-
kori fővárosban. Városnézés az olasz han-
gulatú óvárosban. A határátlépés előtt még 
rövid látogatást teszünk az UNESCO váro-
mányos, gyönyörű barokk városkában, Va-
razdinban, meglátogatjuk az Erdődy kas-
télyt, majd utazás Budapestre. Érkezés a 
késő esti órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382, 502 820, 502 821 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 18.000,-Ft/fő 
Részvételi díj: 108.900,-Ft/fő* 
(tengerre néző, erkélyes szoba) 
 

5 nap

89.900,- Ft/fő

06.15-19.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Részvételi díj: 94.900,-Ft/fő* 
Egyágyas felár: 18.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 66.900,-Ft/fő 

5 nap

79.900,- Ft-tól/fő

04.18-22. 
09.05-09.*

03.31-ig -10% kedvezmény!



SZLOVÉNIA KINCSEI

1. nap: Budapest-Lendva-Maribor-Ljubljana 
Elutazás Budapestről Szlovénia legkele-
tibb csücskébe, Lendva városába, mely a 
szlovénia magyarság központja. A Lendvai 
vár és a legfontosabb nevezetességek 
megtekintése után folytatjuk utunkat az 
ország második legnagyobb városába, Ma-
riborba. Séta a Dráva menti város hangu-
latos belvárosában a legfontosabb látni-
valók megtekintésével: Városháza, 
Keresztelő Szent János katedrális és a XV. 
századi kastély. Továbbutazás, majd vá-
rosnézés a Ljubljanica  folyó partján fekvő 
szlovén fővárosban, Ljubljanában. Törté-
nelmi belváros, pezsgő életű egyetemi ne-
gyed, évszázados emlékek, parkok és fo-
lyópart. Ljubljanában a folyó jobb partján 
található a régi városrész, míg a bal part-
ján az új városnegyedek terülnek el. Vá-
rosnézésünk során megtekintjük az óváros 
fölé magasodó várat, a barokk belvárost, 
a Ljubljanica partjára épült katedrálist, il-
letve a Tromostovje Hármas hidat. Érkezés 
a szállodába az esti órákban. 

2. nap: Postojna-Predjama-Piran 
Szlovénia területén számos karsztbarlang 
található, mai úticélunk a mindközül leghí-
resebb barlangrendszer lesz. Kirándulás az 
ország leghosszabb ismert karsztvidéki bar-
langjához a Postojnai cseppkőbarlanghoz. 
A sokszínű és formájú cseppköveket rész-
ben barlangvasúton, részben gyalogosan 
tekinthetjük meg. Továbbutazás a mindösz-
sze néhány kilométerre fekvő magas szik-
lára épített Predjama festői várához. Szlo-
vénia egyik legérdekesebb és leghíresebb 
látnivalója, a kicsinyke Predjama falu ha-
tárában található Predjamai barlangvár 
(Predjamski Grad). A ma látható reneszánsz 
stílusú épület több száz éve áll büszkén a 
sziklatetőn, az egykor erőd épülete szinte 
bevehetetlen volt. A várat egy 125 méter 
magas sziklafalra építettek, és egy sor ti-
tokzatos barlangrendszerrel állt földalatti 
összeköttetésben. Délután a szlovén ten-
gerpart egyik kis gyöngyszemébe,  Piran vá-
rosába utazunk. Szabadidő a festői város-
központban, majd visszautazás a szállásra. 

3. nap: Skofja Loka-Bled-Ptuj-Budapest 
Reggeli a szállodában, majd utazás Skofja 
Lokába, mely Szlovénia műemlékekben leg-
gazdagabb kisvárosa. Séta a középkori han-
gulatú óvárosban, majd továbbutazás Bled 
felé. Látogatás tó felett épült csaknem 100 
m-es függőleges sziklafal tetején található 
középkori várban, majd séta a festői tópar-
ton. Szabadprogram, vagy áthajózás a ta-
von helyi jellegzetes hajóval, a pletnával, a 
tó kis szigetén lévő barokk kegytemplom-
hoz. Utazás Szlovénia egyik legrégebbi vá-
rosába. Ptuj a város fölé magasodó X. szá-
zadban épült várával, belvárosának 
műemlékvédelem alatt álló gyönyörű épü-
leteivel, az apró terekkel, kacskaringós ut-
cákkal és a környező zöldellő hegyekkel 
csodás látványt nyújt az idelátogatóknak. 
Belvárosi sétánk alkalmával megtekintjük 
a város főterén, a Szent György-székesegy-
házat és az itt magasodó Várostornyot, 
mely eredetileg őrtorony volt illetve az  
Orpheusz követ. Hazautazás, érkezés a 
késő esti órákban Budapestre. 

SZLOVÉNIAI BARANGOLÁSOK
1. nap: Budapest-Ptuj-Celje-Ljubljana 
Vár Szlovénia egyik legrégebbi városába. 
Ptuj, a város fölé magasodó X. században 
épült várával,  belvárosának műemlékvéde-
lem alatt álló gyönyörű épületeivel, az apró 
terekkel, kacskaringós utcákkal és a kör-
nyező zöldellő hegyekkel csodás látványt 
nyújt az idelátogatóknak. Belvárosi séta, 
majd következő állomásunk Celje. A várból 
lenyűgöző panoráma tárul elénk a városra 
és a környező vidékre. Késő délutáni érke-
zés a szlovén fővárosba, Ljubljanába, ahol 
rövid sétát teszünk. 
 
2. nap: Predjama-Skocjan-barlang-Piran 
Predjama festői várához utazunk. A várat 
egy 125 méter magas sziklafalra építettek 
és egy sor titokzatos barlangrendszerrel 
állt földalatti összeköttetésben. Következő 
úti célunk Szlovénia egyik legismertebb 
természeti látványossága, a Skocjan-bar-
lang. A „földalatti Grand Canyon” az 
UNESCO világörökség része 1986 óta. A 
mesterséges bejárattól induló kalandos 

túra érinti a legfontosabb látnivalókat, mint 
a Csendes-barlang és a szédítő 50 m-es 
magasságban átvezető Cerkvenik-híd. Dél-
után Piran városába utazunk. Szabadidő 
a festői városközpontban, majd visszauta-
zás a szállásra. 
 
3. nap: Bohinji-tó-Vogel-hegy-Bled 
Ma a Triglavi Nemzeti Park térségét keres-
sük fel. Először a Bohinji-tó partján, a Ke-
resztelő Szt. János templomot látogatjuk 
meg, mely Szlovénia egyik legszebb szen-
télye. A környék híres kilátópontja, a Vogel-
hegy (1530 m) következik, melyet kabinos 
felvonóval közelítünk meg. A lélegzetelállító 
panoráma után a vadregényes Vintgar-szur-
dokban teszünk egy gyalogos kirándulást.  
Továbbutazás Bled felé. Látogatás a közép-
kori várban, amely a tó fölé tornyosuló, 
csaknem 100 m-es sziklafal tetején áll,  
majd séta a festői tóparton. Szabadprog-
ram, vagy áthajózás a tavon jellegzetes he-
lyi hajóval, a pletnával, a tó kis szigetén 
lévő barokk kegytemplomhoz. Utolsó meg-

állónk az ország legjobb állapotában fenn-
maradt középkori városa, Radovljica gyö-
nyörű épületekkel, szűk utcákkal. 
 
4. nap: Ljubljana-Skofja Loka-Budapest 
Ljubljana látnivalóival ismerkedünk. Tör-
ténelmi belváros, pezsgő életű egyetemi 
negyed, évszázados emlékek, parkok és 
folyópart, melynek jobb partján található 
a régi városrész, míg a bal partján az új 
városrész terül el. Megtekintjük az óváros 
fölé magasodó várat, a barokk belvárost, 
a Ljubljanica partjára épült katedrálist, il-
letve a Tromostovje Hármas hidat. Utazás 
Skofja Lokába. Séta a középkori hangu-
latú óvárosban, majd a Száva mentén 
fekvő Kranj hangulatos középkori város-
káját keressük fel. Utunk a Dráva-völgyén 
keresztül vezet Mariborba. Séta a Dráva 
menti város hangulatos belvárosában a 
legfontosabb látnivalók megtekintésével: 
Városháza, Keresztelő Szent János ka-
tedrális és a XV. századi kastély. Haza-
utazás. Érkezés a késő esti órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 8.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő 
 

3 nap

49.900,- Ft/fő

03.15-17. 
07.05-07.  
10.26-28.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 10.500,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 62.900,-Ft/fő 

4 nap

69.900,- Ft/fő

05.09-12. 
08.01-04.

03.31-ig -10% kedvezmény!



NYARALÁS MONTENEGRÓBAN 
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1. nap: Budapest-Zabljak 
Kora reggeli találkozó Budapesten, majd meg-
kezdjük utazásunkat a Fekete hegyek orszá-
gába. Útközben megtekintjük az 1938-40 kö-
zött épült Tara hidat, ahonnan lélegzetelállító 
kilátásban lehet részünk a vad és fenséges 
Tara folyóra, mely Európa legmélyebb ka-
nyonjáról ismert. A Tara-Kanyon Európa leg-
hosszabb kanyonja (78 km), mélysége eléri 
az 1300 métert is. A kanyon a Durmitor Nem-
zeti Parkban található, mely az UNESCO lis-
táján, mint a Világörökség része szerepel. Az 
ország leghosszabb folyójának, a Tarának le-
nyűgöző szurdokvölgyét, Montenegró szíve-
ként is emlegetik. Fotószünetünk után foly-
tatjuk az utunkat a szállásra. Esti érkezés a 
magas hegyek által körülölelt Zabljak váro-
sába, mely a Durmitor hegység legmagasab-
ban fekvő turisztikai központja.  
  
2. nap: Kotori-öböl 
Reggelink elfogyasztása után, utazás az or-
szág legszebb vidéke, a Kotori-öböl felé. A 
tengerpart kulturális felderítése következik: 
hajózás Európa legdélebbi fjordjában, a Ko-
tori-öbölben. Perast, a Szirti Madonna sziget, 
és Kotor óvárosa vár ma ránk (Hajójegy: 
25EUR/fő). Rövid séta Perast festői kisvá-
rosában, majd hajóra szállunk és a Boka Ko-
torska, azaz a Kotori-öböl szépségeivel is-
merkedünk. Először a Szirti Madonna 
szigetet (Gospa od Skrpjela) keressük fel, 
mely egy hajóroncsokra épült mesterséges 
sziget. Jelenleg katolikus zarándokhely, 
temploma és múzeuma egyedülálló kincsek 
tárháza, melyet a világ minden tájáról hajó-
sok hordtak össze. A sziget létrejöttéhez 
számos legenda fűződik. A legismertebb 
szerint a perasti halászok itt akadtak cso-
dálatos körülmények között Szűz Mária ikon-
jára, ezért emeltek ezen a helyen templomot 
1630-ban. Programunk Kotor városának fel-
fedezésével folytatódik. Montenegró legér-
dekesebb műemlékekkel büszkélkedő vá-
rosa a Kotori-öböl legbelső csücskében 
fekvő, várfalakkal körülvett Kotor vár ránk. 
Kotor az ország egyik legszebb városa. He-
lyileg a Kotor-öböl legvégén az Orjen és a 
Lovcen hegyek lábainál fekszik. Óvárosán 
nem fogott a hosszú évszázadok törté-
nelme, szinte érintetlen állapotában maradt 
meg. A hegyek védelmét élvező fallakkal kö-
rülvett ősi tengerparti és kulturális központ 

évszázadokon keresztül fontos kereskedelmi 
csomópont volt. Séta a hangulatos óváros-
ban, ahol megtekintjük a régi kikötőt, láthat-
juk a kiváló állapotban megmaradt városf-
alakat, valamint a főteret - a Fegyverek terét-, 
a Szent Lukács templomot és a Szent Trifun 
Székesegyház épületét is. A városközpont 
a kis tereivel, kanyargós utcácskáival 1979 
óta a Világörökség része, a Kotori-öböllel 
együtt.Esti érkezés a tengerparti szállodába. 
 
3. nap: Szabadprogram-Budva 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Va-
csora után esti városnézés Budva hangulatos 
óvárosában (Stari Grad),  mely egy félszigetre 
épült, és itt található a luxus-jachtkikötő, a 
Marina is. A montenegrói tengerpart fővárosa, 
az Adria egyik legrégebbi települése. Séta a 
falakkal körülvett óvárosban, ahol ódon ut-
cácskák, üzletek és hangulatos éttermek ta-
lálhatóak. A városfalról, a városra és a ten-
gerpartra nyíló fantasztikus panoráma 
megtekintése után visszautazás a szállásra. 
 
4. nap: Cetinje-Lovćen 
Montenegró belső, szárazföldi világának fel-
fedezésére indulunk. Cetinje, a történelmi 
főváros felkeresése, ahol Nikola király palo-
tája is található. A Szerb kolostor, főtér, a 
város hegyvidéki hangulata páratlan élmény 
mindenkinek. Látogatásunk után sonkakós-
toló egy közel 200 éve működő út menti ven-
déglőben a szerpentinek közt a Lovcen Nem-
zeti Parkban. A füstölőben a híres Lozát 
(szőlőpálinka) kóstoljuk, majd a sonkát és 
a frissen sült kenyeret mézborral öblítjük le. 
Nem messze innen található a legnagyobb 
montenegrói dinasztia szülőháza: puritán 
és jómódú Njegosok ősi fészke, Njegusi. 
Visszautazás a szállodába a délutáni órák-
ban. Vacsora előtt még megmártózhatunk 
a tenger hűsítő vízében. 
 
5. nap: Szkadári-tó-Rijeka Crnojevića 
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy 
fakultatív kirándulás a Szkadári tó festői vi-
dékére, mely a Balkán legnagyobb tava (Ár: 
20 EUR/fő). Úti célunk az egyik legnagyobb 
édesvízi mocsárvidék, Európában az utolsó 
élőhelye a pelikánoknak, a legnagyobb madár 
rezervátum és a legnagyobb természeti kincs 
Montenegróban. A tó északi részén lévő fo-
lyókanyarulat az ország egyik legtöbbet fény-

képezett természeti látványossága. A Szka-
dári tó nádas, ingoványos szigetei között ta-
lálható Nemzeti Park, a középkori önálló Mon-
tenegrót, a Crnojevićek világát idézi fel 
számunkra. Látogatás Rijeka Crnojevića-ban, 
mely a Shkodrai-tó egyik szegletében talál-
ható apró folyóvölgyi település. Hangulata 
egyedülálló, mintha egy igazi mesevilág kö-
zepébe csöppennénk bele. Az itt látható kőhíd 
örök emléket állít a harcias nép törökök felé 
mutatott ellenállásának. A város a XIX. és a 
XX. század közt a legnagyobb montenegrói 
kikötő és vezető kereskedelmi központ volt. 
Sétahajózás, fürdési lehetőség, majd ismer-
kedés a tó központjaként ismert Virpazar, bá-
jos kis településével. Visszautazás a szállásra, 
útközben rövid megálló Bar hangulatos vá-
rosközpontjában. Megérkezve Stari Bar macs-
kaköves utcáin feljutunk a középkori várba, 
miközben a színes bazári hangulat magával 
ragad, keleties-mediterrán portékát kínálnak 
a kis boltocskák, éttermek, cukrászdák, hívo-
gató teraszok és hangulatos zene szól. A ha-
talmas területű várban megismerjük Monte-
negró újabb történelmi pillanatait és 
megnézzük a helytörténeti gyűjteményt is. A 
kora esti órákban visszaérkezés a szállodába. 
  
6. nap: Albánia-Kruja 
Reggeli a szállodában, szabadprogram, pi-
henés a tengerparton vagy egész napos fa-
kultatív kirándulás Albánia legszebb váro-
sába (Ár: 20 EUR/fő). A komor hegyek között 
fekvő festői Kruja városa az ország egyik 
leglátogatottabb turista célpontja. A krujai 
várba a macskaköves bazársoron át vezet 
fel az út. A városban szinte minden látnivaló 
a nemzeti hős, Szkander bég nevéhez kap-
csolódik. Városnézésünk során megtekintjük 
a várat, ahol a Szkander bég Múzeum is ta-
lálható, valamint a látványos, több szinten 
elhelyezkedő gazdag néprajzi kiállítást. Sza-
badidő és vásárlási lehetőség a keleties han-
gulatú bazárban, majd visszautazás a szál-
lásra. Esti érkezés a szállodába. 
  
7. nap: Mokra Gora-Čačak 
Búcsút veszünk a festői Montenegró égig érő 
sötét hegyeitől és megkezdjük utazásunkat 
Magyarország irányába. Hazafelé indulva rövid 
megálló Szerbiában. A híres Mokra Gora állo-
más fölött kihagyhatatlan látnivaló az Emir 
Kusturica favárosa, amely egy mesés, filmes 

világba repít gondolatban, miközben a Tara 
festői hegyoldalait látjuk. A hagyományos 
szerb hegyvidéki építészet alkalmazásával 
épült házak, a kedvencekről elnevezett utcák 
(Tesla, Novak Djokovics, Fellini stb.) érdekes 
szobrok, limuzin fogadja a kirándulókat. A kö-
zelben található a világhíres Kusturica rende-
zésű „Az élet egy csoda” című filmjéhez meg-
álmodott vasútállomás. A nosztalgia vasút 
mai, és valódi elődjének történetét is megjó-
solták a misztikus kremnai jósok. Látogatá-
sunk után továbbutazás a szállásra.  
 
8. nap: Čačak -Szabadka-Budapest 
Folytatjuk az utunkat Magyarország felé. 
Szabadkán felidézzük Kosztolányi emlékét, 
miközben a pompás szecessziós csodák 
közt sétálunk. Zsolnay színes díszei, Róth 
Miksa üvegablakai és Csáth Géza varázs-
latos világa köszönt itt bennünket. Belvárosi 
séta: Korzó, Népszínház, Városháza, Ra-
ichle-park. Évszázados platánfák takarják 
és védik a magyar szecesszió egyik remek-
művének, kétszintes épületét, melyet szin-
tén látni fogunk. A helybeliek Cifra palota-
ként emlegetik Raichle Ferenc építész által, 
családi otthonnak tervezett csodálatos épít-
ményét. Városnézés, hazautazás. Esti érke-
zés Budapestre. 

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: ***/**** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 40.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 134.900,-Ft/fő 
Gyermek ár: 109.000,-Ft/fő 
 

8 nap

149.900,- Ft/fő

09.02-09.

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: x.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 0.000,-Ft/fő 

5 nap

x4.900,- Ft/fő

05.01.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: x.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 0.000,-Ft/fő 

5 nap

06.13.

HAVAS CSÚCSOK & NAPOS TENGERPART

1. nap: Budapest-Fekete tó-Zabljak 
Irány Crna Gora! A 2006-ban függetlenné vált Mon-
tenegró Európa egyik legfiatalabb állama - bár a 
X. században, mint Duklja fejedelemség már fenn-
állt –számtalan csodálatos látnivalóval vár ránk. 
Útközben megtekintjük a Tara hidat, ahonnan lé-
legzetelállító kilátásban lehet részünk a vad és fen-
séges Tara folyóra. A Tara-Kanyon Európa leg-
hosszabb kanyonja (78 km), mélysége eléri az 
1300 métert is. Fotószünetünk után séta a hídon 
és fakultatív zip-line lehetőség a vállalkozó kedvűek 
számára, majd továbbutazás. Séta a Crno Jezero 
partján, mely a legnagyobb, legmélyebb és legis-
mertebb gleccsertó Montenegróban. Esti érkezés 
a magas hegyek által körülölelt Zabljak városába. 
 
2. nap: Kotori-öböl-Budva 
Utazás a Kotori-öböl felé. Hajózás Európa legdé-
lebbi fjordjában, a Kotori-öbölben. Perast, a Szirti 
Madonna sziget, és Kotor óvárosa vár ma ránk 
(Hajójegy: 25EUR/fő). Rövid séta Perast festői 
kisvárosában, majd hajóra szállunk és a Boka Ko-
torska, azaz a Kotori-öböl szépségeivel ismerke-
dünk. Először a Szirti Madonna szigetet keressük 

fel, mely egy hajóroncsokra épült mesterséges 
sziget. Programunk Kotor városának felfedezé-
sével folytatódik, mely az ország egyik legszebb 
városa. Séta a hangulatos óvárosban, ahol meg-
tekintjük a régi kikötőt, láthatjuk a kiváló állapot-
ban megmaradt városfalakat, valamint a főteret 
- a Fegyverek terét-, a Szent Lukács templomot 
és a Szent Trifun Székesegyház épületét is. A vá-
rosközpont a kis tereivel, kanyargós utcácskáival 
1979 óta a Világörökség része, a Kotori-öböllel 
együtt. Esti érkezés a Budva közeli szállásra. 
 
3. nap: Budva-Cetinje-Lovćen 
Ma a montenegrói turizmus metropolisza vár 
ránk. Séta Budva óvárosában, majd Monte-
negró egykori fővárosába utazunk. A hegyek-
kel körbevett Kotori-öböl fölött emelkedő Lov-
ćen hegység délkeleti lejtője mellett fekvő 
település Cetinje vár ránk, Nikola király palo-
tájával. Látogatásunk után sonkakóstoló egy 
közel 200 éve működő út menti vendéglőben. 
A füstölőben a híres Lozát (szőlőpálinka) kós-
toljuk, majd a sonkát és a frissen sült kenyeret 
mézborral öblítjük le. Nem messze innen ta-

lálható a legnagyobb montenegrói dinasztia 
szülőháza: puritán és jómódú Njegosok ősi 
fészke, Njegusi. Visszautazás a szállodába a 
délutáni órákban.  
 
4. nap: Szkadári-tó-Virpazar-Biogradsko 
Utazás a Szkadári tó festői vidékére, mely a 
Balkán legnagyobb tava. Úti célunk az egyik 
legnagyobb édesvízi mocsárvidék, Európában 
az utolsó élőhelye a pelikánoknak, a legna-
gyobb madár rezervátum és a legnagyobb 
természeti kincs Montenegróban. Sétahajó-
zás, majd ismerkedés a tó központjaként is-
mert Virpazar, bájos településével. Tovább-
utazás a Biogradsko Jezero, gleccsertavához. 
Rövid séta, majd folytatjuk utunkat a gyö-
nyörű fekvésű Mojkovac felé. 
 
5. nap: Mojkovac-Belgrád-Budapest 
Reggeli, majd utazás Belgrádba, Szerbia fővá-
rosába. Ismerkedés a belváros legfontosabb ne-
vezetességeivel, rövid sétával a Kalamegdánon, 
majd folytatjuk utazásunkat Magyarországra. 
Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

ADRENALIN TÚRA MONTENEGRÓBAN
1. nap: Budapest-Zabljak 
Megkezdjük utazásunkat a Balkán egyik leg-
szebb, viharos történelmű országa felé. Crna 
Gora természeti csodái és sok élmény vár 
ránk kalandos utazásunk alkalmával. A Bal-
kán-félsziget apró országban olyan természeti 
kincsek vannak, melyek egyedülállóak Euró-
pában, de a világon is. Útközben megtekintjük 
a Tara hidat, ahonnan lélegzetelállító kilátás-
ban lehet részünk a vad és fenséges Tara fo-
lyóra. A Tara kanyon Európa legmélyebb 
kanyonja. Fotószünet az ország leghosszabb 
folyójának szurdokvölgyénél, majd folytatjuk 
utunkat a szállásra. Vadregényes tájak, csip-
kés csúcsok, havas hegyoldalak, apró tavak, 
zöldellő hegylábak szegélyezik utunkat. Esti 
érkezés a magas hegyek által körülölelt Zabl-
jak városába, mely a Durmitor hegység legma-
gasabban fekvő turisztikai központja. 
 
2. nap: Durmitor Nemzeti Park-Fekete tó 
Reggeli után az „alvó óriást” keressük fel. A 
montenegrói Durmitor Nemzeti Park rendkívül 
izgalmas túraterep, fantasztikus látnivalókkal. 

A Durmitor hegyei Montenegró északi részén 
húzódnak, a határhoz közel és itt található az 
ország legmagasabb csúcsa is, a Bobotov Kuk 
(2523 m). A lenyűgözően szépséges, vad és 
sziklás Nemzeti Park az ország egyik legszebb 
éke, nem véletlenül lett az UNESCO Világörökség 
része. Kacskaringós kanyonok, gleccsertavak, 
mészkőcsúcsok és sziklatornyok kápráztatnak 
el itt bennünket. Délelőtt libegővel jutunk fel 
2300 méter magasságba, a Savin Kuk csúcsára, 
majd séta a Crno-jezero és a Zmijinje jezerp 
partján. A Fekete-tó a park leghíresebb látvá-
nyossága és a legnagyobb, valamint legmélyebb 
gleccsertó Montenegróban. Visszaérkezés a 
szállodába a kora esti órákban. 
 
3. nap: Durmitor Nemzeti Park 
Reggeli után a legbátrabbak számára egy fan-
tasztikus programot ajánlunk a Durmitor déli 
részének lábánál található Nevidio kanyonba-
Európa legutolsó, sokáig meghódítatlan ka-
nyonjáról számtalan történet keringet 1964-es 
felfedezéséig. Vad és lenyűgöző természeti 
szépség, mely meghódítja a túrázókat! A pá-

ratlan szépségű szurdok és a lenyűgöző víze-
sések a Nevidio kanyont mára az ország egyik 
legkülönlegesebb, legnépszerűbb helyévé lép-
tették elő. A hihetetlen természeti kincsnek 
számító kanyon 1700 méter hosszú és 935 
méter magasan kezdődik. Túránkat speciális 
felszerelésbe öltözve, szakképzett vezetővel 
járjuk végig (A program majdnem végig vizes 
területen zajlik). A kanyon egyik legfőbb látvá-
nyossága a 100 méter magas Grabovina víze-
sés. Délután szabad program a városban. 
 
4. nap: Durmitor Nemzeti Park-Budapest 
Reggeli után a Durdevica Tarahoz megyünk. Séta 
a hídon és fakultatív zip-line lehetőség a vállalkozó 
kedvűek számára, majd rafting túra a Tara folyón. 
A Tara kanyon a vadvízi evezés kedvelőinek para-
dicsoma. A világ második legmélyebb kanyonjá-
ban „Európa könnyein” evezünk. Délután szabad-
idő, majd visszautazás a szállásra. 
 
5. nap: Zabljak-Budapest 
Reggeli után hazautazás. Utazás Magyaror-
szágra rövid pihenőkkel. Esti érkezés Budapestre. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 570,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)  61

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 16.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő 

5 nap

74.900,- Ft/fő

06.13-17.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 16.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 30.000,-Ft/fő 

5 nap

79.900,- Ft/fő

05.01-05.



HERCEGOVINA CSODÁI
1. nap: Budapest-Split-Medjugorje 
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. 
Utazás rövid pihenőkkel a Nagykanizsa-Lete-
nye útvonalon Horvátország második legna-
gyobb városába. Split az ország egyik legfes-
tőibb városa. A Jadro és Žrnovica folyók 
torkolatánál fekvő Split talán a legpezsgőbb 
és legmediterránabb hangulattal büszkélkedő 
dalmát város, melyről rövid városnézésünk al-
kalmával személyesen is meggyőződhetünk. 
Séta az óvárosban, ahol megtekintjük a Dioc-
letianus palota épületegyüttesét. A palota a 
IV. században készült el (Diokleciánusz csá-
szár 305-ben költözött a palotába). Ahogy az 
évszázadok múltak, a Palota területe kicsinek 
bizonyult és új városrészek épültek hozzá. Lá-
togatásunk után folytatjuk utunkat Bosznia-
Hercegovinába. Szálláshely elfoglalása az esti 
órákban Medjugorje városában. Vacsora után 
esti séta a városközpontban. 
 
2. nap:  Medjugorje-Blagaj-Mostar-Szarajevó 
Reggeli után közös séta Medjugorje váro-
sában, ahol a templomot és a verejtékező 

Krisztus szobrot is megtekintjük. Utazás az 
ország leglátványosabb vízeséséhez, a fes-
tői Kravica vízeséshez. Séta és fényképe-
zési lehetőség a 26 méter magas, körülbelül 
120 méter széles látványos természeti je-
lenségnél. Ezután folytatjuk utunkat Blagaj 
városába, mely rövid ideig Hercegovina füg-
getlen uralkodóinak székhelye volt. Megte-
kintjük a festői környezetben található Buna 
különlegesen bővizű forrása fölé épített pi-
henőházat, kolostort, melyet a legenda sze-
rint a táncoló dervisek alapítottak. Utolsó 
megállónk Bosznia legkeletiesebb városa, 
Mostar. Hercegovina fővárosa a Hajrudin 
által tervezett öreg hídjáról vált világhírűvé, 
mely a Világörökség része. Esti érkezés a 
szarajevói szállásra. 
 
3. nap:  Szarajevó-Visoko-Budapest 
Városnézés Szarajevóban, ahol természe-
tesen Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar 
trónörökös merényletének színhelyére is 
ellátogatunk. Bosznia-Hercegovina fővá-
rosa rendkívül színes etnikummal és emi-

att változatos kultúrával rendelkezik, így 
látogatásunk alkalmával a különböző val-
lási nézeteket valló városlakók szokásaival 
is megismerkedhetünk. A török építészet 
megannyi műemléke szép kontrasztban 
áll a Monarchia által hátrahagyott közé-
pületekkel, és az országot uraló vallási 
sokszínűségnek teret adó templomokkal, 
mely garantáltan lenyűgözi a látogatókat. 
A szűk, sikátoros utcácskákon járva az 
iszlám világ semmihez sem hasonlító ut-
caképe fogad. Az óvárosban megtekintjük 
a Gazi Huszref bég-dzsámit, majd a vízi-
pipás bazárvilág a Bascarsija negyede kö-
vetkezik. Utazás Visokoba, az egyik legré-
gebbi bosnyák városba, amely a 
nemrégiben felfedezett bosnyák pirami-
sokról vált világhírűvé. Izgalmas kaland 
veszi kezdetét az Nap piramisok alatt futó 
kacskaringós alagútrendszer felfedezésé-
vel. Lefotózhatjuk az itt felfedezett rovás-
írások maradványait is, majd utazás Ma-
gyarországra Horvátországon keresztül. 
Érkezés Budapestre az éjszakai órákban. 

BOSZNIA-HERCEGOVINA KINCSEI

1. nap: Budapest-Jajce-Medjugorje 
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Fo-
lyamatos utazás rövid pihenőkkel Jajce hegyek 
között elterülő festői kisvárosába, mely a képek 
tanulsága szerint már a múlt században meg-
ragadta Csontváry Kosztka Tivadar képzeletét. 
Városnézés a főbb látnivalókkal, majd tovább-
utazás a Mostar-Medjugorje útvonalon a Ne-
retva völgyében. Szállás elfoglalása Medjugor-
jében, vacsora után esti séta a városban. 
 
2. nap: Kravica vízesés-Pocitelj-Radimlja 
Reggel megtekintjük a Kravica vízesést, majd 
a hegyoldalba épült festői kisváros, Pocitelj 
következik. Következő látnivalónk Radimlja 
középkori temetője, ahol a környék legcsodá-
latosabb és legmisztikusabb műemlékeit te-
kinthetjük meg. Ezután folytatjuk utunkat 
Blagaj városába, mely rövid ideig Hercegovina 
független uralkodóinak székhelye volt. Meg-
tekintjük a festői környezetben található Buna 
különlegesen bővizű forrása fölé épített pihe-
nőházat, kolostort, melyet a legenda szerint 
a táncoló dervisek alapítottak. Utolsó megál-

lónk Bosznia legkeletiesebb városába, Mos-
tar. Hercegovina fővárosa a Hajrudin által ter-
vezett öreg hídjáról vált világhírűvé, mely a 
Világörökség része. Este a szállás elfoglalása 
Szarajevóban, vacsora a szállodában. 
 
3. nap: Szarajevó-Visoko-Piramisok völgye 
Városnézés Bosznia-Hercegovina fővárosában, 
Szarajevóban. A város rendkívül színes etnikum-
mal és emiatt változatos kultúrával rendelkezik, 
így látogatásunk alkalmával a különböző vallási 
nézeteket valló városlakók szokásaival is meg-
ismerkedhetünk. A török építészet megannyi 
műemléke szép kontrasztban áll a Monarchia 
által hátrahagyott középületekkel, és az országot 
uraló vallási sokszínűségnek teret adó templo-
mokkal, mely garantáltan lenyűgözi a látogató-
kat. Városnézésünk alkalmával természetesen 
Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös 
merényletének színhelyére is ellátogatunk. Az 
óvárosban megtekintjük a Gazi Huszref bég-
dzsámit, majd a vízipipás bazárvilág a Bascarsija 
negyede következik. A szűk, sikátoros utcács-
kákon járva az iszlám világ semmihez sem ha-

sonlító utcaképe fogadja az érkezőt. Az óváros 
kanyargó utcáiban és az ottani bazárokban szá-
mos érdekes dísztárgy és kulináris élvezet közt 
válogathatnak a látogatók. Délután a városnézés 
folytatása egyénileg Szarajevóban, vásárlási le-
hetőség a bazárban vagy kirándulás a bosnyák 
piramisok érdekes és sokat vitatott vidékére. Vi-
sokoba, az egyik legrégebbi bosnyák városba 
látogatunk, amely a nemrégiben felfedezett pi-
ramisokról vált világhírűvé. A Nap piramis alatt 
futó kacskaringós alagútrendszer látogatható 
részének megtekintése, ahol lefotózhatjuk az itt 
felfedezett rovásírások maradványait is, majd 
visszautazás Szarajevóba. 
 
4. nap: Szarajevó-Travnik-Budapest 
Hazautazás. Útközben városnézés az Európa 
isztambuljaként is emlegetett Travnikban. A 
város a Lasva folyó partján, a Vlasić és a Vi-
lenica hegyek által határolt völgyben fekszik. 
Legfontosabb látnivalónk az ország egyik leg-
szebb dzsámija, a Tarka Dzsámi, melynek föld-
szintjén valamikor vásárcsarnok működött. 
Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás:  *** szálloda  
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 7.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 9.000,-Ft/fő 
 
(Felszállási lehetőségek: Székesfehérvár- 

Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa 
Leszállási lehetőségek: Szekszárd-Paks-

Dunaújváros) 

3 nap

44.900,- Ft/fő

03.15-17. 
11.01-03.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 10.500,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő 

4 nap

55.500,- Ft/fő

04.19-22. 
09.27-30.

03.31-ig -10% kedvezmény!



Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 21.000,-Ft/fő 

5 nap

69.900,- Ft/fő

06.13.

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

5 nap

66.900,- Ft/fő

08.16.

BOSZNIA-HERCEGOVINA HALADÓKNAK  

1. nap: Budapest-Mostar-Medjugorje 
Irány a keleties hangulatú Bosznia-Hercego-
vina, ahol természeti szépségek, gyönyörű 
városok, és a bazár színes világa fogad. A 
Balkán különlegesen szép tájai, a kelet és a 
nyugat páratlan találkozása, és sok látnivaló 
vár. A vadregényes Neretva-folyó völgyén át-
utazva érkezünk Mostarban, ahol az ország 
jelképénél, a híres Öreg hídnál a hídugrók bá-
torság próbáját is megtekintjük. A keleties 
hangulatú óváros, a bazár színesen csillogó 
portékái, a Neretva türkizkék vize, az ősi me-
csetek látványa örök emlék a látogatók szá-
mára. Utazás Európa egyik leghíresebb za-
rándokvárosába. Szállás Medjugorjeban. 
 
2. nap: Jelenések hegye-Kravice-Medjugorje 
AA Jelenések hegyére látogatunk, ahol először 
jelent meg Mária a fiataloknak. A Rózsafüzér 
út mentén a stációknál pihenünk meg, majd a 
hegyre felérve a„Béke királynőjének” szobra fo-
gad. Felkeressük az Elvira anya által eredetileg 
Olaszországban alapított, mára világszerte is-
mert Cenacolo közösséget, ahol szenvedély-

betegségből meggyógyult emberek tesznek ta-
núságot a hit erejéről. Délután a Kravice víze-
séshez látogatunk, majd visszautazás a szál-
lásra. Este közös séta a városközpontban.   
 
3. nap: Hutovo Blato-Mogorjelo-Pocitelj-Blagaj 
Ma Európa egyik leggazdagabb vizes élőhelyén, 
a Hutovo Blato Nemzeti Park mocsárvilágában 
hajókázunk. Motoros hajókba szállva fantasz-
tikus túrán veszünk részt a háborítatlan öblök, 
titkos folyóágak között, betekintést nyerve a 
rezervátum növény- és állatvilágába. Ezután 
Čapljina városában a szőnyegkészítés techni-
kájával ismerkedünk. Utazás Mogorjelo váro-
sába. Megtekintjük a régészeti parkot a római 
városmaradványokkal, majd borkóstoló. Dél-
után a váráról híres Pocitelj és Blagaj vár ránk. 
  
4. nap: Jablanica-Konjic-Tito bunker-Lukomir 
Utazás  Jablanica városába, mely a Neretvai-
csata helyszíne és emlékhelye múzeummal. Kö-
vetkezik Konjic, ahol a Stara Ćuprija hídon átkelve 
gyönyörködhetünk a hófehér mecsetekben, és 
ha szerencsénk van, hallgathatjuk a müezzin éne-

két is, majd Tito bunkerét keressük fel. Helyi kí-
sérővel járjuk végig a földalatti labirintust, ahol 
irodákba, hálószobákba és konferenciatermekbe 
juthatunk el. Dzsipekbe szállva bejárjuk Lukomir 
hegyi faluját, mely a környék legmagasabban 
fekvő és legelzártabb települése. A kőből épült 
200 éves, cseresznyefa zsindelyekkel fedett há-
zakon kitűnően megfigyelhetjük a tradicionális 
építészet jellegzetességeit. Ebéd, majd dzsippel 
utazunk Szarajevóba (Ár: 55 EUR/fő). 
 
5. nap: Szarajevó-Budapest 
Irány a Bascarsija, majd a Merénylet helyszí-
nén a Mlada Bosna múzeuma vár. Átkelünk 
a Latin-hídon és a misztikus Császár dzsá-
miba fordulunk be, ahol régi dervisek szel-
leme, tanítása érződik.  A ferencesek jelenléte 
a muszlim városban most is jelentős a kato-
likusok számára, ahogy ezt a téglavörös 
templom is sugallja. Következik Bosznia-Her-
cegovina egyetlen sör múzeuma, ahol a török 
időktől máig követhetjük e kivételes nedű 
balkáni történetét, ellenőrizve a minőségét! 
Búcsú Szarajevó városától, hazautazás. 

BOSZNIA - VÍZPARTI VILÁGÖRÖKSÉGEK
1. nap: Budapest-Bajina Basta-Mokra Gora 
Elutazás. A délutáni órákban a zöldellő domb-
oldalak, drámai szakadékok, csillogó tavak és 
folyók vidékére, a Tara Nemzeti Parkba érke-
zünk. Utazásunk egyik különleges színfoltja Ba-
jina Basta városában tett látogatásunk lesz. A 
béke és nyugalom apró szeglete vár itt ránk, a 
Drina folyó közepén sziklazátonyon álló házacs-
kával. Fotózás, szerb kóstoló, majd indulás 
Mokra Gora irányába. Szerbia egyik leglátoga-
tottabb nevezetessége a Drvengrad, amit Emir 
Kusturica álmodott meg a helyi építészeti ha-
gyományokat figyelembe véve. A faházak közt 
sétálva nagy színészek, egyéniségek elevened-
nek meg, akárcsak díszletek a híres filmjeiből. 
A hegyoldal másik lankájáról indul a mokra go-
rai kisvasút, mely Szerbia egyetlen működő kes-
keny nyomtávú vasúti vonala, mely Az élet egy 
csoda c. filmben vált világhírűvé. Szálláshely 
elfoglalása Szarajevóban a kora esti órákban. 
 
2. nap: Višegrad-Szarajevó 
Utazás a Kelet-boszniai Višegrad városba, mely 
Ivo Andrić, gyerekkorának helyszíne is, melyet 

Nobel-díjas regényében örökített meg, Híd a Dri-
nán. A környék leghíresebb látnivalója 2007 óta 
az UNESCO Világörökség része. A megkövült 
történelem fogad bennünket a városban: Meh-
med Sokolović pasa akaratából épült híd, a türkiz 
színű vad folyó és számtalan epizód a regényből 
teszi meséssé a tájat, ahogy megelevenednek a 
regény legendás részletei. A történet folytatódik, 
Kusturica favárosával Andrićgrad néven, a híd-
főn, emlékül a nagy írónak a nagy rendezőtől. 
Továbbutazás Bosznia-Hercegovina fővárosába.  
A város egyedülálló légkörét a történetét alakító 
négy vallási csoport által hátrahagyott emlékek 
adják. Szarajevó a világ egyetlen városa, ahol 
néhány száz méteren belül katolikus és ortodox 
templom, mecset és zsinagóga is található.  Dél-
után Ilidzsán a Boszna folyó forrását keressük 
fel, majd visszautazás a szállásra. 
 
3. nap: Mostar-Radimlja-Kravice-Međugorje 
Utazás Bosznia-Hercegovina leghíresebb vá-
rosába, ahol a festői „Öreg hídról” fogad, mely 
az UNESCO kulturális örökségéhez tartozik. 
Mostar mesés keleti hangulatú városa után a 

2016-ban UNESCO rangot kapott misztikus te-
mető megtekintése következik. Utolsó megál-
lónk az ország legfontosabb természeti kincse, 
a csodaszép Kravica-vízesés. Fürdés, felfris-
sülés a 23 méter magasan zuhogó áttetsző 
zöld víz függöny alatt. Szállás Međugorje-ban. 
 
4. nap: Makarska-Medjugorje 
A déli nap melegét a közeli Makarskaán él-
vezzük, a dalmát Adrián, ahol immár sós víz 
mellett pihenünk vagy szabadidő eltöltése 
Medjugorje városában.  
 
5. nap: Jajce-Mlinice-Budapest 
Hazautazás, útközben megálló Jajce váránál, 
mely újabb vízparti és történelmi csoda, 4 csá-
szárság és 3 királyság váltotta itt egymást. To-
vábbutazunk a középkori malmok elbűvölő fa-
tákolmányaihoz. Mlinice: a Pliván álló 
malmocskák folyton-folyvást a vízzel és az idő-
vel küzdenek évszázadok óta. Mesés emlékei 
a középkori ember találékonyságának a cso-
daszép természeti környezetben. Késő esti ér-
kezés Budapestre. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli  
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő 
 
(Felszállási lehetőségek: Székesfehérvár- 

Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa 
Leszállási lehetőségek: Szekszárd-Paks-

Dunaújváros) 
 
 5 nap

69.900,- Ft/fő

06.13-17.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli  
Félpanzió: 12.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 16.000,-Ft/fő 
 

(Felszállási lehetőségek: Kecskemét-
Szeged 

Leszállási lehetőségek: Szekszárd-Paks-
Dunaújváros)

5 nap

69.900,- Ft/fő

08.16-20.



HERCEGOVINA NYARALÁS

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

7 nap

94.900,- Ft/fő

07.24. 
09.03.

1. nap: Budapest-Tešanj-Medjugorje 
Korai találkozónk után megkezdjük utazásun-
kat a „szív alakú” országba. Egy séta erejéig 
Bosznia-Hercegovina világának megismerése-
képpen, bepillantunk Tesanjba, ahol a megkö-
vült török középkor néz ránk vissza. A 
kanyargós utcák, a dzsámi és a vár, amely ma-
gyar emléket őriz, immár közel 500 éveset…Vá-
rosnézésünk után Bosznia festői tájain 
keresztül folytatjuk utunkat a szállásra. Esti ér-
kezés a különleges jelenéseiről világhírű Med-
jugorje városába. 
 
2. nap: Makarska riviéra 
Szabadidő Medjugorje városában, vagy pihenés 
a horvát tengerparton. Horvátország egyik leg-
szebb vidéke a Makarska településhez közeli kis 
falvakból álló, csodálatos tengerpart, melyet 
Makarskai Riviéra néven is emlegetnek. A dal-
máciai partvonal egy szakasza, kb. 60 km hosz-
szú és csupán néhány km széles. A 
strandolókat a tengerparti sétányon kis kávé-
zók és boltocskák várják. Kora este visszauta-
zás a szállásra, Medjugorjéba. 

3. nap: Kenuzás a Trebižaton 
Szabadidő Medjugorje városában, vagy a vállal-
kozó kedvűeknek egy fantasztikus fakultatív prog-
ramot ajánlunk: Egy élményekben gazdag nap vár 
ránk a Trebizat folyónál. A vadregényes természet-
ben két személyes kenukban ereszkedünk le a 
smaragdszínű folyón. Közben megállunk fürdeni, 
élvezni a hűvös víz átlátszó tisztaságát, a termé-
szet csendjét és érintetlenségét. Érkezéskor helyi 
specialitás vár bennünket (Ár: 30 EUR/fő). 
 
4. nap: Makarska riviéra-Brac sziget 
Egész napos strandolás, tengerparti fürdőzés. 
Program ajánlatunk: Hajókirándulás Horvátor-
szág egyik legnagyobb szigetére. Vár a festői 
Brac szigete. Séta a szigeten, majd ebéd a hajó 
fedélzetén. Délután fürdési lehetőség Brela cso-
daszép strandjánál, majd visszautazás Ma-
karska városába (Hajójegy: 30 EUR/fő).   
 
5. nap: Kravice vízesés-Mostar 
Strandolás, pihenés Hercegovina Niagarája mellett. 
A kiépített strandon, napozhatunk és fürödhetünk 
a habok és vízzuhatagok között. Késő délután visz-

szautazás a szállásra. Korai vacsoránk után fakul-
tatív program lehetőség. Esti városnézés Mostar 
festői városában (Ár: 15 EUR/fő). Mostar városának 
a hangulata garantáltan mindenkit elvarázsol majd. 
A város jelképe a Stari Most. Akkoriban szinte lehe-
tetlen vállalkozásnak tűnt a széles folyó két partját 
híddal összekötni, mégis sikerült, és ezzel a város 
el is nyerte jelképét. (*Júliusi időpontnál Hídugró 
fesztivál! Idén 453. alkalommal gyűlnek össze ver-
senyzők a régióból, nézők pedig a világ minden tá-
járól.) Késő esti visszautazás a szállodába.   
 
6. nap: Makarska riviéra 
Strandolás, tengerparti fürdőzés Horvátország-
ban. Vásárlási lehetőség. Üzletek, vizisportok, 
vizibicikli kölcsönzés, hajózási lehetőség színe-
sítik a programot a tengerparton. 
 
7. nap: Međugorje – Konjic – Budapest 
Megkezdjük utazásunkat Magyarországra. Ha-
zafelé benézünk Konjic városába, ahol a Ne-
retva partján megcsodáljuk a szófás hidat, 
bepillantunk a dzsámi udvarába, elszürcsölünk 
egy kávét és folytatjuk utunkat Budapestre.  

HERCEGOVINA, AZ ADRIA KAPUJA

1. nap: Budapest-Blagaj-Medjugorje 
Korai találkozónk után irány a Balkán paradi-
csomi szépségű országa, a vadregényes, ke-
leties hangulatú Bosznia-Hercegovina. A 
természeti szépségek, a festői városok, és a 
különböző kultúrák keveredéséből adódó kul-
turális élmények adják a multietnikumú or-
szág sokszínűségét és változatosságát. A 
vadregényes Neretva-folyó szépséges völ-
gyén átutazva, délután Blagaj városába láto-
gatunk, ahol a híres dervis kolostort keressük 
fel. Itt található Európa legbővízűbb forrása, 
ahol közel 200 méter magas sziklafalak lába-
inál bukkan fel a Buna folyó. A tekki épületé-
nek megtekintése után a folyóra néző 
teraszon elfogyaszthatunk egy török kávét, 
majd továbbutazás Európa egyik leghíresebb 
zarándokvárosába. A csodás látomások, gyó-
gyulások hírére zarándokok sokasága érke-
zett az egykori kis faluba, mely a „világ 
gyóntatószékéve” vált, és zarándokok ezrei ér-
keznek évről-évre a városba. Szálláshely el-
foglalása Medjugorjéban, majd esti séta 
lehetőség a városban.  

2. nap: Dubrovnik-Neum 
Fakultatív kirándulási lehetőség Dubrovnikba 
vagy szabadidő Medjugorje városában (Ár: 20 
EUR/fő).  Ma az UNESCO Világörökség egyik 
legszebb városát keressük fel az Adria partján. 
Városnézés a Földközi-tenger térségének mű-
emlékekben és kulturális örökségekben egyik 
leggazdagabb városában, majd rövid szabadidő 
után utazás Neum tengerpartjára. Fürdési lehe-
tőség Bosznia-Hercegovina apró tengerparti te-
lepülésén, majd visszautazás a szállásra. 
 
3. nap: Mostar-Pocitelj-Capljina-Trebizat 
Mai programunk a Balkán-félsziget egyik legszebb 
városában, a gyönyörű fekvésű Mostarban kezdő-
dik. A kelet és a nyugat keveredését, évszázadok 
folyamán költők dicsőítettek, festők álmodták vá-
szonra. A gyönyörű, oszmán középkori állapotokat 
megőrző belváros és az ország jelképe, az Öreg 
Híd az UNESCO Világörökség része. Következő 
megállónk Pocitelj városában lesz. Az oszmán bi-
rodalom nyomai már messziről szembetűnőek a 
fehér kupolás meccset, és karcsú minaret épüle-
tével. A meredek lépcsősoron felkapaszkodva, a 

Neretva folyóra és a környékre nyíló kilátásban is 
gyönyörködhetünk. Továbbutazás Čapljina váro-
sába, ahol a szőnyegkészítés technikájával ismer-
kedhetünk meg. Este egy igazán hangulatos 
program vár ránk a Trebizat folyópartján, ahol egy 
kellemes vacsorát fogyasztunk el. 
 
4. nap: Makarska riviéra-Brac szigete 
Egész napos strandolás, tengerparti fürdőzés a hor-
vát tengerparton. Fakultatív program ajánlatunk: 
Hajókirándulás Horvátország egyik legnagyobb szi-
getére. Vár ránk a közép-dalmát szigetvilág egyik 
legnépszerűbb úti célja, a festői Brac szigete. Ebéd 
a hajó fedélzetén. Délután fürdési lehetőség Brela 
csodaszép strandjánál, majd visszautazás Ma-
karska városába (Hajójegy: 30 EUR/fő). Késő dél-
után visszautazás Medjugorje városába.  
 
5. nap: Tesanj-Budapest 
Hazautazás, Tesanj érintésével, ahol a megkövült 
török középkor néz ránk vissza.Kanyargós kisut-
cák, a dzsámi és a városka leglátványosabb mű-
emléke a óváros fölé emelkedő vár lesznek 
legfontosabb látnivalóink. Esti érkezés Budapestre. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 24.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 89.900,-Ft/fő 

7 nap

99.900,- Ft/fő

07.24-30. 
08.23-29.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 16.000,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 

5 nap

64.900,- Ft/fő

07.11-15.  
09.12-16.

03.31-ig -10% kedvezmény!



MANDARINSZÜRET A NERETVA MENTÉN

1. nap: Budapest-Split-Medjugorje 
Elutazás. Délután már a dalmát tengerpart egyik 
legfestőibb városának gyönyörű pálmafás pro-
menádján sétálunk. Városnézés Horvátország 
második legnagyobb városában, ahol a híres Di-
ocletianus palota sikátorai csábítanak, mely az 
egész régió egyik legfontosabb látnivalója. A Di-
okletianus palotában életre kell a történelem és 
egy üzletekkel, bárokkal tarkított középkori óri-
áslabirintusban érezhetjük magunkat. Belvárosi 
séta, majd utazás Európa egyik leghíresebb za-
rándokvárosába, ahol 1981 júniusában hat fia-
talnak megjelent a Szűzanya.  A csodás láto-
mások, gyógyulások hírére zarándokok 
sokasága érkezett az egykori kis faluba, mely a 
„világ gyóntatószékéve” vált, és zarándokok ezrei 
érkeznek évről-évre a városba. Szállás Medju-
gorjéban, esti séta lehetőség a városközpontban.  
 
2. nap: Mandarinszüret-Dubrovnik 
A vadregényes, festői Neretva völgybe látoga-
tunk. Vár a "horvát Kalifornia"! Festői tájakon 
utazva érkezünk a híres mandarintermesztő vi-
dékre, ahol citrom-, narancs- és mandarin ültet-

vények váltják egymást. Igazi szüreti hangulatba 
cseppenünk, szedhetünk a gyümölcsökből, sé-
tálhatnak a mandarin ültetvények között. A szü-
ret alatt szedett gyümölcsökből 3 kg friss man-
darint haza is vihetünk. Szüreti kalandunk után 
kishajókba szállva a Neretva delta és a környező 
vidék szépségét élvezhetjük. A fotó-szafari után 
ízletes ebéd vár ránk, gyönyörű környezetben 
(Hajójegy és ebéd 25 EUR/fő). Miután kicsit meg-
pihentünk, Horvátország egyik legszebb és leg-
érdekesebb városának felfedezésére indulunk. 
Délután városnézés Dubrovnik történelmi és kul-
turális emlékekben gazdag városában.  Az Adria 
gyöngyszeme, Split városa mellett a Trónok 
harca néhány fontos forgatási helyszíne volt. 
Dubrovnik a második évadtól a Királyvár hely-
színe is. Séta a várfalakkal körülzárt óvárosban, 
mely a Világörökség része. Rövid szabadidő, 
visszautazás a szállásra. Útközben vacsora le-
hetőség. Érkezés a szállodába késő este. 
 
3. nap: Blagaj-Mostar 
Bosznia legszebb városaiba látogatunk el és 
újra szüretelhetünk is. Ezúttal a legendák gyü-

mölcséből szedhetünk majd egy különleges 
helyszínen. Az emberiség már ősidők óta ismeri 
ezt a csodás gyümölcsöt, így megismerkedünk 
a gránátalma legendájával is. Rövid bemutató 
után, kisvonattal járjuk körbe az ültetvényt, 
ahol kóstolásra, szedésre is lesz idő. Vásárlási 
lehetőség (füge lekvár, gránátalma méz), majd 
a déli órákban a Buna forrása mellett pihenünk 
meg. Megtekintjük a különleges derviskolos-
tort, majd utazás Mostar városába. Az ország 
legismertebb városa vár ránk, Bosznia jelké-
pével a Csontváry által megörökített híres Öreg-
híddal, mely a Neretva folyó felett 24 méter 
magasan ível át és köti össze az óváros két ol-
dalát. Szabadidő, majd utazás a fővárosba. 
 
4. nap: Szarajevó-Budapest 
Szarajevó a különböző kultúrák találkozási helye, 
erről városnézésünk alkalmával mi is meggyő-
ződünk. A merénylet helyszínétől sétálunk el a 
Gazi Husrev dzsámihoz, majd szabadidő. A Bas-
carsiján török kávét, friss bureket kóstolhatunk, 
keleties szuvenírt vásárolhatunk, majd hazauta-
zás. Késő esti érkezés Budapestre. 

CSONTVÁRY NYOMÁBAN A BALKÁNON
1. nap: Budapest-Trogir 
Korai reggeli találkozó Budapesten a Déli Pá-
lyaudvarnál. Megkezdjük utazásunkat Hor-
vátországba. Folyamatos utazás, rövid pihe-
nőkkel a Székesfehérvár-Nagykanizsa 
útvonalon a határ felé. Csontváry Kosztka Ti-
vadar nyomába indulni nagy kalandnak ígér-
kezik. Bejárni a napsütötte tájat, ahol ő szá-
zegynéhány éve festett, eközben élvezni a 
látványt és rápillantani a festményeire külö-
nös élményt kínál. Dalmácia egyik legszebb 
városa, Trogir-Trau, ahol több képe is szüle-
tett, semmit sem változott, megállt az idő a 
Kozjak hegység lábánál, vagy mégsem? Vá-
rosnézésünk során minden részletre kitérően 
fedezzük fel ezt az ódon dalmát várost, más 
magyar vonatkozásaival együtt. Trogir törté-
nelmi városközpontja az UNESCO Világörök-
ség része.  A város egy aprócska szigeten 
fekszik Ciovo szigete és a szárazföld között, 
így egy kis hídon át jutunk majd el az ódon 
olaszországi településeket idéző hangulatos 
belvárosba.  Este a szálláshely elfoglalása 
Trogir közelében. 

2. nap: Krka vízesés-Mostar 
A Krka vízesést keressük fel, ahol Skradinski 
Buk ma is úgy zuhog alá, akárcsak a festő 
ittjártakor. Bejárjuk mindazt, amit a nemzeti 
park kínál: a gyönyörű smaragdzöld vízfolyá-
sokat, csobogókat, zuhatagokat, tavacskákat, 
a természet e vízből formált ajándékait. Miért 
vonzotta Csontváryt ennyire, pont a vízesés 
misztikuma? Talán erre is választ kapunk. A 
Dinara mészkővonulatai közt belépünk Her-
cegovinába, ahol Mostar keleti hangulata fo-
gad. Újabb festmény-helyszínek  felkeresése, 
megcsodálása, majd a bazár zegzugainak 
felderítése következik. A város legfontosabb 
nevezetessége a Stari Most, az Öreg Híd, me-
lyet képekről mindenki ismer. Az eredetileg 
1566-ban épült hidat először „Megkövült 
Holdnak” nevezték el köszönhetően elegáns 
szépségének. A híd végül 427 évig állt, mielőtt 
1993 novemberében lebombázták. Olyan fon-
tos jelképe volt ez a városnak, hogy az újon-
nan épített hídnak teljesen megegyezőnek 
kellett lennie a régivel. Városnézésünk után 
a közeli szállásra utazunk.  

3. nap: Jajce-Budapest 
Reggeli, majd megkezdjük utazásunkat Ma-
gyarországra, de hátra van még utazásunk 
egyik izgalmas megállója. A csodák orszá-
gának festői városa következik:  Jajce, mely 
a középkori Bosnyák Királyság utolsó fővá-
rosa és királyi székhelye volt. Ahol a hegyek 
között kanyargó Verbász és a Pliva folyók 
összefolynak, ott épült fel a történelmileg 
is kiemelkedő fontosságú város. Itt minden 
együtt van: a hegy csúcsán a vár és város, 
folyók találkozása, és a híres vízesés, me-
lyet a világ legszebbjei között tartanak szá-
mon. Amivel az ember a természet kincsé-
hez kezével hozzájárul. Ezt örökítette meg 
itt Csontváry, aki vonzódott a természethez 
és akinek a nevét a helybeliek is jól ismerik. 
Hazafelé indulva egy újabb megörökítésre 
váró csodaszép tájkép: a Pliva-parti Mlini-
cék. Ezt már fénykép formájában mi készít-
jük, mint emléket magunknak a festői szép 
utunkról. Folyamatos utazás, rövid pihenők-
kel Budapestre. Érkezés a késő éjszakai 
órákban Budapestre.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió (2 vacsora): 7.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 12.000,-Ft/fő 

4 nap

54.900,- Ft/fő

10.17-20.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 6.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 8.000,-Ft/fő 
Pótágy ár: 38.600,-Ft/fő 

3 nap

44.900,- Ft/fő

04.13-15.



EZERARCÚ BALKÁN
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1. nap: Budapest-Szarajevó 
Elutazás a kora reggeli órákban. Vár ránk 
a „szív alakú ország” Bosznia-Hercegovina. 
Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel az 
„Európa Jeruzsálemeként” is emlegetett 
Szarajevóba. Délután városnézés a belvá-
rosban. Bosznia-Hercegovina fővárosa rend-
kívül színes etnikummal és emiatt változatos 
kultúrával rendelkezik, így látogatásunk al-
kalmával a különböző vallási nézeteket 
valló városlakók szokásaival is megismer-
kedhetünk. A török építészet megannyi mű-
emléke szép kontrasztban áll a Monarchia 
által hátrahagyott középületekkel, és az 
országot uraló vallási sokszínűségnek teret 
adó templomokkal, mely garantáltan le-
nyűgözi a látogatókat. Városnézésünk al-
kalmával természetesen Ferenc Ferdinánd 
osztrák-magyar trónörökös merényletének 
színhelyére is ellátogatunk. Az óvárosban 
megtekintjük a balkán legjelentősebb és 
legimpozánsabb mecsetét, a Gazi Husrev 
bég-dzsámit, majd a vízipipás „bazárvilág”, 
a Bascarsija negyede következik. A szűk, 
sikátoros utcácskákon járva az iszlám világ 
semmihez sem hasonlító utcaképe fogadja 
az érkezőt. Szállásunkat az esti órákban 
foglaljuk el Szarajevóban. 
 
2. nap: Mostar-Blagaj-Pocitelj-Medjugorje 
Gazdag reggelink után, folytatjuk utazá-
sunkat Mostar festői városába. A kelet és 
a nyugat keveredik egy csodálatos egésszé, 
melyet az évszázadok folyamán költők di-
csőítettek, festők vetettek vászonra. A 
smaragdzöld Neretva felett átívelő híres 
Öreg-híd, a bazár és a Koski Mehmed pasa 
dzsámi megtekintése után rövid szabad-
idő. A gyönyörű belváros és az emblema-
tikus látványt nyújtó Öreg Híd az UNESCO 
Világörökség része. Folytatjuk utunkat Bla-
gaj városába, mely rövid ideig Hercegovina 
független uralkodóinak székhelye volt. 
Megtekintjük a festői környezetben talál-
ható Buna különlegesen bővizű forrása 
fölé épített pihenőházat, kolostort, melyet 
a legenda szerint a helveti dervisek épí-
tették. A tekkihez kapcsolódó türbében 
(muzulmán sírhely), a legenda szerint Sari 
Saltuk és Acsik-pasa földi maradványai 
találhatók. Következő megállónk a Mostar 
városától délre, mindössze 30 km távol-
ságra fekvő Pocitelj városában lesz. A fes-

tői környezetben fekvő, alig 900 lakosú 
erődített falu, Bosznia-Hercegovina 
gyöngyszeme. A sziklás hegyoldalba vájt 
városban, az oszmán birodalom nyomai 
kitörölhetetlenek. Fehér kupolás meccset, 
vártorony vár ránk miután felkapaszkod-
tunk a meredek lépcsősoron, ahonnan a 
környékre nyíló kilátásban is gyönyörköd-
hetünk. Szálláshely elfoglalása az esti 
órákban Medjugorje városában. Vacsora 
után esti séta a különleges hangulatú vá-
rosközpontban. Medjugorje városában 
minden út a templomtérre vezet, mely a 
hitélet egyik központja. A város hangulata, 
a Szent Jakab templom, az esti gyertya-
gyújtás, a „könnyező” Krisztus-szobor, kor-
tól és vallástól függetlenül megérintő él-
mény minden látogató számára. Közös 
sétánk után vásárlási lehetőség a késő 
estig nyitva tartó kegytárgyakat, ajándék-
tárgyakat értékesítő üzletek kínálatából. 
 
3. nap: Medjugorje-Dubrovnik 
Reggeli után városnézés Medjugorjeban, 
séta Mária megjelenésének helyéhez, majd 
szabadidő vagy fakultatív zarándok program 
a Jelenések hegyére. Dél körül továbbutazás 
Dalmácia egyik legszebb városába. Dubrov-
nik, az Adria gyöngye, a világ egyik legszebb 
üdülőhelye, óvárosa 1979 óta a Világörökség 
része. Hatalmas falakkal körülvett festői óvá-
rosa, gyönyörű palotái és kristálytiszta, mély-
kék tengere garantáltan rabul ejti az ide ér-
kezőket. Városnéző séta a sokak szerint a 
világ legszebb utcájaként is emlegetett Stra-
dun érintésével és a legfontosabb látnivalók 
(Városfal, Pile kapu, Katedrális, Onofrio kút, 
Szent Balázs templom) megtekintésével. 
Késő délután folytatjuk az utunkat Monte-
negróba. Érkezés a Budva környéki szállá-
sunkra az esti órákban. 
 
4. nap: Perast-Kotor 
Ezen a napon megismerkedünk Boka Ko-
torskával, azaz a Kotori-öböllel, bejárva min-
den szegletét és szigetét. Hajóra szállunk 
és először a Szirti Madonna szigetet keres-
sük fel, amely egy hajóroncsokra épült mes-
terséges sziget. Jelenleg katolikus zarán-
dokhely, temploma és múzeuma egyedülálló 
kincsek tárháza melyet a világ minden tájá-
ról hajósok hordtak össze. Ezután Perast 
festői kisvárosába látogatunk (Hajójegy: 25 

EUR/fő). Városnézésünk után rövid szabad-
idő, majd folytatjuk utunkat hajónkkal. Mon-
tenegró legérdekesebb műemlékekkel büsz-
kélkedő városa a Kotor-i öböl legbelső 
csücskében fekvő, várfalakkal körülvett Ko-
tor vár ránk. A hegyek védelmét élvező fal-
lakkal körülvett ősi tengerparti és kulturális 
központ évszázadokon keresztül fontos ke-
reskedelmi csomópont volt. Séta a hangu-
latos óvárosban, ahol megtekintjük a régi 
kikötőt, láthatjuk a kiváló állapotban meg-
maradt városfalakat, valamint a főteret - a 
Fegyverek terét-, a Szent Lukács templomot 
és a Szent Trifun Székesegyház épületét is. 
A városközpont a kis tereivel, kanyargós ut-
cácskáival 1979 óta a Világörökség része, a 
Kotori-öböllel együtt. A délutáni órákban ér-
kezünk vissza szállásunkra. 
 
5. nap: Lovćen-Njegusi-Cetinje-Sveti Stefan 
Reggel ellátogatunk Montenegró tengerpart-
jának fővárosába. Budva, az Adria egyik leg-
régebbi települése, falakkal körülvett han-
gulatos óvárosával vár bennünket. Belvárosi 
séta, majd egy izgalmas kirándulásra indu-
lunk a környék történelmi és kulturális örök-
ségének felkutatására Petar Petrović Njegos 
nyomában. A Lovćen hegyről gyönyörköd-
hetünk az elkápráztató kilátásban a Kotori- 
öbölre, majd Njegusiban megtekintjük II. Pe-
tar Petrovic Njegos szülőházát. Látogatá-
sunk után ízletes helyi specialitásokat 
(sonka, sajt, mézbor) kóstolhatunk a néhai 
uralkodó szülőfalujában Njegusiban, majd 
folytatjuk utunkat a régi fővárosba. Látoga-
tás Cetinje városában, ahol Nikola király re-
zidenciája és a Szent Péter kolostor lesznek 
a legfontosabb látnivalók. A késő délutáni 
órákban rövid fotószünetet tartva megcso-
dáljuk Sveti Stefant, majd visszautazás a 
szálláshelyre, vacsora. 
 
6. nap: Ostrog-Tara kanyon 
Reggeli után Montenegró egyik legfonto-
sabb zarándokhelye, a Niksic mellett, egy 
kősziklába épült Ostrog monostor vár ránk, 
mely lenyűgöző látványt nyújt. A kolostort 
a XVII. században Vasilije építette, itt is 
van eltemetve. A csodatévő szent Vasilij 
csontjaihoz legendás gyógyulások, csodák 
történetei kapcsolódnak.  Továbbutazás a 
Durmitor nemzeti parkon Zabljakon keresz-
tül. Útközben megálló a festői Tara folyó 

völgyében, mely a világon a második leg-
mélyebb kanyon. A Tara folyó a róla elne-
vezett kanyonban mintegy 90 kilométeren 
keresztül kanyarog, a sziklafalak mélysége 
helyenként eléri az 1300 métert is. Fotó-
szünet a Djurdjevica Tara  lenyűgöző híd-
jánál, mely 1938 és 40 között épült. Ez a 
Jugoszláv Királyság egyik remekműve. 
Amikor elkészült, a Tara híd volt a legna-
gyobb közlekedési létesítmény a világon. 
1942-ben lebombázták a vasbeton híd 
utolsó ívét, hogy megnehezítsék az orszá-
gon belüli hadi mozgást. 1946-ban lett új-
jáépítve az eredeti tervek alapján, majd to-
vábbutazás a Cacak közeli szálláshelyre. 
 
7. nap: Belgrád-Budapest 
Reggeli után Belgrád különleges hangulatú 
városa vár ránk, mely lüktet, pezseg, elva-
rázsol, akár a várban sétálunk, akár utcáit, 
parkjait járjuk. A híres Kalemegdán a Száva 
torkolatánál vár bennünket magyar emlé-
keivel együtt. Történelme során Belgrád a 
keleti és nyugati kultúra választóvonalán 
helyezkedett el, Európa egyik legrégibb vá-
rosa. Rövid városnézés után megkezdjük 
utazásunkat Magyarországra. Késő esti ér-
kezés Budapestre. 
 

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 35.000,-Ft/fő 
Gyermek ár:  114.900,-Ft/fő 
 

7 nap

129.900,- Ft/fő

 06.20-26.

03.31-ig -10% kedvezmény!
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EURÓPA UTOLSÓ TITKA - ALBÁNIA

1. nap: Budapest-Szkopje 
Találkozó Budapesten, a Déli Pályaudvarnál, 
indulás a kora reggeli órákban. Vár ránk Eu-
rópa utolsó titka Albánia! Albánia tipikusan 
olyan úti cél, amelyet meglátogatva az em-
ber rájön, hogy teljesen mást képzelt róla 
korábban. A Sasok földje sok-sok látnivaló-
val, gyönyörű tengerparttal és vendégsze-
rető emberekkel vár bennünket. Átmenet a 
keleti és nyugati világ között, és mégis Eu-
rópa. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a 
tranzitszállásra. Szállásunk a 240 méter ten-
gerszint feletti magasságban fekvő Szkopje 
városában lesz, mely a Macedón Köztársa-
ság fővárosa. Szállásunkra az esti órákban 
érkezünk. 
 
2. nap: Szkopje-Ohrid-Durrës 
Reggeli a szálláson, délelőtt városnézés 
Szkopjeban, mely fővárosi rangján felül a 
Macedón Köztársaság legnagyobb városa 
is. A Vardar folyó panorámája meghatározza 
Szkopje – az 1963-as nagy földrengés utáni 
– mai képét. Átsétálunk az 1300-ban épült 
kőhídon. Szkopjéban több mecset és épület 
található a török hódoltság idejéből. A város 
mellett emelkedő Vodnó hegyen található  
a Balkán legnagyobb keresztje, mely 76 mé-
ter magas. Elhagyjuk Skopjét és az Ohridi-
tóhoz indulunk, mely a természet ajándéka 
a kicsiny makedón népnek és az idelátogató 
turistáknak. Ohrid a tó legnagyobb telepü-
lése. Egyházi székhely volt évszázadokon 
át. Gyönyörű régi épületei világörökségi  ran-
got adtak a városnak. A XVII. században Oh-
ridot „Szláv-Jeruzsálemnek„emlegették. A 
városra a bizánci stílusú templomok látvá-
nya ma is jellemző. Most is látható a XI. szá-
zadi Zsófia templom. A város jelképe a X. 
századi fellegvár, melynek 3 km hosszú vár-
falát 18 bástya és 4 várkapu tagolja. Az óvá-
ros sokablakos, fehérre meszelt házai a 
XVIII. századtól állnak ezen a helyen. Itt van 
az Ohrid-i Néprajzi Múzeum. Az esti órákban 
érkezünk Albánia tengerparti üdülővárosába 
Durrës-be, szállás elfoglalása. 
 
3. nap: Berat-Apollónia 
Reggeli után fakultatív kirándulási lehetőség 
Albánia legszebb városaiba (Ár: 20 EUR/fő). 
Első megállónk az Osum folyó mentén fekvő 
Berat városa, melyet két hegy fog közre, a 
Tomorr- és a Shpirag-hegyek, utóbbiak két 

legendabéli óriásról kapták a nevüket. Az 
„ezerablakos város”, az ország legősibb tele-
pülése, 2008 óta a Világörökség része. A sok-
ablakos fehérre meszelt házak hűen őrzik a 
városka egykori hangulatát. A festői kisváros 
legfontosabb látnivalója a város fölé maga-
sodó sziklára épült várnegyed, a Kala. Követ-
kező megállónk Apollónia, mely az ókori Illíria 
déli részének egyik legjelentősebb városa volt 
az Adriai-tengerbe ömlő Vjosa egykori torko-
latvidékén. A fénykorában 40-50 ezer lakosú 
város az északabbra fekvő Epidamnosszal 
együtt egy évezreden keresztül meghatározó 
szerepet játszott az illírek lakta vidék gazda-
sági, társadalmi és kulturális életében. A rom-
város ma, a középkori Szűz Mária-kolostort 
és az Apollóniai Régészeti Múzeumot is ma-
gában foglaló régészeti park Közép-Albániá-
ban, mely az ország egyik legjelentősebb ré-
gészeti emlékhelye, 2014 óta Albánia 
világörökségi listára javasolt kulturális hely-
színeinek egyike. Megnézzük a romvárost, 
majd a romterület mellett lévő, a XIII. század-
ban épült Szűz Mária kolostort tekintjük meg, 
mely ma, múzeum. A műtárgyakban gazdag 
kiállítás, az ásatási leletek megtekintése után 
visszautazás a szállásra.  
 
4. nap: Tirana-Kruja  
Reggeli, majd utazás Albánia fővárosába. 
Tirana városa, Albánia központi részén, az 
Adriai-tengertől 35 kilométernyire, az 1613 
méteres Dajti-hegy lábánál, a Lana és a Ti-
rana folyók partján fekszik, 110 méteres át-
lagos tengerszint feletti magasságban. A 
fővárost délről és nyugatról ritkásan erdősült 
hegyek veszik körbe. Városnézésünket a Ti-
rana központi terén álló Skander bég lovas-
szobránál kezdjük. Gyalogos városnézés so-
rán megtekintjük a Et’hem Bey mecsetet, a 
hozzá tartozó sahat-kula-t (óratorony), a te-
ret szegélyező opera épületét, a Nemzeti 
Könyvtár épületét, valamint a nemzeti Tör-
ténelmi Múzeum épületét. Tiranai sétánk 
után Kruja várához utazunk, mely az albán 
nép egyik nemzeti szimbóluma, Szkander 
bég szülőhelye és hadiszállása. A bejárható 
középkori várfalmaradványok, a felújított ci-
tadella, valamit Albánia egyik fő látványos-
sága a szűk sikátoros bazár vár itt ránk. A 
városban szinte minden látnivaló a nemzeti 
hős, Szkander bég nevéhez kapcsolódik. Vá-
rosnézésünk során megtekintjük a bég híres 

várát, ahol a Szkander bég Múzeum valamint 
a látványos, több szinten elhelyezkedő gaz-
dag néprajzi kiállítás is található. Szabadidő 
és vásárlási lehetőség a bazárban, ahonnan 
szép kilátás nyílik a várra is. Helyi röviditalok 
(raki) hímzések, szőnyegek, sálak, olajfából 
faragott kanalak, rézedények, és a régi nép-
viselet darabjai mellett Szkander bég szob-
rokat lehet venni minden mennyiségben. 
Visszautazás Durrësbe. Félpanzió esetén 
vacsora a szállodában. 
 
5. nap: Durrës-Shkodra-Budva 
Búcsúzunk az ország egyik legrégebbi vá-
rosától és legjelentősebb kikötővárosától, 
de indulás előtt még felkeressük a II. szá-
zadban emelt római kori amfiteátrumot, és 
a nézőtere alatti díszes, mozaikokkal díszí-
tett kápolnát. Ezt követően a délelőtti órák-
ban Skhodra város felé indulunk. Kis tóparti 
sétára megállunk Shkodra városában, meg-
tekintjük a várat, majd átlépjük Albánia –
Crna-Gora (Montenegro) határát. Monte-
negró a Fekete-Hegyek országaként is 
ismert, és következő megállónk az egyik leg-
szebb városa, Budva lesz, mely a monteneg-
rói turizmus metropolisza. A természeti 
szépségek mellett, mint a szigetek és a fes-
tői partszakaszok, Budva gazdag történelmi 
emlékekben is. Séta Budva óvárosában, 
mely egy kicsiny félszigeten fekszik és a kul-
turális örökség bölcsője. Keskeny utcák ke-
resztezik egymást, kis terekkel és híres épü-
letekkel, mint például a Szentháromság 
templom. Városnézésünk után utazás a szál-
lásra. Szálláshely elfoglalása Budva környé-
kén az esti órákban. 
 
6. nap: Dubrovnik-Szarajevó 
Reggeli után utazás Dubrovnikba, melyet 
szépségének köszönhetően az Adriai-tenger 
Királynőjének is gyakran emlegetnek. Hor-
vátország egyik legszebb városa vár ránk. 
Az Adria gyöngyének nevezett várost ko-
rábban a Délszláv Athénnek is titulálták. A 
város a horvát művészet, a horvát nyelv és 
irodalom egyik központja, lakhelye sok híres 
költőnek, írónak, festőművésznek és tudós-
nak. Központja 1979 óta a Kulturális Vilá-
görökség részét képezi. Városnézés, és bás-
tyajárás, melynek során gyönyörű 
panoráma nyílik az óvárosra, az erődrend-
szerre, és a környező szigetekre. Ezután 

Bosznia–Hercegovinába fővárosa, Szara-
jevó felé indulunk. A Neretva folyó úgy kísér 
bennünket belső Bosznián keresztül, mintha 
azt akarná, hogy szép emléket vigyen ma-
gával a vándor, aki hosszú utat tett meg. A 
Neretva–kanyon egy türkiz ékszer, ahol az 
utazó lelke megpihen és a táj szépségébe 
feledkezhet. Festői tájakon keresztül vezet 
az utunk ma esti szállásunkra, mely Szara-
jevó városában lesz. 
 
7. nap: Szarajevó-Budapest 
Reggeli a szállodában és felkészülünk a ha-
zautazásra. Mielőtt megkezdenénk utazá-
sunkat Magyarországra, még gyalogos vá-
rosnézés Bosznia-Hercegovina csodálatos 
fővárosában. A drámai csúcsok között elte-
rülő Szarajevó nyüzsgő és vendégszerető 
város. A háború megviselte ugyan a város 
épületeit, az 1992 és 1996 közötti ostrom 
mérhetetlen károkat okozott. Azóta azonban 
a nyüzsgő, sokszínű, múzeumokban gazdag 
várost szinte teljesen újjáépítették. Ismer-
kedés a legfontosabb látnivalókkal, köztük 
a  Bascarsija-dzsámi, és a Sebilj-téri Szara-
jevó-kút, melynek – a legenda szerint – ha 
iszik a vizéből valaki, az visszatér a városba. 
A kora délutáni órákban indulás Magyaror-
szág felé. Késő esti érkezés Budapestre. 

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 22.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 27.000,-Ft/fő 

7 nap

134.900,- Ft/fő

09.19-25.
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1. nap: Budapest-Pétervárad-Belgrád 
Irány a még ismeretlen, de annál izgalmasabb 
Szerbia! Az ország bővelkedik a látnivalókban, 
lenyűgöző tájak, izgalmas nagyvárosok, 
pezsgő kulturális élet, karakteres gasztronó-
mia és híresen jó vendéglátás vár a látoga-
tókra. A természetvédelmi területek rejtett vi-
lága mellett betekintést nyerünk az ország 
legfontosabb kulturális örökségeibe is. Kora 
reggel indulunk déli szomszédunk felé. Mai 
első programunk Pétervárad erődjének meg-
tekintése lesz, melyet bejárunk kívül-belül. Az 
erődrendszer ma is kitűnő állapotban van és 
a helyi vezető kalauzolásával eljuthatunk a 
legsötétebb és legrejtettebb belső földalatti 
zugaiba is. A várlátogatáskor nem csak a 
több évszázados nagyság romjait csodálhat-
juk, hanem híres vajdasági művészeknek (fes-
tők, grafikusok, fotósok) műteremsorát is lát-
hatjuk, majd sétálhatunk a rendezett 
várudvaron, és akár egy kávét is elfogyaszt-
hatunk a teraszon. Utunkat a Krušedol ko-
lostor irányában folytatjuk, ami a szerbek tör-
ténelmének élő, szent helye és hírességeik 
nyughelye, a béke szigete a Tarcal-hegység 
legszebb lankáján. A Tarcal hegség híres 
szerb ortodox kolostorai a XV-XVIII. század-
ban épültek, valaha 30 körül volt a számuk, 
ezek közül mára 17 maradt fenn. Immár kellő 
történelmi ismeretekkel felvértezve utazunk 
tovább a gyönyörű szerb fővárosba, Belg-
rádba, ahol a Hunyadi János és Szilágyi Mi-
hály megvédték a keresztény világot a törökök 
áradatától 1456-ban. Ennek emlékére a szer-
bek tavaly itt elhelyezték Wágner Sándor fest-
ményének mását. Vacsora a Skadarliján, 
majd a szállás elfoglalása. 
 
2. nap: Belgrád-Bajina Basta 
Reggeli után indulás a Balkán legszebb 
Nemzeti Parkja felé, a Tara hegységhez, Ba-
jina Bašta kisvárosba. Ahogy a szerbeknél 
szokás, pálinkával fogadják a messzi útról 
érkezőket: a híres, díjnyertes Klekovača (Bo-
róka-pálinka) készítési helyére látogatunk, 
ahol kóstoló vár ránk. A Nemzeti Park pere-
mén lévő középkori Raca kolostort fedezzük 
fel, mely virágos kertjével, tömör kőfalaival 
és ódon ikonjaival vár ránk. Ezután felkeres-
sük a „Házikót a sziklán”, ami a National Ge-
ographic címlapjáról vált világhírűvé. A Drina 
folyó közepére épült házikó kíváncsi utazó-
kat vonz a világ minden tájáról. A szikla te-

tején egyensúlyozó magányos faházikó min-
denkinek a szívét megdobogtatja. A roman-
tikus látványt nyújtó házacska több mint öt-
ven éve áll itt magányosan a szikla tetején. 
Fotószünet és helyi specialitás-kóstoló a Két 
Hárs vendéglő teraszán. Bajina Bašta kin-
cseinek további felfedezése következik. A 
világ egyik legrövidebb folyója vár ránk, mely 
mindössze 365 méter hosszú. A Godina 
(szerb nyelven jelentése: Év) nevű folyót néz-
zük meg a forrástól a torkolatáig mesés ví-
zeséseivel, majd a Drina smaragdzöld tóvá 
duzzasztott gyönyörű környezetét, Perućac-
ot ismerhetjük meg. Perućac másik neve-
zetessége a Drina hatalmas vízerőműve és 
a mögötte található felduzzasztott tó. Ezt 
követően felkapaszkodunk a Taran és Mit-
rovacban tartunk egy rövid sétát, hiszen itt 
van a Nemzeti Park központja. Mitrovac 
1080 méteres magasságban található, a 
hegység legnagyobb fennsíkjának központi 
részén. Este a közeli szálláshely elfoglalása, 
Belgrád csendes és kellemes részén. 
 
3. nap: Zlatibor-Sirogojno-Sargan 
Reggel a környék felfedezésére indulunk, 
ahol a misztikus és valóságos Kremnai jó-
sok nyomába eredünk, mi is bepillantunk a 
jövőbe. Majd Zlatibor városába utazunk. 
Zlatibor egy hegység Nyugat-Szerbiában, 
melynek turistaközpontját is egyszerűen így 
nevezik. Megismerkedünk a név legendájá-
val, majd séta a klimatikus, gyógyturisztikai 
város központjában, ahol az üzletek, kávé-
zók, éttermek között megbújik egy fenyőfák 
övezte kis tó is, a Zlatiborsko Jezero, partján 
a sumadijai paraszt jellegzetes faszobrával. 
Ezt követően Sirogojno múzeumfaluját ke-
ressük fel, a szerb turizmus bölcsőjét. Siro-
gojno tulajdonképpen egy XIX. századi 
hegyvidéki szerb falu apró mása, egy sza-
badtéri néprajzi múzeum. Lakóházak, ko-
vácsműhely látható itt korhű berendezéssel. 
A nap fénypontja azonban mindenképpen 
Emir Kusturica keskeny nyomtávú vasútja, 
a Šargan nevű vonattal való utazás lesz, 
melynek népszerűségét a kremnaiak is 
megjövendölték. Nyugat-Szerbia egyik leg-
látogatottabb nevezetessége a Mokra Gora-
i kisvasút, mely Az élet egy csoda c. filmben 
vált világhírűvé A hegyvidéki területen át-
haladó vasútvonal legszebb szakasza a Šar-
gan-hágót leküzdő pályarész, mely a tele-

pülés és a hágó közötti szintkülönbséget 
nyolcas alakban győzi le. Innen kapta a mai 
kisvasút a nevét: Šarganska osmica vagyis 
a Šargani nyolcas. A vonattal bejárjuk a 
fenyvesekkel borított Tara hegy szebbik ol-
dalát, a Drina smaragdzöld színében gyö-
nyörködünk és vízesést fotózunk. A közel 
16 km hosszú szakaszon festői táj, 5 híd, 
22 alagút vár ránk. Vonatozásunk után to-
vábbra is Kusturica nyomában folytatjuk 
programunkat. A legendás favárosba láto-
gatunk, ahol a híres filmrendező által meg-
álmodott díszletek közt teszünk egy kis sé-
tát. A faházak közt sétálva nagy színészek, 
egyéniségek elevenednek meg, akárcsak 
díszletek a híres filmjeiből. Visszaérkezés 
a szállodába kora este. 
 
4. nap: Drina-kanyon-Višegrad hajóval 
A mai napon hajóra szállunk és a festői 
Drina-kanyonba utazunk – hajóval (Hajó-
jegy: 20 EUR/fő). A Tara Nemzeti Park te-
rületén számos hegycsúcs található, me-
lyeket festői szépségű völgyek választanak 
el egymástól. A leglátványosabb ezek közül 
a Drina-folyó völgye, melynek 250 métertől 
1000 méterig terjedő völgyfalai közt folyik 
a Drina a völgy mélyén. A terület jellegzetes 
felszíni formáit a karszthegységi formák 
alkotják, számos barlanggal, forrásokkal. 
A hajóút végén kikötünk a szomszédos 
Bosznia-Hercegovina városában, Višegrad-
ban, ahol a legendás tizenegy ívű híd áll 
fenségesen immár közel ötszáz éve. Szo-
koli Mehmed pasa hídja, 2007 óta az 
UNESCO Világörökség része. A Drinán át-
ívelő híd 1571 és 1577 között épült az Isz-
tambul–Szarajevó út (Carigradska džada) 
mentén, melyet a közeli Sokolović nevű te-
lepülésen született Szokoli Mehmed budai 
pasa építtetett.  Innen az elnevezése is. A 
nagy kőpilléreken nyugvó híd közepén ta-
lálható a szófa-kapu, amely szélesebb a 
híd átlagos szélességénél. Itt az emberek 
megállhattak és csodálhatták a tájat. A vá-
ros Ivo Andrić, gyerekkorának helyszíne is. 
Édesanyja szerény körülmények között ne-
velte, így kisgyermekként nagynénjéhez ke-
rült. Ekkor láthatta először a határ menti 
városka patinás hídját, melyet Nobel-díjas 
regényében örökített meg, Híd a Drinán. A 
regény híd felépítésétől, 1914-ig meséli el 
a város történetét. Városnézés, majd visz-

szautazás hajóval Bajina Bastaba, a szál-
lásra az esti órákban. 
 
5. nap: Szabadka-Budapest 
Hazautazás, útközben rövid városnézés Kosz-
tolányi Dezső szülővárosában. Szabadka, a 
szecesszió városa. A város, ahol a csodás 
szecesszió keveredik a mediterrán hangulatú 
kis utcákkal. Városnézésünk során felidézzük 
Kosztolányi emlékét, miközben a pompás 
épületek közt sétálunk. Zsolnay színes díszei, 
Róth Miksa üvegablakai és Csáth Géza va-
rázslatos világa köszönt itt bennünket. Bel-
városi sétánk során a város legfontosabb ne-
vezetességeivel ismerkedünk meg. A Korzó, 
Szabadka legszebb és leghosszabb sétáló-
utcája, színes homlokzatú épületek, üzleteket, 
kávézók mentén sétálunk el a Népszínház 
épületéhez. Programunk a Városháza épüle-
tével folytatódik, majd a Raichle-park vár ránk, 
a híres építész szobrával. Évszázados platán-
fák takarják és védik a magyar szecesszió 
egyik remekművének, kétszintes épületét, me-
lyet szintén látni fogunk. A helybeliek Cifra 
palotaként emlegetik Raichle Ferenc építész 
által, családi otthonnak tervezett csodálatos 
építményét. Városnézésünk után búcsú Szer-
bia legészakibb fekvésű településéről, majd 
hazautazás. Esti érkezés Budapestre. 

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Részvételi díj: 79.900 Ft/fő* 

Félpanzió: 15.000,-Ft/fő 
(Kötelezően fizetendő!) 
Egyágyas felár: 15.000,-Ft/fő 
 
Hajójegy: 20 EUR/fő 
Vonatjegy: 10 EUR/fő 

5 nap

74.900,- Ft-tól/fő

06.07-11.* 
10.03-07.



NAGY TÖRÖK KÖRUTAZÁS

1. nap: Budapest-Szófia 
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban, 
utazás rövid pihenőket tartva Szófiáig. A Vi -
tosa hegy lábánál fekvő bolgár főváros Eu -
rópa egyik legrégebbi városa. Itt található 
az ország legnagyobb ortodox katedrálisa, 
az Alekszandr Nyevszkij székesegyház, me -
lyet az oszmán hatalom alóli felszabadítás 
emlékére emeltek. A Balkán térség egyik leg -
szebb építészeti remekműve ez a csodálatos 
neobizánci stílusú aranykupolás katedrális, 
melynek építését 1912-ben fejezték be. Rö -
vid városnézésünket követően elfoglaljuk 
szállásunkat. 
 
2. nap: Edirne-Isztambul 
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk az 
uta zásunkat Törökország felé, ahol az egy-
kori Had rianopolisz lesz az első megállónk. 
A tartomá nyi főváros Isztambultól északra, 
a Tunca- és Meric-folyó torkolatánál fekszik. 
Törökország európai részének a legnagyobb 
települése, je lentős közúti és vasúti csomó-
pont a bolgár és görög határ közelében. Edir-
nét, magyarul Dri nápolyt a legendák szerint 
Hadrianus római császár alapította az egy-
kori Trákia területén. Megcsodáljuk a „Nagy 
Építész”, Sinan mester legnagyobb műveinek 
egyikét, a Szelim me csetet. Az oszmán épí-
tészet nagymestere által tervezett mecset 
minaretjei Törökország leg magasabbjai, me-
lyekről gyönyörű kilátás nyílik a városra. Rö-
vid látogatásunk után folytatjuk utunkat Tö-
rökország legnagyobb, és egyben a világ 5. 
legnépesebb városa felé. Isztambuli szállá-
sunkra az esti órákban érkezünk. 
 
3. nap: Isztambul 
A világ legdinamikusabban fejlődő városa, 
amely két földrészen terül el, és a történelem 
alakulására már a középkorban is befolyás-
sal bírt Európában csakúgy, mint Ázsiában. 
Bár területileg kisebb része van Európában, 
mégis európai városnak tartják. A város hí-
res törté nelmi negyede őrzi a szultánok em-
léke mellett az ókeresztény uralkodók em-
lékét is, amit vá rosnézésünk során mi is 
meglátogatunk: Top kapi szerájt, a háremmel 
együtt, az Hagia Szó fia templomot, amit a 
keresztények építettek, mecsetté vált, ma 
pedig múzeum. Itt Theodo sius obeliszkje 
mellett elsétálva a Sultanahmet, azaz a Kék 
mecset belső világa hat ránk le nyűgözően. 

A keresztény időkben épült cisz terna, ma az 
egyik legkülönlegesebb látvá nyosság. Fa-
kultatív hajózási lehetőség a Bosz poruszon, 
mely során felejthetetlen élményben lesz ré-
szünk miközben Európa és Ázsia között visz 
a hajónk a Márvány-tengeren. 
 
4. nap: Ankara 
A régi fővárosból az új felé utazunk, hiszen 
Kemal Atatürk politikája nyomán Ankara 
csak 1923 óta az ország fővárosa. Miután 
fővárosi rangot kapott két részre osztották, 
a régi városrészre és az új városrészre. Az 
újban kaptak helyet a kormányzati épületek 
is. Az Anatóliai Civilizációk Múzeumában 
tár latvezetésen tekinthetjük meg és 
csodálkoz hatunk rá a megszámlálhatatlan 
kiállított tárgyon keresztül az ókori és kö-
zépkori civi lizációk emberének esztétikus 
találékonysá gára csodálkozhatunk rá. Ez-
után a valóság ban is megismerkedhetünk 
a Kis-Ázsiai félsziget kincseivel, hiszen Kap-
padókia felé tartunk. 
 
5. nap: Kappadókia 
Bátraké a szerencse: aki hajnalban a nap -
felkeltét szeretné egy hőlégballonból meg -
csodálni Kappadókia vöröses-sziklás szép -
séges tája fölött, megteheti fakultatív 
programként az időjárás függvényében. Kap -
padókia elénk tárja mesés kincseit, amit a 
természet és az ember együtt alakított év -
századokon keresztül: a különleges karszt -
képződmények közt felfedezhetjük a „Tün -
dérkéményeket”, a híres szikla-templomokat 
és kolostorokat az ódon freskókkal együtt, 
mindezt a Göreme Nemzeti Park holdbéli vi -
dékén, akárcsak Kaymakli és Derinkuyu pá -
ratlan élményt nyújtó földalatti városait, me -
lyek az első keresztények búvóhelyei voltak. 
A nap folyamán lehetőség nyílik egy helyi 
ékszerkészítő üzletbe ellátogatni, ahol be -
pillanthatunk a mesterség titkaiba, illetve 
vásárolhatunk is. Fakultatív program kere -
tében az este folyamán egy valódi barlang-
mulatóban török esten vehetünk részt ahol 
színes-táncos kavalkád, pergő zene és az 
elmaradhatatlan hastánc is a műsor része. 
 
6. nap: Sultanhani karavánszeráj-Konya 
Kis-Ázsia, Anatólia a mai napra is tartogat 
meglepetéseket, hiszen Sultanhani a cél. 
Ahogy neve is árulkodik róla, han, azaz szál -

lás volt itt a híres Selyemút mentén. Az uta -
zásban megfáradt kereskedők szállhattak 
meg itt, ahol mecset, törökfürdő, istálló stb. 
is megtalálható volt. A karavánszeráj után 
misztikus élmények várnak ránk, a kerengő, 
azaz mevlevi dervisek központjába, Konyába 
visz utunk. Az iszlám vallás különlegességét 
részleteiben a Mevlana Múzeumban ismer -
hetjük meg. Még ezen a napon megérkezünk 
Pamukkáléba, ahol a szállásunk lesz. 
 
7. nap: Pamukkale-Hierapolis-Ephesos 
Utazásunk egyik legérdekesebb látnivalója 
következik. A pamukkalei táj az ország ter -
mészeti csodája. Az ókori gyógyfürdő ma 
modern gyógy-központ Pamukkaleban. Hi -
hetetlen látvány a táj hófehér mészkő tera -
szaival, termálvízével természeti csoda, vi -
lágszinten is ritkaság. A legenda szerint 
Hierapolis város ókori születése a gyógyvíz 
csodatevő erejének köszönhető. Időutazá -
sunk most bibliai tájra kalauzol bennünket, 
Ephesosba, mely Ionia legfontosabb metro -
polisza volt a Prion hegy lábánál. A várostól 
pár kilométerre egy dombon építették 120 
éven keresztül a teljes egészében márvány -
ból készült Artemis templomot, amely az 
ókori világ hét csodájának egyike volt, de 
egy éjszaka felgyújtottak s teljes egészében 
leégett. Bár többször újjá építették, a mo -
numentális építményből mára néhány kő -
tömb és egy felújított oszlop maradt fenn. 
Felkeressük azt a házat, ahol Szűz Mária Jé-
zus halála után élt, és amelyet a 20. szá -
zadban három pápa is meglátogatott. A ház 
mellett található a Szűz Kútja, a legenda 
szerint a vize csodatévő hatású. Továbbuta-
zás  a török tengerparti városba, Kusadasiba, 
majd a szálláshely elfoglalása. 
 
8. nap: Pergamon-Trója 
Kora reggeli indulás után az Égei-tenger 
partját elhagyva az ókori kultúra fellegvára, 
Pergamon a cél, mely a Világörökség része. 
Látványa ennyi idő távlatából is lenyűgöző. 
A legenda szerint, a kényszer teremtette 
meg a perga men kifejlesztését, ami a könyv, 
mint forma megjelenését vetítette előre. Idő-
ben az ókor ban maradva a híres homéroszi 
Trójához ér kezünk. Tróját Párisz királyfi le-
gendás válasz tása tette híressé illetve 
okozta a város bukását is. Romjai, akárcsak 
története máig fennmaradt. Húsz éve annak, 

hogy az ősi város felkerült az UNESCO Vilá-
görökségi listájára. A látnivalók megtekin-
tése után Canak kaléba utazunk, majd a szál-
lás elfoglalása. 
 
9. nap: Dardanellák-Rodostó 
Újra a Márvány-tenger partján, ezúttal a Dar -
danelláknál, ahol komppal jutunk át Euró -
pába. Vezérlő fejedelmünk száműzetésének 
helyszíne, Rodostó a cél. A Magyar utcában 
székely kapu jelzi a XVIII. századból egye -
düliként fennmaradt házat, Rákóczi Ferencét. 
A ma múzeumként működő épületben szín -
vonalas kiállítás emlékezik meg róla. Nosz -
talgikus hangulatban folytatjuk utunkat a bol-
gár határ felé, szállásunk Szófiában lesz. 
 
10.nap: Belgrád-Budapest 
Hazautazás közben Szerbia fővárosa min -
den tekintetben üdítő: a zöld parkos, gyö -
nyörű panorámás Kalemegdán a Száva és 
a Duna találkozásánál: újra magyar hő-
sökre gondolhatunk. Bepillantva a tera-
szos, ká vézós, napsütötte Knez Mihajlova 
sétáló ut cába megérezzük egy pillanatra 
Belgrád kü lönleges, vonzó hagulatát. Ez-
után Vajdaság csendes tájain érkezünk a 
határra, majd tovább folytatjuk utunkat 
Budapestre.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: ***/**** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 60.000,-Ft/fő 

10 nap

194.900,- Ft/fő

10.21-30.

03.31-ig -10% kedvezmény!



KULTÚRA ÉS PIHENÉS HELLÁSZ TÁJAIN
2. nap: Thermopülai szoros-Kamena Vourla   
Reggeli után továbbutazás Görögországba, út-
közben rövid pihenő az árnyas Tempé-völgyben, 
Apollón és Aphrodité ókori kultuszhelyén. Ka-
mena Vourla felé tartva megállunk a Thermopü-
lai-szorosnál, mely a Leonidász király által veze-
tett spártaiak és Xerxész perzsa hadserege közt 
lezajlott nagy történelmi csata híres színhelye 
volt. A szálláshely elfoglalása a gyógyfürdőiről 
is nevezetes üdülőhelyen, Kamena Vourlában. 
 
3. nap: Delphoi 
Reggeli után pihenés a tengerparton, vagy 
fakultatív kirándulási lehetőség a Parnasz-
szosz szikláin  csodálatos helyen fekvő jós-
dához, amelyet az ókorban a Föld közepének 
tartottak. Itt az ásatási terület és a múzeum 
megtekintése. (Ár: 25EUR/fő) 
 
4. nap: Hajókirándulás Szkiathosz szigetére 
Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség 
az északi Szporádok szigetcsoporthoz tartozó 
Szkiathosz szigetére. A sziget fővárosának 
szűk, keskeny, de igen hangulatos utcái, fehér 

házai a jellegzetes kék ablakokkal, számtalan 
üzletei, tavernái igazi görög hangulatával va-
rázsolja el a látogatókat. Szabadidő a fővá-
rosban majd ezt követően strandolási lehe-
tőség a sziget (és Európa) egyik legszebb 
aranyló homokos, kristálytiszta vizű strandján. 
(Ár: 17.000.- Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő !) 
 
5. nap: Meteorák 
Reggeli után pihenés a tengerparton vagy 
egész napos fakultatív kirándulási lehetőség 
a Meteorákhoz, a sziklákra épült kolostorvá-
roshoz. Ta Meteora Monasztiria, azaz kolos-
torok a levegőben. Két kolostor megtekintése, 
ebédelési lehetőség, majd visszatérünk a 
szálláshelyünkre. (Ár:30 EUR/fő) 
 
6.nap: Athén 
Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás 
Athénba, Európa egyik legrégibb városába. Au-
tóbuszos és gyalogos városnézés: Olimpiai sta-
dion, Parlament, Akropolisz + Akropolisz mú-
zeum tárlatvezetéssel. Az Akropolisz közelében 
található az ókori Agóra, a piactér, amely a kö-

zélet központja volt. Ezen kívül megtekintjük a 
pomponos fapapucsot, s combig érő pamut-
harisnyát viselő őrök őrségváltását, az isme-
retlen katona sírjánál. Szabadidő, majd vissza-
utazás a szálláshelyre. (Ár: 40 EUR/fő) 
 
7. nap: Pihenés a tengerparton 
Egész napos pihenési lehetőség a tengerpar-
ton. Felfedezhetjük a csodás kis tengerparti 
halászfalut, Kamena Vourlát, amely mára a 
görögök kedvelt nyaralóhelye is a környék 
termálvizes forrásai miatt. 
 
8. nap: Kamena Vourla-Thessaloniki-Nis                        
Reggeli után utazás hazafelé, útközben rövid vá-
rosnézés Thessalonikiben, mely az ókorban a 
Bizánci birodalom legnagyobb és leggazdagabb 
városa volt: Szent Demeter Bazilika, Fehér torony, 
Galeriusz diadalíve. Szállás Predejane-ban. 
 
9. nap: Predejane-Budapest                                               
Reggeli után hazaindulás. Folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre az esti 
órákban.

ATHÉN-MYKONOS-SANTORINI

2. nap: Athén-Mykonos 
Reggeli után transzfer a Pireuszi kikötőbe, majd 
bejelentkezés a hajóra és a kabinok elfoglalása. 
11:30-kor indul a hajó a hófehér házairól, szélmal-
mairól, pezsgő éjszakai életéről híres Mykonos 
felé. Érkezés a szigetre az esti órákban. Kikötés 
után séta a Kis-Velenceként is emlegetett város-
részben. Középkori épületeit színes, fából készült 
balkonok díszítik. Felsétálhatunk a híres XVI. szá-
zadi szélmalmokhoz, ahonnan megcsodálhatjuk 
a kilátást, majd megtekintjük az 1425-ből szár-
mazó fehérre meszelt bizánci templomot. A hajó 
23:00 órakor indul tovább Kusadasi felé. 
 
3. nap: Kusadasi-Patmos 
Reggeli érkezés Kusadasiba. A török tenger-
parti városban azonnal otthon érzi magát az 
odalátogató. Kirándulás Epheszoszba, az egy-
kori görög poliszba. A 3000 évvel ezelőtt ala-
pított város helyét a legenda szerint a delphoi 
jós jelölte ki. A meglepően jó állapotban fenn-
maradt  óváros, a Földközi tenger egyik legna-
gyobb római kori régészeti lelőhelye, ahol 
valaha a világ hét csodájának egyike, Artemisz 

temploma is állt. Megtekintjük többek között 
Celsus Könyvtárát, mely egykoron 12.000 (más 
források szerint 120.000) tekercset őrzött. 
Visszautazás Kusadasi kikötőjébe, kihajózás 
13:00 órakor, érkezés Patmosba a délutáni 
órákban.  Fakultatív kirándulási lehetőség a 
szigeten. Kihajózás az esti órákban. 
 
4. nap: Kréta-Santorini 
Érkezés Heraklionba a reggeli órákban, majd 
kirándulás a sziget leghíresebb régészeti te-
rületére Knosszoszba, mely a minószi civili-
záció politikai és vallási központja volt. 
Miközben sétálunk a palota ma is láható ma-
radványai közt, meghallgatjuk a Minotaurusz 
legendáját is, majd szabadidő Heraklionban. 
A déli órában továbbhajózunk az Égei-tenger 
gyöngyszeméhez. Vár Santorini festői szi-
gete, ahol a szinte függőlegesen épült város 
fehérre meszelt, kék tetős házai, templomai 
már messziről is lebilincselően szép látványt 
nyújtanak. A késő délutáni érkezést követően 
szabadidő a szigeten. Santorini városaihoz 
fogható panorámával kevés helyen találko-

zunk, Napnyugta után kihajózás, visszaindu-
lás Athénbe az esti órákban. 
 
5. nap: Athén 
Kikötés a Pireuszi kikötőben a kora reggeli órá-
ban, majd ismerkedés a fővárossal. Athén az 
antik görög kultúra jelképe. Autóbuszos város-
nézés során láthatják az Olympiai Stadiont, a 
Zappiot, a Parlament épületeit, Hadrianus csá-
szár diadalívét és egyéb híres látnivalókat. Az 
Akropolisz és az Akropolisz Múzeum megtekin-
tése helyi idegenvezetővel, majd séta az óváros 
(Plaka) kanyargós utcáin. Ezt követően szabad-
idő vagy fakultatív kirándulás lehetőség Szuni-
onba, hogy megtekintsük a ritka szépségű 
Posszeidon-szentélyt. Sokak szerint innen a 
legszebb a naplemente az egész országban. 
Naplemente után indulunk vissza a szállásra.  
(Ár:17.000,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) 
 
6. nap: Athén-Budapest 
Reggeli után szabadidő, majd transzfer a rep-
térre. Hazautazás menetrend szerint. Érkezés 
Budapestre a kora esti órában. 
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: **/*** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 36.000,-Ft/fő 

9 nap

144.900,- Ft/fő

08.17-25.

Utazás:  repülő+hajó 
Szállás: *** szálloda+hajó 
Ellátás:  félpanzió/teljes ellátás 
 
Reptéri illeték:  35.000,-Ft/fő 
Kikötői illeték:  42.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 85.000,-Ft/fő 
Feladott poggyász 20 kg: 24.300,-Ft

6 nap

299.900,- Ft/fő

10.03-08.

1. nap: Budapest-Predejane                                 
Elutazás a kora reggeli órákban Buda-
pest-Kecskemét-Szeged-Belgrád-Nis út-
vonalon. Folyamatos utazás rövid pihe-
nőkkel. Szállás elfoglalása Szerbiában. 

1. nap: Budapest-Athén 
Elutazás menetrend szerint, érkezés At-
hénba a délutáni órákban. A szállás elfogla-
lása, majd este közös séta a város szívében. 



VILÁGÖRÖKSÉGEK NYOMÁN GÖRÖGORSZÁGBAN

1. nap: Utazás Budapest-Predejane 
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. 
Utazás a Kecskemét-Szeged-Újvidék-Belgrád 
útvonalon. Tartalmas pár nap vár ránk, hogy 
felfedezzük Görögország ősi városait és fel-
elevenítsük a történelemkönyvek sorait. Vár 
ránk az Akropolisz, az égbetörő kolostorváros, 
Epidavros ókori színháza és még sok-sok 
látnivaló. A görög istenek legendái mellett 
részletes betekintést kapunk Görögország 
mindennapjaiba és végül a helyiek kedvelt 
nyaralóhelyén pihenhetünk majd meg a ten-
gerparton. Utunkat rövid pihenőkkel szakítva 
meg utazunk a tranzitszállásra. Érkezés Pre-
dejaneba az esti órákban. Szálláshely el-
foglalása. 
 
2. nap: Nis-Paralia 
Reggeli után továbbutazás Görögországba. 
Délután rövid városnézés Thessalonikiben, 
Görögország második legnagyobb városá-
ban, ahol ókori emlékek és a bizánci építé-
szet remekei is megtalálhatóak. Közös séta 
a legfontosabb nevezetességekkel: Szent 
Demeter Bazilika, Fehér torony, Galeriusz di-
adalíve. Városnézésünk után folytatjuk az 
utazásunkat a szálláshely felé. Estefelé ér-
kezés Paralia városába, Görögország egyik 
legnépszerűbb üdülővárosába. Szálloda el-
foglalása, szabadprogram. 
 
3. nap: Vergina-Edessa 
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk is-
merkedésünket az ország történetével és 
látnivalóival. Utunk első állomása az Aliák-
monasz folyó déli részénél, Pieria lábainál 
található Aigai, a mai Vergina, a makedónok 
ősi fővárosa. Itt megtekintjük a világszerte 
híres föld alatti makedón királysírok múze-
umát, mely az UNESCO Világörökség része. 
Itt tárták fel Nagy Sándor édesapjának, II. 
Philipposznak, a híres makedón hadvezérnek 
2500 évig a föld mélyén pihenő monumen-
tális kriptáját, felbecsülhetetlen értékű kin-
csekkel. Látogatásunk alkalmával Észak-Gö-
rögország egyik legimpozánsabb 
múzeumában II. Philippos (Nagy Sándor 
apja) és felesége világhírű sírját tekintjük 
meg. A program végén a csodálatos víze-
séseiről nevezetes Edessába látogatunk el, 
melyet a Vizek városának is neveznek. Gö-
rögország legnagyobb vízesését láthatjuk 
majd, mely több szinten, lépcsősen 70 m 

magasból zúdul alá, és hatalmas vízimalmok 
kerekét forgatta. 
 
4. nap: Meteórák-Athén 
Reggeli a szállodában, majd utazásunk egyik 
legszebb és legizgalmasabb programja kö-
vetkezik, hiszen a Meteorák a legnevezete-
sebb látnivalók közé tartoznak Görögország-
ban. Kirándulás a világhírű Meteorákhoz. Az 
út során az ókori görögök szent hegye, az 
Olympos mellett haladunk el, majd a Tempi-
völgy érintésével, Larisszán és Trikalán ke-
resztül érkezünk Kalambakába. A vidék és 
a hegység elnevezése: sajátságos környék 
tele gigantikus torony- és csipke alakú szik-
lákkal. Maguk a sziklák egyenként 100–150 
méter magasak. A Meteora (görög szó) "le-
vegőben lebegőt" jelent. A sziklák elnevezése 
nem véletlen, valóban az égbolt közelében 
keresendők a csúcsok. A természeti szép-
ségben egyedülálló, óriási sziklákra épült 
Meteorák két kolostorát tekinthetik meg. A 
kolostorok érdekes története, értékes ikonjai, 
a különleges építészeti stílus, valamint a kör-
nyék szépsége a múltba kalauzolja az ide-
látogatókat. A kolostorok megtekintése után 
egy ikonfestő műhelybe látogatunk el. Itt le-
hetőség lesz betekinteni egy kicsit az ikon-
készítő mesteremberek lenyűgöző munká-
iba. Megcsodálhatjuk a kézzel készült 
ikonokat és természetesen vásárolhatunk 
is, majd rövid szabadidő. Ebéd lehetőség 
egy közeli tavernában. Miután kicsit megpi-
hentünk, folytatjuk az utazásunkat a világ 
egyik legrégebbi városa, Athén felé. Szállás-
hely elfoglalása az esti órákban. 
 
5. nap: Athén 
Reggeli a szállodában, majd megkezdjük a 
főváros felfedezését. Athén, a nyugati civili-
záció egyik legcsodálatosabb szimbóluma, 
az antik görög kultúra jelképe. Autóbuszos 
városnézés során láthatják az Olympiai Sta-
diont, a Zappiot, a Parlament épületeit, Had-
rianus császár diadalívét és egyéb híres lát-
nivalókat. Athénban minden út az 
Akropoliszhoz vezet, melyet természetesen 
mi is megnézünk. Ezt követően rövid sza-
badidő áll a rendelkezésükre, amelyet ked-
vük szerint tölthetnek el. Tehetnek egy sétát 
a Nemzeti Parkban, felfedezhetik a Plakát 
vagyis az óvárosi negyedet, ami további lát-
nivalókat kínál Önöknek. Megnézhetik az őr-

ségváltást a Parlament épülete előtt. Dél-
után szabadprogram. 
 
6. nap: Epidavros-Mükéné-Nafplion 
Reggeli után kirándulás Peloponnészoszi-
félsziget három fénypontjához. Az egész na-
pos kirándulás keretében megtekinthetik 
Epidavroszban az ókor egyik legnagyobb 
színházát. A mészkőből épült, mégis az 
egyik legjobban megőrzött klasszikus görög 
építmény a  csodálatos akusztikájáról híres. 
A színház közepén leejtett érme hanga a 
legfelső ülésen is tökéletesen hallható.  A 
14.000 férőhelyes színház bejáratát korint-
hoszi pilaszterek szegélyezik. A nyári hóna-
pokban görög komédiákat és tragédiákat 
adnak elő itt csakúgy mint kétezer évvel ez-
előtt. újra átélhetik  lehetünk a nyári hóna-
pokban   A nyári hónapokban elsősorban 
görög Apollon fia  Aszklepiosz a gyógyítás 
istene volt a görög mitológiában.  Epidau-
roszi szentélye volt a legnevezetesebb gyó-
gyító hely az ókori világban.  A nap második 
állomása a Heinrich Schliemann által, Ho-
mérosz írásainak segítségével felfedezett 
Mükéné. A mítosz szerint Mükéné alapítója 
Perszeusz volt, aki a város hatalmas falainak 
felépítéséhez küklopszok segítségét kérte. 
Látogatásunk alkalmával legismertebb lát-
nivalóit az oroszlános kaput, és a királyi sí-
rokat csodáljuk meg. Mai napunk utolsó 
programjaként, Görögország első újkori fő-
városát, Nafplion gyönyörű belvárosi sétá-
nyát és a Palamidi várat tekintjük meg. Gyö-
nyörű tengerpart, hangulatos tavernák és 
kedves kis utcák várnak itt ránk. Amennyi-
ben az időjárás megfelelő, áthajózhatunk a 
magyar mérnökök közreműködésével ké-
szült korinthoszi csatornán. 
 
7. nap: Delfi-Kamena Vourla 
Reggeli után Görögország talán legimpo-
zánsabb szentély együttesét, Delfit keressük 
fel. Az ókorban a világ közepének, azaz „a 
Föld köldökének” tekintették. A szentélykör-
zetben végighaladunk az ún. Szent Úton. A 
kincsesházakat elhagyva megérkezünk az 
Apollón templomhoz, mely az áldozatok be-
mutatásának és a jóslásoknak a színhelye 
volt. A színháztól egy sétaúton lehet feljutni 
a stadionhoz. A múzeum gyűjteménye pá-
ratlan látnivalókat kínál. Délután érkezünk 
meg Kamena Vourlába, amely mára a görö-

gök kedvelt nyaralóhelye is a környék ter-
málvizes forrásai miatt. Este lehetőség van 
egy hagyományos görög estre, amelyet a 
csodás kilátással rendelkező szomszédos 
hegyi kolostorhoz közeli faluban tartanak. 
 
8. nap: Kamena Vourla-Paralia 
Reggeli után búcsú Kamena Vourla városá-
tól. Utazás az ókor egyik leghíresebb csatá-
jának színterére. A Thermopülai-szorosnál, 
Thermopylénél megtekintjük a spártaiak em-
lékművét, majd ezután megállunk az Olym-
posz hegynél, ahol egy skanzenfalut kere-
sünk fel. Látogatás Palios Panteleimonas 
hegyi falucskájában az Olimposz lejtőjén. A 
macskaköves utcák, apró házak minden lá-
togatót elvarázsolnak. A szűk utcákban üz-
letek, tavernák és csodálatos panoráma vár 
ránk. Ezt követően sétát teszünk a Vythos-
szorosban, ahol egészen Zeusz fürdőkádjáig 
sétálhatunk el kényelmes tempóban. Dél-
után érkezés a szállásra. 
 
9. nap: Paralia-Budapest 
Indulás a kora hajnali órákban Paraliáról. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Magyar-
országra. Utazás a Nis-Belgrád-Szeged út-
vonalon. Érkezés a késő esti órákban Buda-
pestre.
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Utazás:  autóbusszal 
Szállás: **/*** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Egyágyas felár: 56.000,-Ft/fő 

9 nap

159.900,- Ft/fő

10.19-27.



EURÓPA HATÁRÁN PORTUGÁLIA
utunkat Nazare-ba, az egyik legismertebb 
portugál halászfaluba. Délután érkezünk Al-
cobaca-ba, ahol megtekintjük az UNESCO lis-
tás apátságot. Szállás Coimbra környékén. 
 
3. nap: Coimbra-Aveiro 
Utazás a XVIII.századi egyeteméről híres Coimbra 
városába. Belvárosi séta a történelmi utcákon, 
az egzotikus fával és arannyal épült Joanina 
könyvtár megtekintése. Délután továbbutazás 
Aveiro-ba, másnevén a „Portugál Velencébe”. A 
várost lagúnák, vízi utak  hálózzák be színesen 
pompázó hajókkal (barcos moliceiros). A még 
Marcus Aurelius idejében alapított város az egyik 
legérdekesebb település Portugáliában. Lehető-
ség sétahajókázásra  a csatornák között.  
 
4. nap: Portó 
Látogatás Portó-ban, észak-Portugália főváro-
sába és kapujába. Városnézés: Castelo do Queijo, 
Foz öböl, Boavista sugárút és a történelmi köz-
pont, amit a világörökség részéve nyilvánítottak. 
Ennek részeként megtekintjük az Aliados sug-
árutat, a belvárosi Baixa negyedet, a Szabadság 

terét, Sao Bento állomást a gyönyörű festett 
csempéivel, a jellegzetes barokk stílusú Clerigos 
tornyot, a híres Bolsa palotát. Látogatás a híres 
borospincéknél, kóstolóval. Délután lehetőség 
hajókázásra a Douro folyón egy tipikus Rabelon. 
  
5. nap: Batalha-Fatima 
Indulás Batalha-ba, ahol a portugál gótikus 
művészet remekművét a Santa Maria de Vi-
tória kolostort tekintjük meg. Délután foly-
tatjuk utunkat Fatima-ba, a híres zarándok-
helyre, ahol a katolikus hit szerint megjelent 
Szűz Mária. Visszatérés a szállásra. 
 
6. nap: Sintra-Cabo da Roca-Cascais-Estoril 
A világörökségi Sintra megtekintése. A hegy 
lábánál elterülő gyönyörű városban megláto-
gatjuk a nemzeti palotát, aminek legfeltűnőbb 
jellegzetessége a két kúp alakú kémény. Sintra 
után elhaladunk Cabo de Roca, Európa legnyu-
gatibb csücske mellett. A nap további részében 
meglátogatjuk Cascais-t egy hagyományos ha-
lászfalut, majd Estoril-t, a világhírű nyaralóhe-
lyet. Szállás Lisszabon környékén. 

7. nap: Lisszabon 
Lisszabonban panorámás városnézés kere-
tén belül láthatjuk a bikaviadal arénát, a Spa-
nyol teret, a VII. Eduardo parkot és a Szabad-
ság sétányt, majd a Tejo partján fekvő Belém 
toronynál és a Felfedezések emlékművénél 
kezdjük a sétánkat. Megtekintjük a manuel 
stílusú Jeromos kolostort, ami a világörökség 
része. A városnézésünket olyan kiemelt hely-
színeken folytatjuk, mint a Rossio, Kereske-
delem tere, Alfama és Chiado negyedek, a Sé 
katedrális, valamint a S. Jorge kastély, ahon-
nan csodálatos kilátás nyílik a városra.  
Szabadidő. 
 
8. nap: Lisszabon-Budapest 
Transzfer a folyó partján épült Expo ne-
gyedbe,melyet az 1998-as Világkiállításra épí-
tettek. Itt lehetőség lesz libegőzni, melyről szép 
kilátás nyílik a városra és a hídra vagy látoga-
tást tenni Európa egyik legnagyobb Óceanári-
umába. Vásárlási lehetőség a Vasco da Gama 
bevásárlóközpontban, majd hazautazás me-
netrend szerint. 

ANDALÚZIA KINCSEI

egyik legszebb városa. Az andalúz falvak leg-
szebbike a Sierra de Gazalema Nemzeti Park 
szélén, és festői Sierra de las Nieves közvetlen 
közelében fekszik. A legismertebb látnivalók 
az Új Híd, a Mór Király háza, a Mondragón Pa-
lota és a Bikaviadal Aréna. Séta a műemlékek 
sokasága között, mely során többek között 
megtekintjük Spanyolország legrégebbi aré-
náját is. Délután továbbutazás Mijas-ba, Costa 
del Sol régió tipikus andalúz falujába, séta a 
fehérre meszelt házak között. A település egyik 
érdekessége a szamár taxik. 
 
3. nap: Gibraltár-Marbella 
Reggel indulunk a brit fennhatóság alatt álló 
Gibraltárba. Fakultatív program keretén belül 
látogatást teszünk a szabadon élő majmok-
ról is elhíresült sziklánál, ahonnan csodálatos 
panoráma tárul elénk; a St. Michael csepp-
kőbarlangjánál, az Európa Pontnál, majd a 
végén séta a Main street pubjai és terei kö-
zött. (Ár: 14.000 Ft – jelentkezéskor fize-
tendő!) Délután rövid séta a Costa del Sol 
legelegánsabb üdülőhelyén, ahol felfedez-

hetjük a kanyargós, kis szűk utcácskák kö-
zötti régi római és mór műemlékeket. Vissza-
utazás a szállásra. 
 
4. nap: Granada 
Utazás Granadába, a flamenco szülőhazájába. 
A híres spanyol mondás szerint: "Aki nem látta 
Granadát, az nem látott semmit". A Sierra Nev-
ada lábánál fekvő Granada városában számos 
csodálatos szépségű műemlék található - az Al-
hambra, a Katedrális, vagy a Generalife. Város-
nézésünk során megtekintjük a katedrálist, a 
spanyol reneszánsz egyik remekművét; a vilá-
görökségi régi mór városnegyedet; Plaza Nueva, 
majd fakultatív program lehetőség az Alhambra 
Pazar palotaegyüttesének a megtekintésére, a 
sokat fotózott oroszlános udvarral és a kapcso-
lódó Generalife díszkerttel, amik joggal tették 
világhírűvé a várost. (Ár: 16.000 Ft – jelentke-
zéskor fizetendő!)   
 
5. nap: Carmona-Sevilla  
Utazás Sevilla felé. Útközben rövid sétát te-
szünk egy újabb tipikus andalúz kisvárosban, 

Carmona-ban. Kora délután érkezünk Anda-
lúzia fővárosába, mely Spanyolország negye-
dik legnagyobb városa. Dél-Spanyolország 
kulturális és pénzügyi központjának tartják. 
A több mint 2000 éves városban, számos ci-
vilizáció hagyta itt lábnyomát. Városnézésünk 
során megtekintjük többek között: a világ leg-
nagyobb gótikus katedrálisát a híres Giralda 
toronnyal; a mór erődőt; az egykori Santa 
Cruz zsidó negyedet; a város legszebb terét, 
Plaza de Espana. Viszszatérés a Cordoba kör-
nyéki szállásra. 
 
6. nap: Cordoba-Antequera-Malaga 
Városnézés Cordobaban, mely az egykori 
arab világ egyik legfontosabb szellemi és 
művészeti központja volt. Legfontosabb 
megállónk a mór eredetű káprázatos me-
cset, Mezquita. Séta a zsidó negyedben; Al-
cazar (a kalifák egykori rezidenciája dísz-
kerttel, mozaikokkal), Guadalquiviren átívelő 
mór kőhíd. Visszautazás Malagába, rövid pi-
henő Antequera városában. Hazautazás me-
netrend szerint. 
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Utazás:  repülővel   
Szállás: ***/**** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
Félpanzió:  30.000,-Ft/fő 
Reptéri illeték:  47.000,-Ft/fő 
Feladott poggyász 20 kg:  33.000,-Ft 
 

8 nap

229.900,- Ft/fő

09.11-18.

Utazás:  repülővel   
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Reptéri illeték:  kb. 45.000,-Ft/fő 
Feladott poggyász: 27.000,-Ft/db 

6 nap

209.900,- Ft/fő

10.17-22.

1. nap: Budapest-Lisszabon 
Elutazás. Érkezés után transzfer a szállodába. 
 
2. nap: Obidos-Nazaré-Alcobaca 
Ma első megállónk Óbidos, a fallal körül-
vett középkori hangulatú város. Folytatjuk 

1. nap: Budapest-Malaga     
Elutazás Malaga-ba. Transzfer a szállásra. 
 
2. nap: Ronda-Mijas 
Utazás az egyedülálló fekvésű Ronda vá-
rosába, mely nevével ellentétben Andalúzia 

03.31-ig -10% kedvezmény!



COSTA BRAVA REPÜLŐVEL

celonába, a Katalánok földjére. Türkizkék ten-
ger, homokos strandok, sziklás öblök és han-
gulatos üdülővárosok várják évről-évre a láto-
gatókat. Érkezés után találkozás a helyi 
képviselővel, majd transzfer a szállodába. 
 
2. nap: Barcelona 
Pihenés a tengerparton vagy városnézés Barce-
lonában. (Ár: 35 EUR/fő) Ismerkedés Katalónia 
színes fővárosával, amit Gaudi munkássága tett 
még érdekesebbé. A délelőtt folyamán megte-
kintjük a Güell park külső részét; a Sagrada Fa-
miliát, Gaudi életművét helyi idegenvezetővel, ami 
ha elkészül, a világ legnagyobb római katolikus 
bazilikája lesz, valamint a Passeig Gracia gazdag 
polgári - köztük 2 Gaudi tervezésű – házait, majd 
megálló Montjuic-hegyi kilátónál. A délután fo-
lyamán a középkori városmaggal folytatjuk a na-
pot. Vár a Gótikus Negyed a Katedrálissal és Ki-
rályi Palotával, a Katalán tér, majd séta a híres 
Ramblas-on. Rövid szabadidő, majd következik 
a La Boqueria piac a maga színes kavalkádjával, 
a Plaza Real, klasszicista jellegű árkádos tere, kö-
zepén a Három Grácia szökőkútjával és a 60 mé-

ter magas Kolumbusz szobor. Városnézésünk 
után vásárlási lehetőség a modernizmus felleg-
váraként is gyakran emlegetett Barcelonában. 
Délután visszautazás a tengerparti szállásra.  
 
3. nap: Barcelona 
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív látogatás 
Barcelona leghíresebb focicsapatának szenté-
lyébe. Az FC Barcelona Stadionját, a Camp Nout 
és Múzeumát járjuk körbe önállóan: (lelátó, 
kupa-gyűjtemény, vendégcsapat öltözője, ká-
polna, pálya, tudósító-helyek, üzlet). Ezt követően 
szabadidő a városközpontban, visszaérkezés a 
szállodába a kora esti órában. (Ár: 55EUR/fő) 
 
4. nap: Andorra 
Pihenés a tengerparton vagy egész napos fakul-
tatív kirándulás Andorrába. A kora reggeli indu-
lást követően festői hegyi utakon jutunk Európa 
legnagyobb mini államába. Barcelona provincia 
után Leridán keresztül, a Pireneusokban szer-
pentineken, középkori falvak mellett, folyók, pa-
takok, víztározók érintésével érkezünk Andorrába. 
A fővárosban szabadidő. (Ár: 55EUR/fő) 

5. nap: Montserrat 
Fakultatív kirándulás Montserratba. Az 1236 m 
magas, egyedülálló természeti adottságú “Fű-
rész-hegy” ad otthont a katalánok leghíresebb 
zarándokhelyének, melyhez fogaskerekűn kapasz-
kodunk fel. Bencés apátsága évszázados hagyo-
mányokkal rendelkezik, itt őrzik a csodatévő “Fe-
kete Madonna”-t is. A templom-látogatáson túl 
tegyen felfedező sétát a csodálatos panorámájú 
Nemzeti Parkban. Az apátság adományi múze-
uma El Greco, Caravaggio, Chagall, Dali, Miró, Pi-
cassó egy-egy művét rejti. (Ár: 50 EUR/fő) 
 
6. nap: Dali Múzeum és Pubol 
Pihenés a tengerparton vagy egész napos fa-
kultatív kirándulás „Dalí nyomában”, ahol fel-
keressük a figueresi múzeumot és a púboli Gala 
kastélyt. Hazaérkezés az esti órákban, majd, 
aki még kedvet érez vacsora után részt vehet 
egy Flamenco Show programon. (Ár: 55EUR/fő) 
 
7. nap: Barcelona-Budapest 
Transzfer a reptérre, majd hazautazás menet-
rend szerint. 

VILÁGÖRÖKSÉGEK NYOMÁN ÉSZAK-SPANYOLORSZÁGBAN
2. nap. Madrid 
Egész napos városnézés során felfedezzük Mad-
rid legfontosabb nevezetességeit. A világszín-
vonalú Prado Múzeum végtelen számú remek-
műveket mutat be a spanyolországi Arany 
Korszakból, és a XVIII. századi Királyi Palota ver-
seng a csodálatos Versailles-i Château-val.  
 
3. nap. Toledo-El Escorial 
Indulás Toledoba, mely sokak szerint Spanyolor-
szág legcsodásabb városa. Séta az óvárosban, a 
zsidó negyedben. Ezt követően látogatás az Es-
corial kolostorpalotában, mely a XVI. század óta a 
spanyol királyi család temetkezési helyéül szolgál, 
míg a XVIII. századig uralkodói rezidencia is volt.  
 
4. nap. Segovia-Avila  
Vár a sziklára épült Segovia. Sétát teszünk a ró-
mai vízvezeték körül, megtekintjük a több királyi 
családnak rezidenciául szolgáló romantikus, mór 
emlékeket is őrző várkastélyt, az Alcazart, a Ka-
tedrálist, majd délután látogatás a Ávilai Szent 
Teréz szülővárosában. Utazás a Salamanca kör-
nyéki szállásra. 

5. nap: Salamanca  
Városnézés az arany városban, Európa egyik 
legszebb reneszánsz városában. Séta az egyedi 
hangulatot árasztó homokkőszínű épületek kö-
zött, melynek egyikét, a XV.századi Casa del las 
Conchas homlokzatát 350 homokkőkagyló dí-
szíti, majd megtekintjük a régi katedrális faragott 
szobrait. A városnézés után, utazás a Santiago 
de Compostela környéki szállásra. 
 
6. nap: Santiago de Compostela-Astorga  
Santiago de Compostela a legendás Szent Ja-
kab út végső állomása, az UNESCO világörök-
ség része. Spanyolország egyik legmonumen-
tálisabb városa, amelynek saját építészeti 
stílusa van. Megtekintjük a székesegyházat, a 
Plaza Obradoirot és a titokzatos, keskeny ut-
cákat. Ezt követően útban Leon felé rövid meg-
álló Astorgában. A város egy részét még min-
dig lenyűgöző római kori fal veszi körül és az 
ország egyik legszebb kisvárosa. Megtekintjük 
a híres katalán építész, Gaudi által megálmo-
dott Palacio Episcopalt. Szállás Leon környé-
kén. 

7. nap: Leon-Burgos-Laguardia 
León királyságának egykori fővárosa a Szent Ja-
kab-út mentén található, a spanyol Meseta szí-
vében. Városnézés a történelmi központban, 
majd utazás Burgosba. Fő látnivalója a hatalmas 
gótikus katedrális, mely a Világörökség része. 
Laguardiában a középkori faluban megtekintjük 
a sziklába vájt üregeket, melyekben a bort tárol-
ták. Szállás Zaragoza környékén. 
 
8. nap: Zaragoza-Barcelona 
Városnézés az aragóniai királyság egykori fő- 
és koronázó városában, majd utazás Barcelo-
nába. Vár a Gótikus Negyed a Katedrálissal és 
Királyi Palotával, a Katalán tér, majd séta a híres 
Ramblas-on. Rövid szabadidő, majd a La Bo-
queria piac, a Plaza Real megtekintése. 
 
9. nap: Barcelona-Budapest 
Megtekintjük a Güell park külső részét; a Sagrada 
Familiát helyi idegenvezetővel (Ár: 9.500 Ft/fő - je-
lentkezéskor fizetendő!), valamint a Passeig Gracia 
gazdag polgári házait, majd megálló Montjuic-he-
gyi kilátónál. Szabadidő, kora este hazautazás.  
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Utazás:  repülő 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Részvételi díj: 149.900,-Ft/fő* 
Reptéri illeték: 35.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 62.000,-Ft/fő 
Feladott poggyász 20 kg: 25.000 Ft 

7 nap

139.900,- Ft-tól/fő

06.16-22.* 
09.22-28.

Utazás:  repülővel   
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Reptéri illeték:  45.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 85.000,-Ft/fő 
Feladott poggyász 20 kg:  22.000,-Ft 

9 nap

359.900,- Ft/fő

10.24-11.01

1. nap: Budapest-Barcelona-Lloret de Mare 
Elutazás menetrend szerinti járattal Bar-

1. nap. Budapest-Madrid 
Elutazás menetrend szerinti járattal Ér-
kezés Madridba az esti órákban.  

03.31-ig -10% kedvezmény!



A BALTIKUM FŐVÁROSAI ÉS SZENTPÉTERVÁR
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1. nap: Budapest-Varsó 
Elutazás. Folyamatos utazás a Felvidéken 
át, rövid pihenőkkel a Varsó környékén ta-
lálható szállásra. Esti érkezés a szállodába. 
 
2. nap: Varsó-Trakai-Vilnius  
Folytatjuk utunkat  Vilniusba a Mazuri-tóvi-
déken keresztül, mely Lengyelország legna-
gyobb tórendszere. Útközben rövid megálló, 
felkeressük a három tó által közrefogott, 
keskeny földnyelven fekvő Trakai hangulatos 
városkáját. A vízre épült várossal szemben, 
a Galvé tó egyik szigetén büszkén magasodó 
XIV. századi  gótikus vár lenyűgöző látványt 
nyújt. Trakai festői települése, Litvánia haj-
dani fővárosa színes házairól is ismert, ma 
az ország egyik legfontosabb látványossága, 
Litvánia gyöngyszeme. Továbbutazás Vilni-
usba. Gyalogos városnézés az Óvárosban, 
mely a Világörökség része. Felfedezzük ezt 
a csodálatos, hangulatos várost, majd az 
esti órákban a szálláshely elfoglalása. 
 
3. nap: Vilnius-Keresztek hegye-Bauska-Riga 
Reggeli után a gyönyörű fekvésű Litván fő-
város egyik legfontosabb nevezetességét a 
Péter-Pál katedrálist tekintjük meg, majd to-
vábbutazás. Megálló a Siauliai városától 12 
km-re található Keresztek hegyénél, a litván 
katolicizmus különleges emlékhelyénél, mely 
egyedülálló az egész világon. A 10 méter ma-
gas domb egy kora középkori földvár marad-
ványa, ma 15.000 nagyobb és mintegy 
40.000 kisebb kereszt áll itt, a lécekből össze-
tákoltaktól a művészi mestermunkákig. A Ke-
resztek hegye (Litván Golgota) évszázadok 
óta a litvánok egyik legerősebb nemzeti szim-
bóluma. Következő megállónk Bauska, ahol 
megtekintjük Lettország barokk gyöngysze-
mét, a Rundale Kastélyt. Séta a kastély kert-
ben, majd utazás a Baltikum egyik legszebb 
és legnagyobb városába, melynek óvárosa a 
Világörökség része. Érkezés a Balti tenger 
partján fekvő Rigába, Lettország fővárosába 
a késő délutáni órákban. Városnézés a lett 
fővárosban a legfontosabb látnivalók meg-
tekintésével. Belvárosi séta a nyüzsgő főváros 
macskaköves utcáin, ahol megcsodálhatjuk 
a gyönyörű szecessziós épületeket, egykori 
kereskedőházakat is. A történelmi városköz-
pontban a Városháza, a gótikus Szt. Péter 
templom és a dómtemplom, a Feketefejűek 
háza, a középkori vár és várfal, a Lőportorony 

és a Szabadság emlékmű lesznek a legfon-
tosabb látnivalóink. Esti érkezés a szállodába. 
 
4. nap: Riga-Tallin 
Búcsú a rigai öböl partján fekvő fővárostól 
és folytatjuk utunkat Észtország irányába. 
Érkezés Tallinba a déli órákban. Városnézés 
Észtország fővárosában, melynek történelmi 
belvárosa 1997 óta az UNESCO Világörökség 
része. Városnézésünk során megtekintjük a 
várat, vártornyot, a Pravoszlav székesegy-
házat, Dómot, a gótikus városházát, a kö-
zépkori patika múzeumot stb. 
 
5. nap: Tallin-Szentpétervár 
Reggeli után indulás Szentpétervár irányába. 
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. A határ-
átlépéstől függően késő délutáni érkezés Szent-
pétervárra. Rövid autóbuszos városnézés, majd 
a szálláshely elfoglalása az esti órákban. 
 
6. nap: Szentpétervár 
Autóbuszos és gyalogos városnézés a Néva 
parti metropoliszban, Oroszország második fő-
városában. A romantikus, csatornákkal szabdalt 
cári város több, mint 200 éven át Oroszország 
politikai és kulturális központja volt, lenyűgöző 
belvárosának köszönhetően méltán érdemelte 
ki az Észak Velencéje elnevezést. Városnézé-
sünk során a Nyevszkij sugárút, Szt. Izsák Szé-
kesegyház, Palota tér, Téli Palota, Nagy Péter-
lovasszobor, Admiralitás, a Vérző Megváltó 
temploma és a  város legrégebbi épülete a Néva 
torkolatának egyik kis szigetén álló Péter-Pál 
erőd lesznek legfontosabb látnivalóink. Délután 
a Téli palotában és a hozzá tartozó impozáns 
cári épületekben található Ermitázs Múzeum 
egyedülálló gyűjteményét tekinthetik meg rész-
letes tárlatvezetéssel (Ár: 12.900 Ft/fő*-jelent-
kezéskor fizetendő!). Az Ermitázs Oroszország 
legnagyobb és leghíresebb múzeuma, ma a Vi-
lágörökség része. Késő délután szabadprogram, 
vagy fakultatív sétahajózási lehetőség a Néva 
folyón (Ár: 5.500 Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő).  
 
7. nap: Pavlovszk-Puskin 
Egész napos szabadprogram Szentpéterváron, 
vagy fakultatív kirándulási lehetőség. Utazás a 
Szentpétervártól 26 km-re fekvő Pavlovszkba, 
mely II. Katalin és I. Pál kedvelt vadászterülete 
volt. A Szlavjanka-folyó partján épült pavlovszki 
palota egykor a cári család egyik legszebb re-
zidenciája volt. A palota épületegyüttesét és 

parkját Szentpétervár és környéke más műem-
lékeivel együtt 1990-ben felvették az UNESCO 
Világörökség listájára. 1777-ben Katalin csá-
szárnő Carszkoje Szelo-tól 4 km-re, a Slavyanka 
folyó mellett, ezer hektár erdőkkel borított föld-
területet ajándékozott fiának, Pál első gyermek-
ének születése alkalmából. A klasszikus ele-
ganciát képviselő palotát Nagy Katalin fia, Pál 
építtette, a palota és a város is Pavelről, a ké-
sőbbi I. Pál cárról kapta nevét. Délután Pus-
kinba, a Cári faluba (Carszkoje Szelo) látoga-
tunk. A várost  1937-ben az orosz drámaíró 
tragikus halálának 100. évfordulója alkalmából 
nevezték át Puskin városra. Puskin  park- és 
palota együttese, valamint történelmi központja 
a Világörökség része, az orosz barokk egyik 
csúcsteljesítménye. A palota 200 éven keresztül 
a cárok nyaralója volt, Katalin cárnő óta pedig 
a cárok kedvelt nyári rezidenciája, ahol szinte 
minden építészeti stílus felfedezhető. A  XVIII.  
századi Jekatyerin palota szépsége elbűvölő, 
az orosz barokk gyöngyszeme. Háromszintes 
épülete oszlopok, kupolák, és hófehér díszlép-
csők kavalkádja. Nagyterme 1000 m2 alapte-
rületével Európa legnagyobb és legelegánsabb 
gazdagon díszített báltermei közé tartozik. A 
palota másik leghíresebb és legszebb terme a 
legendás Borostyán terem. Az impozáns palotát 
márványszobrokkal, obeliszkekkel díszített gyö-
nyörű park öleli körül. Visszautazás Szentpé-
tervárra a késő délután órákban (A fakultatív 
kirándulás ára: 29.900 Ft/fő*-részletes tárlat-
vezetéssel, belépővel!-Jelentkezéskor fize-
tendő). Este fakultatív program: hamisítatlan 
hangulatú zenés folklór est tánccal, népvise-
letbe öltözött művészek előadásában (Ár: 
11.900 Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő). 
 
8. nap: Petrodvorec-Riga 
Reggeli után búcsú a cárok városától, a Szent-
pétervár környéki látnivalók közül az egyik leg-
híresebb és leglátogatottabb palota lesz az 
úti célunk, mely a Világörökség része. Az orosz 
uralkodók Szentpétervár körüli nyári reziden-
ciái közül első helyen kell említeni a tenger-
parti, barokk stílusú, 16 méter magas termé-
szetes teraszra emelt Peterhofot, melyet 
elképesztő pompával rendeztek be. A palota 
nagyszerűségét Francesco Rastrellinek kö-
szönheti, aki a szentpétervári Téli Palota épü-
letét is tervezte. A petrodvoreci nyári palota a 
körülötte elterülő szobrokkal, szökőkutakkal 
díszített több szintből álló csodálatos parkkal 

lenyűgöző látványt nyújt. A Nagy Péter által 
építtetett „orosz Versailles” pompás épület-
együttese a Bolshoi Kaskad a Nagy vízlépcső 
fölött emelkedik. Ez a világ egyik legnagyobb, 
a parknak pedig a leghíresebb szökőkútja, az 
északi homlokzattól a tengeri csatornáig nyú-
lik 64 különböző szökőkutat, 200 szobrot, 
domborműveket és egyéb dekorációkat fog-
lalva magában. Látogatásunk után tovább-
utazás a Riga melletti szállásra. 
 
9. nap: Kaunas-Varsó 
Délelőtt folyamán rövid városnézés Litvánia 
második legnagyobb városában, a két világ-
háború közötti időszak litván fővárosában, Ka-
unasban. A XII. században alapított Kaunas 
az ország két legnagyobb folyójának a Ne-
munasnak és a Nerisnek az összefolyásánál 
található. Látogatás a hangulatos történelmi 
városközpontban, ahol a Városháza tér, a „Fe-
hér Hattyú” elnevezéssel is ismertté vált Vá-
rosháza épülete, a Katedrális és a Vytautas 
templom lesznek legfontosabb látnivalóink. 
Búcsút intünk a csodálatos Baltikumnak és 
elindulunk hazafelé. Folyamatos utazás Var-
sóig, rövid pihenőkkel. Séta a belvárosban, a 
részben újjáépült óváros a Világörökség része. 
Szállás elfoglalása az esti órákban. 
 
10. nap: Varsó-Krakkó-Budapest 
Reggeli után utazás Krakkóba. Rövid  vá-
rosnézés, majd továbbutazás Magyaror-
szágra. Érkezés az esti órákban. 

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 46.800,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 75.000,-Ft/fő 
Vízum: 25.000,-Ft/fő 

10 nap

209.900,- Ft/fő

07.29-08.07.



NAGY ÍRORSZÁGI KÖRUTAZÁS

1. nap :  Budapest-Dublin 
Elutazás Budapestről menetrendszerinti já-
rattal Írországba, Dublinba, mely az Ír-sziget 
keleti partján, az Ír-tengerbe torkolló Liffey 
folyó két partján fekszik. A  várost a vikingek 
alapították, és a középkor óta Írország fő-
városa volt. Esti érkezésünket követően 
transzfer a szállodába. 
 
2. nap: Dublin 
Reggeli a szállodában, majd egész napos 
buszos-gyalogos városnézés a smaragd szi-
get fővárosában.  A 707 hektár területű Pho-
enix parkot 1745-ben nyitották meg a nagy-
közönség számára. A hatalmas, tavakkal és 
kertekkel tűzdelt terület több száz dámszar-
vasnak otthona. A park területén belül ta-
lálható Írország elnökének rezidenciája, de 
Európa legnagyobb bekerített városi parkja 
kedvelt célpontja a kikapcsolódásra és spor-
tolásra vágyóknak is.  Dublin híres az ele-
gáns György korabeli tereiről, melyek sajá-
tossága a színes, boltíves ajtók.  A Trinity 
College-ben, az ország legrégebbi egyete-
mének 200.000 könyvet számláló könyvtá-
rában megtekintjük a Book of Kells-t, a IX. 
századból származó kódexet. Városnézé-
sünk nem lenne teljes a St. Patrick katedrális 
meglátogatása nélkül. Az 1191-ben alapított 
templom esperesei között volt a Gulliver uta-
zásai írója Jonathan Swift is. A mai napon 
megismerkedünk a híres barna sör a Gui-
ness készítésével. A túra végén a 7. emele-
ten található bárból nemcsak Dublin teljes 
körpanorámája tárul elénk , de lehetőségünk 
lesz a élet elixírének-a Guiness megkósto-
lására is. 
 
3. nap Powerscourt kert-Glenadalough 
Reggeli után utazás Wicklow megyébe, me-
lyet Írország zöld kertjének is neveznek. Első 
megállónk során a Powerscourt kert csodá-
latos kertépítészetében gyönyörködhetünk. 
Európa egyik legszebb parkja, a Powersco-
urt-birtok Enniskerry határában, a festői 
Wicklow-hegység északi kapujában terül el. 
Látogatásunkat követően, zömében roman-
tikus hegyi útszakaszokon érünk Glendalo-
ughba. Ez sokak szerint Írország legvarázs-
latosabb helyeinek egyike. Látogatottságát 
nemcsak természeti szépségének köszön-
heti, hanem a középkori kolostoregyüttes 
megmaradt romjainak is. Séta a Szt.Kevin 

által  alapított kolostor építményei, romjai 
közt, majd tovább indulunk Kilkenny városa 
felé. Esti érkezés a szállásra. 
 
4. nap: Kilkenny-Rock of Cashel 
Ma délelőtt felfedezzük Kilkennyt, az egyik 
legkedvesebb és legszebb középkori kis-
várost ahol a Szt. Canice székesegyház és 
a gyönyörű vár a legfőbb látnivalók. Az ősi 
márványvárosban a középkori egyházi 
épületek mellett, kézműves és népművé-
szeti üzletek varázsolják el a látogatót. 
Utazás az Arany-völgy lapálya fölé emel-
kedő Cashel sziklájához, mely Írország "Ak-
ropolisza", rajta XI-XIII. századból szár-
mazó vár és székesegyház romjaival. A 60 
méter magas sziklán található épület-
együttes 1000 évvel ezelőtt királyi székhely 
volt, kétezer év zavaros történelmi esemé-
nyeinek tanúja. Mára a nagyszerű romok 
maradtak meg: kerek torony, katedrális, 
Cornac-kápolna-az ország legszebb római 
kori emléke, érseki palota, Szt. Patrick ke-
resztje. Szállás Kerry környékén. 
 
5. nap : Kerry gyűrű 
Reggeli a szállodában, majd utazásunk egyik 
legszebb látnivalója következik. Mai progra-
munk a Brit-szigetek egyik legszebb pano-
rámaútján kezdődik. Kirándulás a Kerry-gyű-
rűn, mely Írország dél-nyugati partvidékének 
egy nagy félszigetét járja körül. Itt találhatók 
Írország legmagasabb hegyei, innen nyílik 
csodálatos panoráma a Dingle öbölre. A he-
gyek, völgyek, tavak és a vadregényes ten-
gerpart hatását fokozza a dús vegetáció, 
mely a Golf-áramlás rendkívül erős hatásá-
nak köszönhető. Fotószünet a Muckross 
kastélynál, ahonnan csodálatos kilátás nyílik 
a Muckross tóra és környékére. A tó partján 
álló kastélyt 1843-ban, vadászkastélynak 
építette Henry Arthur Herbert. 1861-ben 
egyetlen éjszakára megszállt itt Viktória ki-
rálynő is. Visszaérkezés a szállodába a kora 
esti órákban. 
 
6. nap: Bunratty-Moher sziklája-Galway 
Ismerkedés a Bunratty Kastéllyal és a lábá-
nál elterülő, látványos Skanzennel. Utcáin 
sétálva a XIX. Századi Írországban érezhet-
jük magunkat, köszönhetően a korhű ru-
hákba öltözött embereknek, akik megismer-
tetnek bennünket a tradicionális 

kézművesség rejtelmeivel is. Északi irányba 
vesszük utunkat a Burrenen, a tengerparti 
mészkőmezőn keresztül. A karsztvidéken 
keresztül vezető út "holdbéli tájhoz" hason-
lítható a számtalan érdekes kőalakzattal és 
ugyanakkor megdöbbentően változatos nö-
vényvilággal lepi meg az utazót. (2000 fajta 
ritka növényfaj, köztük sarkvidéki, alpesi és 
szubtrópusi növények, virágok) Megálló az 
egyik legszebb és leghíresebb természeti je-
lenségnél, az óceán fölé falként magasodó 
Moher szikláinál. Szállás Galway környékén. 
 
7. nap: Galway-Kylemore Apátság-Westport 
Panorámás városnézés Galwayben. A várost 
gyakran emlegetik mint a legírebb várost, 
hiszen talán az egyetlen hely az országban, 
ahol még hallani az utca emberét írül be-
szélni. Városnézés a művészektől hemzsegő 
bohém városban. Ezután láto¬gatás a festői 
tóparton, roman¬tikus környe¬zetben fekvő 
Kylemore Apátságba látogatunk. Az 1920-
tól a Szent Benedek rend által használt ko-
lostort eredetileg romantikus ajándéknak 
szánta imádott feleségének Mitchell Henry. 
Ismerkedés a kastély történelmével és gyö-
nyörű kertjével. Séta Westportban. 
Továbbutazás a  W.B Yeats országaként is 
ismert Sligo megyébe, ahol a költő a táj 
szépségétől megihletve számos emlékeze-
tes versét vetette papírra, majd a szállás el-
foglalása Sligo környékén. 
 
8. nap: Londonderry-Belfast 
Látogatás Londonderryben, melyet  a szi-
get egykori legfontosabb városaként  tar-
tottak számon. Az utolsó város, melyet fal-
lal építettek körül. Séta az 1600-as 
években épített és a mai napig sértetlen 
városfalon, majd továbbutazás Belfastba. 
Városnézés Észak-Írország fővárosában,  
mely az eltelt években hatalmas változá-
sokon ment keresztül. Sétálunk a kated-
rálisáról elnevezett negyedében, mely év-
századokon keresztül a tengerészek, 
művészek forradalmárok és írók találko-
zóhelye volt.  A gyönyörű városháza, 
XIX.század-i eredeti gázlámpás pubok, a 
kikötő, a vörös téglákból épült Titanic mér-
nöki irodája, a Queen's Egyetem tudor stí-
lusban tervezett impozáns épülete csak 
néhány helyszín melyek elvarázsolják az 
idelátogatót. Szállás Belfast környékén. 

9. nap: Busmills-Óriások lépcsője 
Látogatás Írország legrégebbi, működő pár-
lójában, Bushmillsben (Ár: 3.500,-Ft/fő-je-
lentkezéskor fizetendő!) , majd  a világö-
rökség részét képező Giant's Causewayhez 
másnéven Óriások útjához utazunk, ahol 
megcsodálhatjuk a 60 millió évvel ezelőtt, 
a természet ereje által formálódott, több-
ségében hatszögletű oszlopokat. Sok le-
genda született már a leginkább óriások 
lépcsőjére hasonlító bazaltokról. A gyö-
nyörű és változatos Antrim tengerpart men-
tén, a világ egyik legszebb tengerparti útján 
utazva megállunk a lazachalászok által kö-
télből készített függőhídnál, melyen a bát-
rabbak átsétálhatnak a Carrick-a-Rede szi-
getre. Utolsóként Carrickfergus, normann 
váránál tartunk egy fotószünetet. Vissza-
utazás a szállásra. 
 
10. nap: Belfast-Budapest 
A délelőtti órákban szabadidő Belfastban, 
mely során látogatást tehetünk a 2012-ben 
megnyílt Titanic múzeumban, ahol az inter-
aktív, fantasztikus kiállításon a látogatók 
nyomon követhetik a hajó történetét a meg-
születésétől az elsüllyedéséig. Transzfer a 
reptérre, elutazás menetrend szerint a dél-
utáni órákban. 
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Utazás:  repülővel   
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió  (8 vacsora): 60.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 94.500,-Ft/fő 
Reptéri illeték:  kb. 45.000,-Ft/fő 
Feladott poggyász:   20.000,-Ft 

10 nap

384.900,- Ft/fő

07.25-08.03.

03.31-ig -10% kedvezmény!
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1. nap: Budapest-Glasgow-New Lanark-Falkirk 
Vár ránk a legendák földje, a világ legszebb 
tájaival büszkélkedő mesés Skócia! Kora 
reggel elutazás menetrendszerinti járattal 
Skócia legnagyobb városába, Glasgow-ba, 
ahol panorámás városnézés keretében is-
merkedés az egykori iparvárossal, mely 70 
parkjával és kertjével méltán viseli a „zöld 
hely” elnevezést. Megtekintjük az ország leg-
régebbi katedrálisát, a főteret és az egyetem 
környékét is. Ezután a Világörökség részét 
képező New Lanark-ba utazunk, mely a XVIII. 
század végén ipari- és társadalmi mintate-
lepüléssé vált a filozófus és vállalkozó Owen 
kísérletének köszönhetően. Kora délután 
megnézzük a XXI. század technikai csodáját, 
a világ egyetlen forgó hajóemelő szerkezetét, 
a Falkirk Kereket. Megnézzük még a közel-
ben lévő Kelpie-ket, a világ legnagyobb ló-
szobrait is. Este a szállás elfoglalása, Glas-
gow környékén. 
 
2. nap: Loch Lomond-Inveraray kastély-Glen Coe 
Reggelink elfogyasztása után, mai progra -
munkat hajózással kezdjük Britannia legna -
gyobb taván, a hangulatos Loch Lomondon, 
melyet Walter Scott, híres skót író a „skót 
tavak királynőjeként” nevezett. Itt található az 
Inchmurrin sziget is, mely a legnagyobb tavi 
sziget a brit szigetvilágban. Hajózásunk után 
meglátogatjuk az egyik legnagyobb és legim-
pozánsabb magánkastélyt, az Inveraray 
Castle-t. A kastély évszázadokig az Argyll csa -
lád székhelye volt. 43 évbe telt, míg felépült, 
majd 1877-ben részben leégett. A kastély szo -
bái a Campbell klán történetét mutatják be, 
mely egykor az egyik legerősebb klán volt Skó -
ciában. A pompás kert mellett, egy gazdag 
fegyverből álló gyűjtemény is várja a látoga -
tókat. A kastélytól nem messze felkeresünk 
egy híres skanzent, ahol megismerkedhetünk 
a régi skót falusi életformával. A XIX. század 
előtt jóval sűrűbben volt lakott ez a vidék, de 
a tradicionális skót-felvidéki életformának az 
1745-ös jakobita felkelés utáni törvényen kívül 
helyezése (a hírhedt Highland Clearances) és 
az ipari forradalom okozta elvándorlás együt -
tesen véget vetettek. Elzártságának köszön -
hetően Auchindrain volt az utolsó lakott hegy -
vidéki település, ahol az emberek a középkortól 
egészen az 1960-as évekig éltek és dolgoztak. 
Az épületek eredeti állapotukban őrzik napja-
inkban is az egykori lakók életét. Délután a 

skót Felföld köszönt minket, miköz ben a vul-
kanikus eredetű völgy, a Glen Coe-n, a „Köny-
nyek völgyén” keresztül utazva megis -
merhetjük a MacDonald klán szomorú 
törté netét. Este a szálláshely elfoglalása. 
 
3. nap: Skye-sziget-Eilean Donan kastély 
Egész napos kirándulás a páratlan termé -
szeti szépségű Skye-szigetre, a Belső-Heb -
ridák legnagyobb és legismertebb szigetére. 
Odafelé az egyik legszebb panorámaúton 
haladunk, hogy utána komppal átkeljünk a 
szigetre. Északnak haladva élvezhetjük a 
jellegzetes tájat. Sétálunk a sziget  „fővá -
rosában” mely egyben a legnagyobb városa 
is: Portree-ben.  Délután a Trotternish-fél-
sziget vadregényes, sziklás, öblös ten -
gerpartján utazunk. A szigetet egy hídon el-
hagyva ellátogatunk Skócia leggyakrab ban 
fényképezett várkastélyába, a három „loch” 
találkozásánál fekvő, XIII. században épült, 
Eilean Donan Castle-ba, mely egykoron fon-
tos szerepet játszott a viking és angol hó-
dítók elleni harc ban. Az impozáns vár  a 
„Highlander – Hegylakó” című filmben is 
feltűnt. Ezt követően még átha ladunk a le-
nyűgöző Glen Shiel völgyön mi előtt a szál-
lásra utazunk. Esti érkezés a szállodába. 
 
4. nap: Loch Ness- Whisky lepárló-Perth 
Reggeli után, a mai nap folyamán elsőként  
látogatás a Loch Ness partján álló Urquhart 
vár romjainál, mely a középkori Skócia egyik 
legnagyobb erőssége volt. A vár, mely ma-
radványaiban is lenyűgöző, előkelően terpesz-
kedik el a dombtetőn, folyamatosan szemmel 
tartva a tavat.  Látogatásunk alkalmával gyö-
nyörű kilátásban mélázhatunk el a tó ször-
nyének létezéséről. Ezt követően átmegyünk 
a Felföld fővárosán, Inverness-en. Elhaladunk 
a cullodeni csatamező mellett, ahol az utolsó 
skót felkelés gyászos véget ért, majd az egyik 
whisky lepárlóban bepillantást nyerhetünk a 
„élet vízének” készítési módjába és meg is 
kóstolhatjuk a nemes nedűt.  Később meg-
tekintjük Skócia legnépszerűbb kastélyát, az 
Atholl hercegek és grófok székhelyét, az im-
pozáns, hófehér Blair kastélyt. A hatalmas le-
gelővel és erdőkkel körülvett impozáns kas-
tély még 1269-ben épült, azóta pedig jó 
néhány tulajdonossal büszkélkedhetett. Ter-
meinek berendezése a leggazdagabbak közé 
tartozik. Hatalmas parkjában a színpompás 

tollazatú, büszkén lépdelő pávák köszöntik a 
látogatót. Szállás Perth környékén. 
 
5. nap: Glamis kastély-Stirling-Drummond kert 
Reggeli után a mágikus varázsával mindenkit 
rabul ejtő Glamis kastély vár ránk, mely a tün-
dérmesék és legendák világát idézi fel. Itt töl-
tötte Erzsébet királynő gyermekkorát, felbuk-
kan Macbeth alakja és talán kísértetek 
is...Kertje szintén egyedülálló. Délután elláto-
gatunk az ország legfontosabb középkori erő-
dítményébe, a hegyoromra épült Stirling várba. 
Stratégiai jelentőségét bizonyítja, hogy „Skócia 
kulcsának” nevezték, története során több 
mint 20 nagy csatát vívtak itt, így a Rettent-
hetetlen című filmből ismert szabadságharcos 
hős, William Wallace is ezen a helyen ütközött 
meg az angolokkal - emlékműve a szemközti 
dombon emelkedik.  A ma is látható óvárost 
védő falakat még a XVI. században építették, 
hogy megvédjék királynőjüket, Máriát VIII. Hen-
rik elől. A nap végén a Drummond Kastély 
kertjében gyönyörködhetünk, melyet Skócia 
legszebb formális parkjának tartanak geomet-
rikus alakzatra nyírt növényei alapján. Vissza-
utazás a szállásra az esti órákban.  
 
6. nap: St Andrews-Edinburgh 
Reggel kirándulás az elbűvölő tengerparti 
St. Andrewsba, a golf szülővárosába. A Skó-
cia legrégebbi egyetemének is otthont adó 
városban sétálunk az ország legnagyobb és 
legősibb katedrálisának romjai közt. Ezután 
a Forth Bridge függőhídjáról élvezhetjük a 
folyó tölcsértorkolatának egyedi látványát, 
majd a Linlithgow palota tóparton álló cso-
dálatos romjaival ismerkedünk, mely egyko-
ron a Stuart királyok lakhelye volt. Itt 
született a skótok hányatott sorsú király-
nője, Mária is. Edinburgh kikötőjében, a 
Royal Yacht Britannia-nak a fedélzetére 
lépve ízelítőt kaphatunk a sokat megélt fen-
séges hajó érdekes utazásaiból, melynek 
során több, mint 40 éven át szelte a világ 
óceánjait, és büszkén szolgálta a fedélzetén 
utazó királyi családot. Ezután Edinburgh 
nyerte el a jogot a királyi yacht kiállítására. 
Szállás elfoglalása az esti órákban.  
 
7. nap: Edinburgh-Rosslyn kápolna 
Reggel városnézés Skócia lüktető fővárosában, 
Edinburgh-ban, melynek során a Royal Mile-
on végighaladva szinte láthatjuk magunk előtt 

az egykor itt vonuló királyi meneteket a Holy-
rood palotába. Számos műemlék épület talál-
ható itt, mint a St. Giles katedrális, ahol John 
Knox hirdette a reformációt. Szűk sikátorokban 
lévő, több emelet mélységben végződő lakó-
házak meséi őrzik a város mindennapi életének 
évszázadokra visszanyúló történelmét. Elláto-
gatunk a kialudt vulkán tetejéről szemlélődő 
várba, falai között híres skót királyok útjaira 
lépünk és még magyar vonatkozásokat is fel-
fedezhetünk. Megtekintjük a száz évre befala-
zott skót koronázási ékszereket és az angolok 
által elrabolt majd visszaadott Végzet Kövét 
is. Programunk méltó lezárásaként a templo-
mos lovagoknak és a „Da Vinci kód”-nak kö-
szönhetően elhíresült, gyönyörű kőfaragások-
kal és boltívekkel díszített Rosslyn kápolna 
titkainak nyomába eredünk. Délután szabadidő 
keretében még felfedezhetjük Edinburgh bel-
városának rejtett zugait, tipikus skót souvenir 
tárgyakat vásárolhatunk vagy felkereshetjük 
a város valamelyik múzeumát. A Glasgow kör-
nyéki szállás elfoglalása az esti órákban. 
 
8. nap: Glasgow-Budapest  
Kora reggeli transzfer a glasgow-i reptérre. 
Hazautazás menetrend szerint. Érkezés Bu-
dapestre a kora délutáni órákban.  

Utazás:  repülővel   
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  félpanzió 
 
Részvételi díj:   369.900,-Ft/fő*  
Egyágyas felár: 77.000,-Ft/fő 
Reptéri illeték:  45.000,-Ft/fő 
Feladott poggyász 20 kg:   27.800,-Ft 

8 nap

354.900,- Ft-tól/fő

06.28-07.05.* 
09.06-09.13.



ANGLIAI MOZAIKOK

2. nap:  Dover-Leeds-London 
Reggeli a szállodában, majd utazás Calais kikö-
tővárosába, ahol kompra szállunk. Kompátkelés 
a La Manche csatornán. A hatalmas kompokon 
utazni már önmagában is nagy élmény , így a 
kb. 1 órás út alatt felfedezhetjük az éttermek, 
üzletek sokaságát vagy egyszerűen csak néze-
lődhetünk a fedélzeten, hogy ne mulasszuk el a 
már messziről látható dover-i fehér sziklákat. Is-
merkedésünket Britanniával a Leeds kastély meg-
látogatásával kezdjük. A varázslatos középkori 
kastély, tó közepén lévő két kis szigetre épült. 
Hatalmas kertjében színpompás, illatozó virágok 
sokasága tárul elénk. Kastélylátogatásunk után 
folytatjuk az utunkat a brit főváros felé. Esti ér-
kezés a London környéki szálláshelyre.  
  
3. nap: London 
Megkezdjük ismerkedésünket London multi-
kulturális városával, ahol a világ legismertebb 
nevezetességei közül számos izgalmas lát-
nivaló vár ránk. Autóbuszos és gyalogos vá-
rosnézésünk során megtekintjük a Parlament 
épületét, a Big Ben-t a Westminster Apátságot, 

a Buckingham Palotát, Trafalgar Square-t. Lá-
togatás a British Múzeumban ahol ízelítőt 
kapunk a hihetetlen gazdagságú gyűjtemé-
nyekből. A Picadilly Circus forgataga és ha-
talmas neon reklámjai megtekintése után 
séta a Covent Gardenben, melynek piacterén 
sokszor zsonglőrők, akrobaták, muzsikusok 
szórakoztatják a bámészkodókat.  
  
4. nap: Stonehenge-Windsor-Oxford 
Egész napos fakultatív kirándulási lehetőség 
Londontól nyugatra. Első megállónk  Stone-
henge, mely az UNESCO Világörökség része. A 
misztikus kőtömbök, körkörösen elrendezett mo-
numentális őskori építményt láthatjuk majd. Ezt 
követően látogatás a világ legrégebbi és legna-
gyobb ma is lakott kastélyába, Windsorba. A ki-
rályi család nyári rezidenciájának művészi mun-
kái ízelítőt adnak az egykori uralkodók ízléséről. 
Továbbutazás Anglia híres egyetemi városába, 
Oxfordba. Séta a XII. században alapított híres 
egyetemváros központjában. Visszautazás a 
szállásra az esti órákban. (Ár: 12.900,-Ft/fő+Sto-
nehenge belépő-jelentkezéskor fizetendő !) 

 5. nap: London 
Reggeli a szállodában, majd folytatjuk londoni 
városnézésünket. Elsőként a Szent Pál Kated-
rálisba, Európa ötödik legnagyobb templomába 
látogatunk, majd a Towerba, mely majd 900 
éven keresztül Anglia legrettegettebb helye volt 
és II. Károly uralkodása óta itt őrzik a korona-
ékszereket.  A Temzén hajózva a vízről is meg-
csodálhatjuk a brit főváros ikonikus épületeit, 
majd szabadidő keretében felülhetünk a Lon-
don Eye-ra vagy folytathatjuk a város további 
nevezetességeinek felfedezését egyénileg. 
  
6. nap: Canterbury 
Reggeli a szállodában, majd vár ránk Anglia 
egyik legszebb kisvárosa. Az anglikán egyház 
központja, a Canterbury katedrális megtekin-
tése után ismét átkelünk a La Manche csa-
tornán és utazás a szállásra. 
  
7.nap: Budapest 
Indulás a kora reggeli órákban, majd folya-
matos hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés 
Budapestre a késő esti órákban. 

LONDON-STONEHENGE-WINDSOR REPÜLŐVEL
1. nap: Budapest-London-Warwick-Stratford 
Elutazás közvetlen járattal Londonba. Érkezés 
után Anglia történelmi szívébe kirándulunk. El-
sőként megnézzük az impozáns Warwick várat. 
Az ország legépebben megmaradt középkori 
várának lakosztályaiban hihetetlen gazdagságú 
családi gyűjtemények láthatók. Ezután a bű-
bájos Shakespeare szülővárosaként ismert 
Stratford-upon-Avonban megtekintjük az angol 
drámaíró szülőházát és a helyi templomban a 
sírhelyét is, majd a kis hajókkal tarkított Avon 
folyó partján sétálunk. A festői Cotswolds dom-
bok között megbújó, mézszínű házaikról ismert 
kisvárosokat érintve érkezünk a London kör-
nyéki szálláshelyünkre. 
 
2. nap: Bath-Stonehenge-Salisbury 
Szabadprogram vagy egész napos fakultatatív 
kirándulás. Elsőként a gyógyfürdőiről híres 
Bathba utazunk, mely III.György uralkodása 
alatt vált elegáns fürdőhellyé és kulturális köz-
ponttá. Megtekintjük a híres Római fürdőt, a 
katedrálist, a neoklasszicista stílusban épült 
Royal Crescent és Circus épületegyütteseket. 

Továbbutazás a szintén UNESCO Világörök-
ségnek nyilvánított, misztikus 5000 éves Sto-
nehengebe, Anglia leghíresebb megalitikus 
építményéhez.  Salisbury gyönyőrű katedráli-
sában található a Magna Charta fennmaradt 
másolataiból a legjobb állapotban megmaradt 
példány, a templom óratornya pedig a legma-
gasabb Angliában (Ár: 24.900,-Ft/fő -jelentke-
zéskor fizetendő!) 
 
3. nap: London 
Egész napos városnézés Londonban, melynek 
során többek között megnézzük  a főváros leg-
főbb nevezetességeit: Nagy-Britannia uralkodó-
inak temetkezési helyét és koronázó templomát 
a Westminster apátságot, a Parlamentet, a Big 
Ben-t, a miniszterelnök rezidenciáját a Downing 
Streeten, a királyság központját a Buckingham 
palotát, a nyüzsgő Trafalgar teret és a Piccadilly 
Circust, de sétálunk az Oxford streeten is.  
 
4. nap: London 
Félnapos fakultatív városnézés során látogatás 
a Szent Pál székesegyházban, melynek az im-

pozáns, oszlopokkal tagolt kupolájából pazar ki-
látás nyílik a városra, ezután a Towerben ismer-
kedünk Anglia történelmével (ár: 9.900,-Ft/fő -
jelentkezéskor fizetendő!). A délután folyamán 
szabadprogram keretében hajókázhatunk a 
Temzén, felülhetünk a London Eye-ra vagy meg-
látogathatjuk a számos múzeum egyikét.  
 
5. nap: Windsor-Oxford-Budapest 
Látogatás a világ legrégebbi és legnagyobb, 
ma is lakott kastélyában, Windsorban. A Hódító 
Vilmos által építtetett kastély a királynő ked-
venc hétvégi otthona. Az állami lakosztályait 
többek között Rembrandt, Rubens, Canaletto 
festményei díszítik. A Szent-György kápolnában 
több uralkodó sírhelye található és az 1348-
ban alapított Térdszalagrend központja. Ezután 
Oxford felé vesszük az irányt. Séta az álmodó 
tornyok városában, mely elnevezést az egye-
temi épületetek harmonikus építészete miatt 
kapta. Legrégebbi kollégiumai több mint 750 
évvel ezelőtt nyíltak meg. Városnézésünk után 
transzfer a reptérre, hazautazás menetrend 
szerint az esti órákban. 

TdM Travel Tours Kft. – 1023 Budapest, Lukács u. 1. Tel: +36 1 336 07 27 Tel/fax: +36 1 336 07 26 • Eng.sz: U-000204  
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 570,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen fizetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)  77

Utazás:  autóbusszal 
Szállás:  *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió (4 vacsora): 30.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 45.000,-Ft/fő

7 nap

155.900,- Ft/fő

07.13-19.

Utazás:  repülővel 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 30.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 36.000,-Ft/fő 
Reptéri illeték: 39.000,-Ft/fő 
Feladott poggyász 20 kg:  25.000,-Ft 

5 nap

149.900,- Ft/fő

06.19-06.23. 
10.30-11.03.

1. nap: Budapest-Leverkusen 
Elutazás a kora hajnali órákban Budapest-
ről. Folyamatos utazás rendszeres pihenő-
ket tartva a németországi tranzitszállásig. 

03.31-ig -10% kedvezmény!
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1sort huzni

1. nap: Budapest-Regensburg 
Utazás Németországba. A Duna legészakibb 
pontján épült Regensburg, az UNESCO vilá-
görökség része, délies hangulatával igazán 

BENELUX VARÁZSLAT
mely a Világörökség része. Városnézésünk után 
folytatjuk utunkat a szállásra. 
 
2. nap: Luxemburg-Brüsszel 
Városnézés Luxemburgban, majd továbbutazás 
Brüsszelbe, ahol autóbuszos és gyalogos vá-
rosnézésünk során felkeressük a város legfon-
tosabb látnivalóit. Séta az óvárosban (Fő tér, 
Városháza, Manneken Pis, Székesegyház stb.) 
majd fotózás a város jelképénél, az Atomium-
mál. Este a szállás elfoglalása. 
 
3. nap: Antwerpen-Gent-Brugge 
Belgium legszebb városait keressük fel. A gyé-
mánt fővárosában a gyönyörű Grote Markt, a Mi-
asszonyunk Katedrális (Rubens freskók) , a 
Városháza és a céh házak lesznek a legfontosabb 
látnivalók. A tornyok és csipkés flandriai házak vá-
rosa, Gent következik. Városnézés a gyönyörű köz-
pontban, majd továbbutazás Brugge-be. Flandria 
gyöngyszemének óvárosa 2000 óta az UNESCO 
Világörökség része. Sétánkat a bájos középkori 
központban kezdjük, beleértve a díszes épületeket, 
a Place du Bourg-ban található Szent Vér bazilikát, 

a Beguine-kolostort, a gótikus városháza és a főtér 
ikonikus harangtornyát. Programunk nem lehet 
teljes egy izgalmas csatornahajózás nélkül,, majd 
szabadidőben nézelődhetünk a finom csipkealko-
tásokat vagy belga csokoládét árusító üzletekben. 
Visszautazás a szállásra. 
 
4. nap: Rotterdam-Delft-Hága 
Első megállónk Rotterdam, a hollandok büszke-
sége, ahol Európa legnagyobb és a világ egyik leg-
nagyobb kikötője található. Belvárosi séta, majd a 
holland parlament székhelye a következő állomás. 
Hágai városnézés a legfontosabb nevezetességek-
kel. Délután a kék porcelánról is híres, Delft csator-
nákkal tagolt, tipikus kisvárosába érkezünk. 
Belvárosi séta (Piactér, Városháza, Újtemplom- hol-
land királyi család temetkezési helye, Öreg temp-
lom a ferde harangtornyával), majd rövid szabadidő 
után utazás az Amszterdam közeli szállásra. 
 
5. nap: Amszterdam-Zaanse Schans-Marken-
Volendam 
Amszterdami városnézés, majd látogatás egy 
gyémántcsiszoló műhelyben. Délután szabadidő 

Amszterdamban vagy fakultatív kirándulás. Vár 
a szélmalmok ikonikus városa, Zaandijk. Zaanse 
Schans szabadtéri múzeumában festett faházak, 
5 ma is működő szélmalom, sajt és fapapucs ké-
szítő műhelyek fogadnak. Marken élő múzeum 
faluja következik színes házaival. Hollandia egyik 
legbájosabb településén megnézzük az autenti-
kus faházakat, majd hajóra szállunk és Volan-
damba, a népviseletéről és a halászairól híres 
kisvárosba látogatunk. (Ár: 30EUR/fő)  
 
6. nap: Rothenburg ob der Tauber 
Mai egy meseváros, fagerendás színes házak, 
tornyok, bástyák varázslatos világa vár ránk. Az 
óváros ősrégi házai, meghitt terei, zegzugos ut-
cáin sétálva úgy érezhetjük mintha csak egy 
színház valószerűtlenül szép díszletei közé 
csöppentünk volna. Megnézzük a világhírű Ka-
rácsonyi üzlet, majd utazás a szállásra. 
 
7. nap: Nürnberg-Budapest 
Városnézés Nürnbergben, mely egykor császári és 
birodalmi város volt, és a középkorban a birodalom 
ékszerdobozaként emlegettek. Séta az óvárosban, 

TULIPÁNVIRÁGZÁS HOLLANDIÁBAN

megkapó hely. Az óváros érdekes példája az 
egyben és egységesen fennmaradt középkori 
nagyvárosnak. Építészeti különlegessége a pat-
ríciuscsaládok házai és tornyai, a Szent Péter 
Dóm és a régi Kő-híd a XII. századból. Városné-
zés, majd folytatjuk utunkat a szállásunkra. 
 
2. nap: Hága-Delft-Rotterdam 
Utazás a szélmalmok, fapapucsok, tulipánok 
országába, mely tavasszal gyönyörű színekbe 
öltözik. Tulipánok, jácintok és nárciszok mil-
liói borítják el a festményre kívánkozó tájat. 
Jan van Eyck, Rembrandt, Vincent van Gogh 
szülőföldjére utazunk. Első megállónk Hollan-
dia közigazgatási székhelye. Hágai városné-
zés a legfontosabb nevezetességek 
megtekintésével, majd utazás a kék porcelán-
ról is híres, Delft csatornákkal tagolt, tipikus 
holland városába. Belvárosi séta (Piactér, Vá-
rosháza, Újtemplom- holland királyi család te-
metkezési helye, Öreg templom a ferde 
harangtornyával), majd rövid szabadidő után 
utazás Rotterdam városába. Városnézésünk 
után az esti órákban foglaljuk el szállásunkat. 

3. nap: Amszterdam-Keukenhof 
Városnézés Hollandia fővárosában, a csator-
náiról, múzeumairól, éjszakai életéről és piros 
lámpás negyedéről hírhedt, Amstel folyó part-
ján fekvő Amszterdamban. A Rijksmúzeum, 
Dam tér, a Királyi Palota (kívülről), az Új-temp-
lom (koronázó templom a magyarok ezüstko-
szorújával), az Öreg templom (Oude Kerk) 
megtekintése után sétahajózás a Világörök-
séghez tartozó festői csatornákon. Progra-
munkat egy gyémántcsiszoló műhelyben 
folytatjuk. Délután a világhírű Keukenhof 32 
hektár területet elfoglaló mesés virágparkjába 
látogatunk, majd visszautazás a szállásra. 
 
4. nap: Brugge-Gent 
Ma Nyugat-Flandria legnagyobb városába láto-
gatunk. Brugge a csipke és a finom csokoládé 
hazája, történelmi óvárosa 2000 óta szerepel az 
UNESCO világörökségi listáján. Belvárosi séta a 
fantasztikus középkori jellegét megőrző belváros 
macskaköves utcáin, ahol a széles csatornák, 
égbe törő templomtornyok, reneszánsz paloták, 
csipkés tetejű házak lenyűgözik a látogatókat. 

Következő megállónk Gent, melyhez hasonló 
gyönyörű várost szintén ritkán láthatunk. A város 
a Schelde és a Leie folyók találkozásán épült fel 
és a középkorban Észak-Európa egyik legna-
gyobb és leggazdagabb városa volt. A városné-
zés után utazás a Brüsszel környéki szállásra. 
 
5. nap: Brüsszel-Luxemburg 
Ma az egyesült Európa fővárosában az óváros 
legjelentősebb nevezetességeit tekintjük 
meg, majd továbbutazás a világ második leg-
gazdagabb országába. Városnézés az ország 
legnépszerűbb látnivalóit és érdekes helyszí-
neit magáénak tudó vibráló luxemburgi város-
ban, melynek régi negyedét UNESCO 
Világörökség részévé nyilvánították. A várost 
hatalmas erődrendszere és fekvése miatt 
észak Gibraltárjának is szokták nevezni. To-
vábbutazás a Frankfurt közeli szállásra. 
 
6. nap: Passau-Budapest 
Városnézés a Három folyó városában, Passau-
ban.Séta a hangulatos óváros kanyargós ut-
cáin, majd folytatjuk utunkat Magyarországra.  

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 48.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 45.000,-Ft/fő 

7 nap

164.900,- Ft/fő

08.18-24.

Utazás:  autóbusszal 
Szállás: *** /**** szálloda 
Ellátás:  reggeli 
 
Félpanzió: 40.000,-Ft/fő 
Egyágyas felár: 45.000,-Ft/fő 

6 nap

154.900,- Ft/fő

04.29-05.04.

1. nap: Budapest-Regensburg 
Délután városnézés Regensburgban, ahol 
több mint 1500 műemlékvédelem alatt álló 
épület található, ezek közül 984 képezi az 
„Óváros a Stadtamhof negyeddel“ együttest, 
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ÍZELÍTŐ ADVENTI AJÁNLATAINKBÓL
ADVENT KRAKKÓBAN  

December  7-8 l 2 nap/ 1 éj
Adventi városnézés a nyüzsgő, de meghitt, karácsonyi díszbe öltözött 
Krakkóban és a festői Lengyel-Tátra rusztikus kis ékszerdobozának 
nevezett Zakopane szívmelengető kisvárosában, ahol a híres Gubalowka 
felvonót kipróbálva álomszép panoráma tárul elénk,  végül látogatás 
Besztercebánya hangulatos adventi vásárában. 

  ÁR: 25.900,-Ft/fő

ADVENT PRÁGÁBAN

December 7-8. l 2 nap/1 éj  
A mindig gyönyörű Prága adventkor mesébe illő hangulattal fogadja a 
látogatókat. A csodás látnivalókon kívül – Vár, Károly-híd, Óratorony, Óváros  - 
a karácsonyi időszak alatt egymást érik a csodaszép karácsonyi vásárok, ahol 
a kis fabódékban  szuvenírek, kézműves termékek és tipikus cseh ételek-
italok széles választékát kínálják.

ÁR: 27.900,-Ft/fő

POZSONY-PRÁGA-BÉCS

December 13-15. l 3 nap/2 éj  
Látogatás a magyar királyok 300 évig tartó koronázási színhelyén 
Pozsonyban, ahol az adventi piacon kihagyhatatlan ilyenkor egy finom 
sztrapacska. Majd a karácsonyi pompában tündöklő, megannyi meglepetést 
tartogató Prágában, végül Bécs híres  adventi vásárában vegyülhetünk el 
a karácsonyi sütemények és a forró puncs illatában. 

ÁR: 39.900,-Ft/fő

ADVENT SALZKAMMERGUT 

December 6-8. l 3 nap/2 éj  
A Salzkammergut vidékén fekvő ünnepi díszekbe öltözött kisvárosok – 
Bad Ischl, Hallstatt, St.Gilgen, Salzburg, Steyr – mesébe illő látványában 
gyönyörködve és a csodálatos karácsonyi vásárok hangulatában feltöltődve 
mindenki garantáltan a karácsonyi időszakra hangolódhat egy pohár 
finom forralt bor vagy forró puncs mellett.

  ÁR: 46.900,-Ft/fő

ADVENT A GARDA-TÓNÁL

November 29-december 1. l 3 nap/2 éj
A Garda-tavat körülölelő hegyekben igazi alpesi hangulatú karácsonyi 
vásárok nyitják meg kapuikat az adventi időszakban. Verona-Malcesine-
Bolzano-Trento meseszép ünnepi díszbe öltözött, díszpompásan kivilágított 
városai, forralt bor és karácsonyi sütemények illatával varázsolják el az 
ide látogatókat.

ÁR: 49.900,-Ft/fő

ADVENTI ÁLOMUTAZÁS 

December 12-15. l 4 nap/3 éj 
Innsbruck-Vipiteno-Merano-Bolzano, igazi adventi álomkirándulás a 
gyönyörű olasz Alpok és Dél-Tirol elbűvölő városaiban, a mediterrán és a 
német kultúra találkozásában, hangulatos karácsonyi vásáraiban, ahol a 
fűszerek, a fahéj és a házilag készített édességek varázslatos illata  
garantálja az ünnepi időszakra való hangolódást.

ÁR: 69.900,-Ft/fő

ADVENT TOSZKÁNÁBAN

December 5-8. l 4 nap/3 éj 
Itália legfestőibb régiója karácsonyi pompában talán még varázslatosabb, 
mint máskor. Firenzében a Santa Croce terén kerül megrendezésre Európa 
egyik legrégebbi és legszebb hagyományos karácsonyi vására, a fabódék  
kínálata a tradicionális termékekből szinte végtelen és az élmény garantáltan 
emlékezetes marad mindenki számára.

  ÁR: 64.900,-Ft/fő

BAJOR MESEVÁROSOK 

December 12-15. l 4 nap/3 éj 
A csodálatos bajor vidék idilli helyszíne a meghitt ünneplésre vágyóknak. 
Felejthetetlen élmény a lenyűgöző Nürnberg híres karácsonyi vására, vagy a 
csodaváros Rothenburg ob der Tauber, mely a Világörökség része, a világhírű 
Karácsonyi üzlet otthona és a mesébe illő bajor kisvárosok színpompás fényekkel 
díszített utcáinak látványa.

ÁR: 72.900,-Ft/fő

KARÁCSONYI MESEVÁROSOK

December 5-8. l 4 nap/ 3 éj  
Az év legszebb időszakában az olasz csodavárosok - Padova-Bergamo-
Como-Milánó -  karácsonyi díszbe öltözött, díszpompásan kivilágított utcáin 
álomszép karácsonyfák, színes fabódék között sétálni, vásárolni a karácsonyi 
portékából, megkóstolni a finom forralt bort és sült gesztenyét emlékezetes 
karácsonyi kalandnak ígérkezik.

ÁR: 69.900,-Ft/fő
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A TdM Travel Tours Üdülési és Utaztatási Kereskedelmi 
Szolgáltató Kft.-2600 Vác, Budapesti főút 24. Tel: 06 27 
319 381, 319 382, 502 820, 502 821 Fax: 06 27 319 379 
Ügyeleti szám: 06 30 331 3359 (Adószám: 12755800-2-
13, Cg: 13 09 089719, Nyilvántartási szám: U-000204, fe-
lelősségbiztosító: Colonnade Insurance S.A. Magyarországi 
Fióktelepe) a továbbiakban: TdM / által szervezett külföldi 
utazásokra a 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet, a Polgári 
Törvénykönyv 6:254 utazási szerződésre vonatkozó parag-
rafusai, és a TdM utazási feltételeiben előírtak az irányadók. 
Az alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben, és a 
www.tdmtravel.hu weboldalon közölt információk az uta-
zási szerződés részét képezik. A TdM Travel Tours Kft. által 
Önnek felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az 
utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, külö-
nösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás-
együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 
28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag. Ennél 
fogva az utazási csomagra vonatkozó valamennyi jogo-
sultság megilleti Önt. Az utazási csomag szerződésszerű 
teljesítéséért teljes egészében a TdM Travel Tours Kft. fe-
lelős. Ezen kívül a TdM Travel Tours Kft. a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az 
esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy 
az Ön által befizetett pénzösszegeket visszatérítse, és 
amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, 
Önt hazaszállítsa. 
 
I. Az általános szerződési feltételek alkalmazási köre 
1.1. Az utazó az utazási csomagra vonatkozó szerződés 
megkötése előtt megkap minden lényeges tájékoztatást 
az utazási csomagról. Az utazási szerződés alapján a TdM 
köteles a szerződésben meghatározott utazásból, az út 
egyes állomásain való tartózkodásból, a szállás és az ezzel 
összefüggő szolgáltatásokból (így különösen: közlekedés, 
étkezés, idegenvezetés, szórakozás, kulturális program) 
álló szolgáltatást (utazást) teljesíteni, az utazó pedig köteles 
a részvételi díjat megfizetni. Az utazási csomag szerző-
désszerű teljesítéséért teljes egészében a TdM felelős. 
 
II. Az utazási szerződés tartalma 
2.1. A TdM által meghirdetett utazások feltételeit és prog-
ramját a programfüzet, a jelen általános szerződési felté-
telek és az utazó által aláírt utazási szerződés együttesen 
tartalmazzák.  Az utazó a szerződéskötést megelőzően 
pontos tájékoztatást kap az utazási szolgáltatás lényeges 
elemeiről, így különösen az úti cél, az utazás időpontja, az 
útvonal és a tartózkodás időtartama, a csomagba tartozó 
éjszakák számának a feltüntetése, szállás kategóriája a 
célország szabályai szerinti turisztikai osztályba sorolásnak 
megfelelően, az étkezésekre vonatkozó tájékoztatás, a szál-
lítóeszköz vagy szállítóeszközök jellemzői és kategóriája, 
az indulás és az érkezés helye, napja és ideje (visszaérkezés 
megközelítő időpontja) közbenső megállók várható időtar-
tama és helye, valamint a lehetséges közlekedési csatla-
kozások, a látogatások, kirándulások vagy egyéb, az utazási 
csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások. A csoportosan 
igénybe vehető utazási szolgáltatások (pl. fakultatív kirán-
dulások, kedvezményes belépők) csak az előre feltüntetett 
minimális létszám megléte esetén vehetők igénybe. A TdM 
által meghirdetett csoportos turisztikai szolgáltatások csak 
magyar nyelven vehetők igénybe. A TdM a szerződéskötést 
megelőzően, minden előzetes információt megad arra vo-
natkozóan, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e moz-
gásában korlátozott személyek számára, illetve az utazó 
kérésére, tájékoztatást biztosít arról, hogy az utazó egyéni 
igényeit figyelembe véve alkalmas-e számára az utazás 
vagy üdülés. 
 
2.2 A TdM az utazási szerződésben rögzíti a nyilvántartásba 
vételi számát - ha az utazási szerződést utazásközvetítő 
útján kötik, az utazásközvetítő nevét, székhelyét, telefon-
számát- az utazó/utazók nevét és lakcímét, továbbá - elekt-
ronikus úton kötött utazási szerződés esetén elektronikus 

levelezési címét, az utazó által megrendelt szolgáltatást, a 
szolgáltatás igénybevételének idejét, helyét, a célállomást, 
a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magába foglaló díját 
forintban meghatározva, az utazó által megrendelt rész-
szolgáltatásokat, a szolgáltatás díjában nem benne foglalt, 
külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező 
terhek (így különösen az üdülőhelyi díj, repülőtéri illeték) 
forintban meghatározott összegét, az utazási szerződés 
alapján fizetendő teljes díj forintban meghatározott össze-
gét, valamint annak a biztosítónak, vagy pénzintézetnek a 
megnevezését, amellyel a TdM a vagyoni biztosítékra vo-
natkozóan szerződést kötött. 
 
III. A szerződés megkötése 
3.1. Az utazó, utazását írásban személyesen bármely, a 
TdM által ajánlott, szerződéses jogviszonyban álló partner 
irodájánál (TdM utazást értékesítő utazásszervező, vagy 
utazást közvetítő iroda) lefoglalhatja. Érvényes utazási 
szerződés csak abban az esetben jön létre, ha a közvetítő 
iroda rendelkezik érvényes együttműködési szerződéssel. 
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a fog-
lalást a TdM az utazó részvételi szándékával, befizetett 
előlegével vagy teljes részvételi díjával egyidejűleg nyilván-
tartásba veszi, a TdM az utazást írásban visszaigazolja és 
a partner iroda a számla adatok alapján a részvételi díjat 
határidőre megfizeti. Hiányos adat megadás (cím, telefon-
szám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés ese-
tén irodánkat felelősség nem terheli a részvételi jegyek, 
utazáshoz szükséges anyagok szerződéstől eltérő időpont-
ban történő kiadása miatt. 
Az előleg, az esetleges speciális utazási feltételek által 
szabályozott ajánlatok kivételével (kiemelt időszak, előfog-
lalási akció vagy nagyobb létszámú zártcsoport), az indulás 
előtti 30. napig a részvételi díj 40%-a. Ha az előleg megfi-
zetése nem a lefoglalással egy időben történik, a TdM az 
utazó kérésére a kiválasztott úton való részvételi lehető-
ségét fenntartja az utazónak az előleg megfizetésére köl-
csönösen megállapított időpontig. Ha ezen időpontig az 
utazó az előlegét nem fizeti meg, a TdM a lefoglalt utat 
bárkinek értékesítheti és kérheti az utazótól a lefoglalással 
kapcsolatos költségeinek a megtérítését. A 2011. január 
1.-től hatályos, többször módosított Áfa törvény 206. §-a 
alapján az utazó a foglaláskor köteles nyilatkozni arról, 
hogy a TdM által nyújtott szolgáltatást: nem adóalanyként, 
vagy nem adóalanyi minőségében (azaz utazóként) veszi 
igénybe, vagy adóalanyként saját nevében és javára, tehát 
végső felhasználóként (pl. céges utak, üzleti utak) veszi 
igénybe, vagy adóalanyként saját nevében, de más javára 
(azaz nem utazóként) veszi igénybe. 
 
3.2. Utazási szerződés csak akkor jön létre, ha az utazó 
szándékát a szerződés aláírásával, vagy más módon egyér-
telműen közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz meg-
érkezik és a TdM a jelentkezést nyilvántartásba vételt kö-
vetően írásban, cégszerűen visszaigazolja és az utazó a 
szerződés szerinti összeget befizeti. Az utazási szerződés 
alapján az utazási vállalkozó köteles a szerződésben meg-
határozott szolgáltatásokat teljesíteni, az utazó pedig kö-
teles a részvételi díjat megfizetni. 
  
3.3. A jelentkezéskor a szerződésben minden esetben sze-
repeltetni kell: az utazó nevét, lakcímét, telefonszámát, 
elektronikus levelezési címét, biztosítás megkötéséhez szü-
letési dátumát és az úti okmány számát; az utazás kezde-
tének és befejezésének helyét és időpontját; az utazó által 
megrendelt szolgáltatásokat; részvételi díjat, valamint a 
részvételi díjban nem szereplő külön felszámított díjakat. 
Az utazás időtartamát, a szolgáltatások meghatározását, 
minőségét, a teljesítés módját és a részvételi díj összegét, 
valamint a részvételi díjon túlmenően külön felszámításra 
kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen 
az üdülőhelyi díj, kikötői illeték, repülőtéri illeték, transzfer) 
forintban meghatározott összegét, valamint az utazó által 
esetlegesen helyszínen fizetendő többletköltségek összegét 

(belépők, foglalási díjak), a TdM által közzétett program-
ajánlat, illetve a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. 
A katalógusban, valamint weboldalon található általános 
információk, a lefoglalt utazás leírása, a jelentkezési lap 
tartalma és ezen Általános Szerződési Feltételek az utazási 
szerződés tartalmát képezik. 
 
3.4. Ha nem az utazó személyesen, hanem javára 3. sze-
mély foglalja le az utat, a TdM nem köteles vizsgálni, hogy 
e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az utazót. E 
harmadik személyt az utazó képviselőjének kell tekinteni. 
Az utazási szerződés függetlenül attól, hogy az utazási 
szolgáltatásokat az utazó valamely harmadik személy ja-
vára rendeli meg, illetve, hogy az utazó a harmadik személy 
vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal, 
a TdM és az utazási szerződést aláíró személy között jön 
létre. A kötelezettségek az aláírót terhelik és a jogok a har-
madik személyt illetik meg. 
 
3.5. A TdM fenntartja a jogot a meghirdetett utazások fel-
tételeit és programját tartalmazó programfüzetben foglal-
taktól való eltérésre. A módosítás azonban csak akkor válik 
az utazási szerződés részévé, ha az utazó a tájékoztatást 
megkapja és ennek megtörténtét a módosított utazási 
szerződés tartalmazza, vagy az utazó aláírásával igazolja, 
hogy a tájékoztatást megkapta. 
 
IV. Szolgáltatások, részvételi díj 
4.1. A TdM kizárólag a katalógusban található, az utazó 
által lefoglalt utazásról szóló leírás szerint valamint az uta-
zás visszaigazolásában, vagy a díj megfizetéséről kiállított 
számlában felsorolt szolgáltatásokat köteles személyesen, 
vagy közreműködő(i) útján nyújtani. A TdM jogosult az 
előző mondatban felsorolt okiratokban körülírt szállodai, 
közlekedési, vendéglátási, vagy egyéb utazási szolgáltatá-
soknak minőségben teljesen megfelelő szolgáltatást nyúj-
tani az említett okiratokban megnevezett szállodától, köz-
lekedési eszköztől különböző, de kategóriájában azonos 
szolgáltatás szerint, amennyiben a szolgáltatások teljes 
körű nyújtását csak így tudja maradéktalanul biztosítani. 
 
4.2. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő 
foglalás/szerződéskötés esetén a teljes részvételi díj ese-
dékes. Az utazó a részvételi díjat az utazás megkezdése 
előtt 30. napig köteles számla ellenében megfizetni. (Kivétel 
esetleges speciális feltételek-kiemelt időszak, nagyobb lét-
számú zárt csoport, illetve ha a külföldi közreműködővel kö-
tött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget szab az uta-
zási vállalkozóra.) A TdM köteles legalább öt nappal az 
utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az utazó rendelke-
zésére bocsátani az utazási szolgáltatás igénybevételéhez 
szükséges iratokat (utas tájékoztató, voucher, menetjegy 
stb.), valamint az indulás tervezett időpontjára, az utas fel-
vétel időpontjára, a közbenső megállók, a csatlakozások és 
az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó tájékoztatást. 
Az utazáshoz szükséges iratok csak a szerződésben meg-
határozott összeg maradéktalan befizetése után kerülnek 
átadásra. Amennyiben Ön utazását partner irodánál foglalja 
le, a részvételi jegy/utas tájékoztató anyag minden esetben 
az iroda részére kerül kiküldésre, miután a részvételi díj ma-
radéktalanul átutalásra került a TdM részére. Késedelmes 
fizetés esetén kötbért számolunk fel, illetve a kapott ked-
vezmények érvényüket veszítik. A TdM a szerződéstől elállhat, 
amennyiben az utazó a fizetési kötelezettségeinek 8 napon 
belül nem tesz eleget. Ebben az esetben az utazó köteles a 
TdM költségeit a 6.3 pont szerinti összegben megtéríteni. A 
fizetés banki, postai átutalással, hitelkártyával, készpénzfi-
zetéssel, vagy egyéb fizetési mód felhasználásával történhet. 
Ha az utazó a részvételi díjat esedékesség szerint nem fizeti 
be, vagy átutalás esetén a díj az iroda számlájára nem érkezik 
meg, akkor az iroda úgy tekinti, hogy az utazó az utazáson 
nem kíván részt venni, ennek megfelelően az utazót törli a 
részvételre jelentkezők nyilvántartásából. Ebben az esetben 
az iroda kárainak megtérítését igényelheti. 
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4.3. Ha a katalógus leírása az utas által lefoglalt utazással 
összefüggésben ún. fakultatív szolgáltatásokat (progra-
mokat) is tartalmaz, ezeket a TdM - közreműködője útján-
csak akkor köteles nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás 
(program) teljesítési helyén a teljesítés feltételei adottak 
(pl. kirándulás esetén a jelentkezők megfelelő létszáma). 
 
4.4. Az utazó jogosult az utazási szerződésben lekötött 
utazásban való részvétel jogát harmadik személy részére 
engedményezni. Az utazó köteles erről az utazási irodát 
haladéktalanul tájékoztatni. Az engedmény feltétele az, 
hogy a harmadik személy vállalja az utazási szerződésből 
eredő még esedékes kötelezettségek teljesítését és meg-
fizesse az utazási irodának az engedményezés költségeit. 
Módosítási költség: 3000 Ft/fő Kivétel-a repülőgéppel tör-
ténő utazás, ha a légitársaság szabályzata szerint a név-
módosítás nem lehetséges (várólista stb.), illetve amennyi-
ben lehetséges, a módosítás költsége szintén a 
légitársaság szabályzatának megfelelően számítandó. 
 
4.5. Ha a TdM a vállalt szolgáltatást nem az utazási szol-
gáltatásra vonatkozó szerződésnek megfelelően teljesíti, 
köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. A TdM nem 
köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utazó az utazási 
szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elha-
tározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi 
igénybe. 
 
V. Szolgáltatás-és díjváltozások 
5.1. A TdM fenntartja a díjváltoztatás jogát, azonban a díj 
emelésére kizárólag a közlekedési költségek nemzetközi 
egyezményen alapuló díjszabásai, vagy a hatósági árak 
változása miatt, továbbá az utazási szerződésben vállalt 
egyes részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó-, illeték és 
egyéb kötelező terhek (üdülőhelyi díj, reptéri illeték stb.), 
valamint a szolgáltatóval kötött szerződésben szereplő de-
viza/forint időközi változása miatt kerülhet sor. (Az árak 
320Ft/EUR, 380 Ft/GBP árfolyamig érvényesek!) A TdM 
köteles a díjemelés mértékét és indokát az utazóval írásban 
közölni. A díjemelés indokát a TdM az utazóval legkésőbb 
az indulást megelőző 20. nappal közli és tájékoztatja az 
utazót, hogy amennyiben a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, 
a szerződéstől elállhat. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, 
az utazónak öt munkanapon belül jeleznie kell, ha a szer-
ződéstől el kíván állni. A TdM köteles a 4. pontban írt szol-
gáltatások és részvételi díj bármilyen megváltozásáról az 
utazót haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által 
lehető leggyorsabb módon értesíteni. A TdM a fentiek alap-
ján, a díjak esetleges csökkenése esetén, vállalja az utazó 
részére jóváírandó kedvezmény biztosítását is. 
 
VI. Az utazó elállási és módosítási joga 
6.1. Az utazó az utazási szerződéstől az utazás megkez-
dése előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni 
az utazási irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik ha-
tályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak 
minősül az is, ha az utazó előzetes nyilatkozattétel nélkül-
nem kezdi meg utazását (un. no show). Ilyen esetben az 
utazás megkezdésének az időpontja tekintendő elállási 
időpontnak. 
 
6.2. Ha az utazó azért áll el, mert a részvételi díj emelke-
désének mértéke a 8 %-ot meghaladja, vagy a TdM az uta-
zási szerződésben foglaltakat lényegesen módosítani kí-
vánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű 
helyettesítő szolgáltatásra, vagy követelheti a teljes befi-
zetett díj azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak 
szerint. Az utazó az értesítés kézhezvételétől számított 5 
munkanapon belül a szerződéstől díjmentesen elállhat. 
 
6.3. Útlemondás esetén az utazó köteles a TdM költségeit 
az alábbiak szerint megtéríteni: 
Az utazás megkezdése előtti 60 napig a részvételi díj 10%-a 
60-36. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 15%-a 

35-25. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a 
24-15. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 60%-a 
14-6. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a 
5-3. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 90%-a 
2 napon belüli lemondás esetén (vagy az utazáson meg 
nem jelenés esetén) a részvételi díj 100%-át fizeti költség-
térítésként. 
Semmilyen visszatérítés nem illeti meg azt az utazót, aki 
az utazás folyamán lép vissza a szerződéstől, vagy azért 
nem tud részt venni az utazáson, mert a vonatkozó min-
denkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem 
tartotta be. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben 
(pl. kiemelt időszak, nagy létszámú zárt csoport, légitár-
saságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az ese-
tekben a külföldi közreműködő is speciális feltételeket köt 
ki az iroda felé. A speciális utazási feltételekről a jelentke-
zéskor illetve a szerződés megkötésével egy időben, rész-
letes tájékoztatót adunk ki. 
 
6.4. Az utazók előzetes értesítés mellett és esetlegesen a 
többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot 
átruházhatják egy másik személyre. A többletköltségek ösz-
szege függ az igénybevett szolgáltatásoktól, és az esetleges 
névmódosítás lehetőségétől.  (Pl. repülőgéppel történő uta-
zás esetében a módosításra a légitársaság szabályzata ér-
vényes, annak feltételei és díjai mellett.) Az utazó utazási 
szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek (dátum, 
program) megváltoztatása az utazás megkezdéséig - elál-
lásnak és új foglalásnak minősül. A módosítás közlésére és 
hatályának beálltára a 6.5. pontban írottak az irányadók. 
Amennyiben az utazó valamilyen kedvezményes utazásra 
fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér 
(név, időpont stb.), a kedvezmény érvényét veszti. 
 
6.5. A megrendelés módosítás esetén az utazó köteles a 
módosítás miatt felmerülő költségeket a TdM-nek az aláb-
biak szerint megtéríteni: 
- az utazás megkezdése előtt, névmódosítás esetén sze-
mélyenként 3.000,-Ft 
(kivétel, ha az esetleges névmódosítás nem lehetséges 
vagy többletköltséggel jár ld.6.4) 
- az utazás megkezdése előtti 60. naptól: a 6.3. pont szerint 
megfelelően (kivétel névmódosítás autóbuszos utazások 
esetében) 
 
VII. A TdM elállása 
7.1.  A TdM legkésőbb az utazás megkezdése előtt írásban 
tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. A TdM 
kártérítési kötelezettség nélkül jogosult felmondani az uta-
zási csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafi-
zetni az utazónak az utazási csomag ellenértékeként befi-
zetett teljes díjat, ha: 
-az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi 
életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyez-
tető külső körülmény veszélyezteti 
-ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet 
érint, amely - az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződés 
megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium honlapján „az utazásra nem ja-
vasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő fel-
sorolásba felvételre kerül 
-ha elháríthatatlan és rendkívüli körülmények gátolják a 
szerződés teljesítésében, és indokolatlan késedelem nélkül, 
az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utazót a 
szerződés felmondásáról 
-az utazási csomagra jelentkezett személyek száma nem 
éri el a szerződésben meghatározott minimális létszámot 
és a TdM a szerződés felmondásáról a szerződésben meg-
határozott határidőn belül, de legkésőbb az alábbiak szerint 
értesíti az utazót: 
-húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt a hat 
napnál hosszabb utak esetén, 
-hét nappal az utazási csomag megkezdése előtt a kettő 
és hat nap közötti időtartamú utak esetén, 

-negyvennyolc órával az utazási csomag megkezdése előtt, 
a két napnál rövidebb utak esetén. 
A TdM ez esetben megtéríti az utazó által vagy nevében 
az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes díjat. 
Az utazó részére való megtérítést haladéktalanul, de leg-
később az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmon-
dását követő 14 napon belül kell teljesíteni. 
 
VIII. Hibás teljesítés/Visszatérítés 
8.1. A szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítésért a 
TdM felel.   A TdM helytáll az utazási szerződés szerinti 
szolgáltatások teljesítéséért abban az esetben is, ha a 
szolgáltatást külföldi közreműködő útján teljesíti. A TdM 
közreműködője magatartásáért úgy felel, mintha maga 
járt volna el, kivéve, ha a közreműködője felelősségét jog-
szabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza. 
 
8.2. Hibás teljesítés esetén az utazó szavatossági igényét ér-
vényesítheti. Az utazó szavatossági igénye elsősorban kijavítás 
iránti igény, amelyet a TdM úgy teljesít, hogy az utazó által 
közölt hibát az utazó egyetértésével kijavítják, vagy a hibás 
szolgáltatás helyett a TdM azonos, vagy magasabb értékű 
szolgáltatást nyújt. Az utazó a hiba felfedezése után haladék-
talanul köteles a kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szol-
gáltatóval közölni, és amennyiben panasza a helyszínen nem 
orvosolható, vagy az utazó, a számára kínált megoldást nem 
találja megfelelőnek panaszát jegyzőkönyv felvételével írásba 
kell foglalni. A panaszt teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell 
foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát az utasnak át kell adni. 
A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felel és a bizonyí-
tási teher az utazóra hárul. A helyszínen nem, vagy csak részben 
orvosolt kifogásra tekintettel fennálló szavatossági igényt az 
utazó az utazás befejezésétől számított legkésőbb 8 napon 
belül köteles az utazási irodának írásban bejelenteni. A közlés 
késedelméből eredő kárért az utazó felelős. A TdM minden 
írásban érkező panaszra 30 napon belül köteles választ nyújtani. 
Az utazó szavatossági igényeire egyebekben a 472/2017. (XII. 
28.) Kormányrendeletben foglaltak az irányadók. 
 
8.3. A TdM felel az utazási szerződésben meghatározott 
szolgáltatások nem, vagy hibás teljesítéséből eredő káro-
kért, kivéve, ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem 
az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartá-
sára nem vezethető vissza, vagy amennyiben a hiányos-
ságok az utazó vagy harmadik személyek magatartására 
vezethetők vissza, vagy vis major esete következett be. 
Ilyennek minősül az a szokatlan, előre nem látható körül-
mény, mely a TdM akaratán kívül áll, és amelynek követ-
kezményeit a TdM a legkörültekintőbb gondoskodással 
sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek te-
kintendő az, akinek tevékenysége az utazási szerződésben 
vállalt szolgáltatások teljesítésével nincs kapcsolatban, és 
a hibát a TdM kellő gondossággal sem láthatta előre. 
 
8.4. Mivel az utazási szerződés teljesítése során az utazók 
fuvarozása (részben) repülőgéppel történik, e szolgáltatásra 
a légi személyfuvarozásra, a fuvarozás teljesítésekor vo-
natkozó szabályok és szerződési kikötések az irányadók. 
A TdM és a légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. 
tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. 
évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által 
kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 
2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nem-
zetközi egyezmény korlátozza. Menetrendszerinti járatok, 
vagy diszkont légitársaságokkal történő utazások esetén, 
az utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei 
az irodával kötött utazási feltételek részét képezik. A TdM 
minden esetben az adott légitársaság feltételeit érvényesíti, 
melyekről pontos tájékoztatást ad a szerződéskötéskor. A 
légitársaságok a menetrend változtatás jogát fenntartják. 
Az esetleges módosításokat-a lehetőségekhez mérten-a 
TdM minél gyorsabban az utazó tudomására hozza. A légi 
fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel 
kihirdetett montreali egyezmény, a visszautasított beszállás 
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és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyúj-
tandó kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelete alapján 
a TdM nem tartozik felelősséggel, és kártérítési kötelezett-
séggel mindazon károkért, melyek járatkésés, járattörlés, 
beszállás megtagadása esetén keletkeznek. 
 
8.5. A TdM felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vo-
natkozik az utazó poggyászának elveszéséből, megsérü-
léséből eredő károkra, melyeket a TdM és a repülőtársasá-
gok megállapodásának értelmében az utazónak kell 
haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonat-
kozik ez a rendelkezés azokra az esetekre, melyekben a 
poggyász kifejezetten a TdM őrizetében volt. (Ha az utazó 
rendelkezik utasbiztosítással, akkor az adott biztosító tár-
saság szerződésében foglalt feltételei szerint a biztosítás 
kiterjed a poggyász elveszéséből vagy megsérüléséből 
eredő károkra). Autóbuszon, repülőn, szállodában hagyott 
tárgyakért a TdM felelősséget nem vállal, ez esetben a fu-
varozó vállalkozót/szállodát stb. terheli a felelősség. 
 
8.6. A TdM köteles az utazási szerződéssel az utazónak 
okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az uta-
zási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az 
adott helyzetben általában elvárható. Az utazók díjenged-
ményre illetve kártérítésre is jogosultak lehetnek abban az 
esetben, ha a TdM az utazási szolgáltatásokat nem, vagy 
nem szerződésszerűen teljesíti.  Az utazó az eset körül-
ményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul tá-
jékoztatni a TdM-et az utazási szolgáltatásra vonatkozó 
szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás 
nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. 
 
8.7. Az utazó által az utazási szerződés teljesítése során 
harmadik személyeknek okozott károkért az utazó felel. 
 
8.8. A TdM nem köteles a díjat leszállítani, ha az utazó va-
lamely szolgáltatást saját elhatározásából, illetve a saját 
érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe. 
 
8.9. A TdM nem felel olyan szolgáltatások elmaradásáért, 
melyek a közlekedési eszközök késése, illetve menetrend-
változás miatt, vagy a járat törlésének következtében ma-
radnak el. 
 
8.10. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk 
stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a 
szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a 
TdM felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból bekövet-
kezett változásokért a TdM kártérítési felelősséggel nem tar-
tozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. 
Ha az utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti 
hazaszállításának biztosítása a fentiekkel kapcsolatban, el-
háríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, 
a TdM köteles utazónként - szükség szerint - legfeljebb három 
éjszakát magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos ka-
tegóriájú szállás költségeit viselni. A TdM az adott helyzetben, 
a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az uta-
zóknak, a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szer-
vek által kiadott állásfoglalás az irányadó. 
 
IX. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza és közegészségügyi 
rendelkezések 
9.1. E rendelkezések betartásáért az utazó felel. A TdM kö-
teles az utazási szerződés megkötése során az utazó fi-
gyelmét felhívni erre, és a rendelkezések folyamatos válto-
zására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az utazó 
az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha 
a 6.1. és 6.3. pontban írottak szerint az utazást nem kezdte 
volna meg. 
 
X. Biztosítás 
10.1. A programfüzetben szereplő részvételi díjak nem tar-
talmazzák a BBP biztosítást, de ennek megkötése minden 
programunk esetében ajánlott. Minden szervezett utazás 

esetében érvényes utasbiztosítás szükséges! Az árak nem 
tartalmazzák az útlemondási biztosítást. Kalkulált sztornó 
biztosítás összege: 1.5%, a sztornó biztosítás kizárólag az 
utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető. A 
biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. (Önrész 
20%)* A kiváltó ok felmerülésétől számítva lehetőleg azon-
nal, max. 2 munkanapon belül írásban kell értesíteni köz-
vetlenül vagy megbízott útján a megrendelést kezelő irodát. 
Késedelem esetén a kötbér összege magasabb lehet, vi-
szont a biztosító minden esetben a kiállított orvosi papírok 
vagy egyéb igazolások dátuma szerint fizeti meg a kártérí-
tést. A biztosításról a Colonnade biztosító társaság feltételi 
rendelkeznek. Amennyiben az utazó saját vagy vele együtt 
utazó utastársa, közeli hozzátartozója háziorvos, szakorvos 
által igazolt utazásképtelensége (betegség, baleset, halá-
leset) miatt vagy más igazolható ok (katonai szolgálatra 
behívás, lakás kirablása, természeti csapás) miatt nem tud 
részt venni az utazáson a biztosító a felmerült költségeket 
önrész levonásával az utazónak megtéríti. A Colonnade 
Biztosítóval kötött útlemondási biztosítás alapján az uta-
zásképtelenséget minden esetben írásban kell bejelenteni. 
Az elbírálás a biztosító társaság szabályzata szerint törté-
nik, 20% önrész levonásával. Az útlemondási biztosításra 
vonatkozó feltételek az utazási szerződés részét képezik. 
A sztornó biztosítás már megkezdett utazás esetében nem 
nyújt fedezetet! Kombinált biztosítási csomag megköté-
sével, (sztornó biztosítás és baleset- betegség-poggyász 
biztosítás megvásárlása) utazásképtelenség esetén 100% 
pénz visszatérítést biztosít az utazónak a biztosító sza-
bályzata és elbírálása alapján. 
 
XI. Utazás 
11.1. A TdM a részvételi díj megfizetésekor köteles az utazót 
tájékoztatni az utazáson való részvételre jogosító iratok át-
adásának időpontjáról. A TdM az utazáson való részvételre 
jogosító iratokat legkésőbb az utazás megkezdésekor kö-
teles az utazónak átadni. Az utazó csak a részvételi jegyen 
feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az utas 
programban és a részvételi jegyen megadott indulási idő-
pontoktól eltérni nem tudunk! Az utazó tudomásul veszi a 
TdM által megadott találkozóhelyet és indulási időpontot. 
Amennyiben az utazó elkésik, az autóbusz a megjelölt in-
dulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyző-
könyv felvételét követően megkezdik az utazást. A késésből 
eredő károkért az utazó felel, kárigényt a TdM felé nem ter-
jeszthet elő. Autóbuszos társasutazásra személyenként egy 
nagyobb csomag vihető (max.20kg) valamint az utastérbe 
kisebb kézitáska elhelyezése engedélyezett. 
 
11.2. Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama 
alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárás, 
útviszonyok, határátlépés...) jelentős késés következik be, 
ezért a TdM felelősséggel nem tartozik. A TdM kötelessége, 
a lehetőségek figyelembevétele mellett - intézkedni a hiba 
elhárításáról. Célszerűségi megfontolásokból a TdM az út-
vonal változtatás jogát fenntartja. Esetleges program el-
maradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből 
származóan) csak a befizetett külön költségeket köteles a 
TdM visszafizetni (belépők, fakultatív program) egyéb kár-
térítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen. 
Az egyes programokban meghirdetett hajókirándulások 
időjárási viszonyoktól függően valósulhatnak meg! A fentiek 
miatt (esetleges program elmaradás/módosítás) a TdM 
kártérítési kötelezettséggel nem tartozik! Az út során tör-
ténő esetleges megbetegedések, balesetek kapcsán nem 
igénybe vett szolgáltatásokat, programokat visszatéríteni 
nem áll módunkban. 
 
11.3. Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság 
utazási feltételei érvényesek. Az esetleges késésekért, já-
rat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság válto-
zásért társaságunkat felelősség nem terheli. Az utazó ké-
séséből származó károk tekintetében az irodát kártérítési 
felelősség nem terheli. 

11.4. A TdM az út indulásakor vagy azt követően azonnali 
hatállyal kizárhatja utazásából azt az utazót, aki az utazás 
lefolyását jelentős mértékben megzavarja, magatartásával 
veszélyezteti utastársai biztonságát. Ez esetben megta-
gadható tőle a további programokon való részvétel és az 
utazó hazautazásáról saját maga köteles gondoskodni. A 
TdM-et ebben az esetben a bizonyítható megtakarítások 
után fennmaradó teljes részvételi díj megilleti. 
 
11.5. Amennyiben az utazó egyedül utazik, de kétágyas el-
helyezést kér, indulás előtt legkésőbb 7 nappal tájékoztatjuk 
arról, hogy sikerült-e szobatársat találnunk. Ha nem sikerült 
a TdM az egyágyas felár felét (max.20.000Ft összegig!) 
átvállalja. A szerződés megkötését követően, amennyiben 
a TdM biztosítja a társítást, a szerződés már nem módo-
sítható egyágyas szobára, valamint a társítással kapcso-
latban reklamációt elfogadni nem áll módunkban! A jelent-
kezéskor társítást igénylőknek lehetőség szerint 2/3 ágyas 
elhelyezést igyekszünk biztosítani. 
 
XII. Adatvédelmi tájékoztató 
12.1.  A TdM, mint adatkezelő tájékoztatja az utazót, hogy 
a szerződésben megadott személyes adatokat a szerződés 
teljesítése érdekében kezeli. A személyes adatok, adatfel-
dolgozásra és átadásra kerülnek a TdM megbízott munka-
vállalói és adatfeldolgozói részére. A TdM mint adatkezelő 
részletes tájékoztatást biztosít az utazói személyes ada-
tainak kezelésének rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jo-
gaikról. Részletes adatvédelmi tájékoztatónk a 
http://www.tdmtravel.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon 
érhető el. Az adatkezelési tájékoztató az Európai Unió ál-
talános adatvédelmi rendeletének a 2016/679/EU rende-
lettel és az információs önrendelkezési jogról és az infor-
mációszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel 
összhangban került megállapításra. 
 
XIII. Jogviták rendezése 
13.1. A TdM kötelezettséget vállal az esetleges hibás telje-
sítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésre. 
A felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező 
minden jogvitájukban alávetik magukat a Vác Városi Bíró-
ság eljárásának. A TdM a tájékoztatóban foglaltak válto-
zásának jogát fenntartja. A jogszabály időközbeni változása 
miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően 
módosulnak.  A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése 
esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal első-
sorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhat-
nak (www.jarasinfo.gov.hu), miután a Nemzeti Fogyasztó-
védelmi Hatóság 2016. december 31. napján megszűnt. A 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság általános jogutódja a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. (1011 Budapest, Fő utca 
44-50. www.kormany.hu) 
 
*Az utazó kijelenti, hogy az Adatvédelmi tájékoztató, a biz-
tosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében 
köti meg az utazási szerződést. Alulírott aláírásommal iga-
zolom, hogy a TdM Travel Tours Kft. biztosításközvetítőtől 
a biztosítási szerződés megkötése előtt a Colonnade Insu-
rance S.A. Magyarországi Fióktelepének több adatairól (a 
társaság neve, székhelye, jogi formája és címe, székhely 
államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a 
kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szer-
ződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és 
részletes írásbeli tájékoztatást kaptam, a kalkulált útle-
mondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt 
átvettem, tartalmát megismertem. 
 
 
Dátum:

                                       ………………………………………… 
                         jelentkező aláírása 
 
 
Számlázás az érvényes ÁFA törvénynek megfelelően! 



U TAZÁ SI U TALVÁNY
részére

azaz ........................................................................................................................................................Ft értékben

Az utalvány az érvényességi időn belül utazási szolgáltatások igénybevételére használható fel, az utalványon feltüntetett értékben. 
Az utalvány készpénzre nem váltható!

TdM Travel Tours Kft. 2600-Vác, Budapesti főút 24. 
1023-Budapest Lukács utca.1. www.tdmtravel.hu ÉRVÉNYES: 2019. 12. 31.

UTAZÁSI UTALVÁNY 
Karácsony, névnap, születésnap, ballagás, évforduló vagy egy 
különleges alkalom? Lepje meg szeretteit, barátait, kollégáit, 
hiszen a legszebb ajándék az utazás! 
 
Ajándékozzon élményt, izgalmas kalandot, romantikus álomu-
tat vagy kulturális feltöltődést, mely személyes, maradandó és 
örök emlék mindenkinek! 

Az utalvány az alábbi szolgáltatások  
igénybevételére használható fel: 
• Körutazások, városlátogatások, üdülések 
• Last Minute utazások 
• Egyéni szállásfoglalás 
• Egzotikus utazások 
• Utasbiztosítás 
• Repülőjegy 
• Autóbérlés 
• Hajóutak  

(Az utalvány tetszőleges értékben megvásárolható! 
Az utalvány csak az összeg befizetését követően 
használható fel, a TdM által kiadott sorszám 
alapján. Sorszám nélküli utalványt elfogadni nem 
áll módunkban!)

Sorszám:




