Kedves Utasaink!
Bízunk benne, hogy hozzánk hasonlóan, Utasaink közül is nagyon sokan várják
már, hogy újra útra kelhessenek. Kínálatunkban továbbra is igyekeztünk minden korcsoport számára izgalmas programokat összeállítani és a szokásosnál
is nagyobb hangsúlyt fektetünk arra, hogy foglalásuk előtt minden információt
megkapjanak a választott utazással kapcsolatban. Előfoglalási akciónk keretén
belül, kiemelt kedvezményekkel, ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL és kockázatmentes, kedvező fizetési feltételekkel várjuk Utasaink jelentkezését!
Az idei év tapasztalatai alapján szeretnék felhívni a figyelmüket az előfoglalási periódus különleges kedvezményeire, valamint a foglalásukkal kapcsolatos garanciákra!
Foglalás már 10.000Ft előleggel & ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL!
A minőségi utazásszervezés, és az utazás biztonsága kiemelten fontos számunkra, a foglalások biztonsága pedig most fontosabb lett mint valaha.
Ennek megfelelően döntésüket megkönnyítendő, foglalásuk véglegesítése
előtt, rugalmas feltételekkel is szeretnénk segítségükre lenni.
Amennyiben egy adott utazást nem tudunk elindítani, a következő lehetőségek közül választhatnak:

✔ A befizetett részvételi díjat teljes összegben visszatérítjük
✔ Kedvezményes átfoglalás másik utazásra
✔ Szabadon felhasználható utazási utalvány
Amennyiben egy adott utazáson nem tud részt venni, a következő lehetőségek közül választhatnak:
✔ Díjmentes átfoglalási és módosítási lehetőség 2021. március 31-ig!
✔ Útlemondási biztosításunk fedezetet nyújt utazásképtelenség esetére, így
ATLASZ BBP együtt kötésével 0% önrésszel mondhatja le kiválasztott utazását!

Vagyoni biztosításunk alapján minden foglalás 100%-ig biztosítva van! A Colonnade Biztosítóval megkötött vagyoni biztosításunk, biztonságot és garanciát jelent az Ön számára is!
Ahogyan az elmúlt években már megszokhatták, előfoglalási katalógusunkban szereplő ajánlatainkat, kedvezményes áron, utanként csak korlátozott
számban tudjuk biztosítani! Érdemes így időben foglalni, hiszen most a szokásostól eltérően, jelképes előleggel foglalhatják le kiválasztott utazásukat.
A feltüntetett árak 2021. január 31-ig illetve visszavonásig érvényesek! A
prospektusban szereplő ajánlatok mellett weboldalunkon részletes útleírásokkal, a szállásokkal kapcsolatos további információkkal is igyekszünk segíteni döntésüket, hogy az igényeiknek legmegfelelőebb ajánlatot
választhassák ki munkatársaink segítségével. A www.tdmtravel.hu weboldalon olaszországi apartmanok széles kínálatával, egyéni szállásajánlatokkal,
autóbuszos és repülős nyaraló programokkal, hajóutakkal és egzotikus körutazásokkal, és belföldi ajánlatokkal várjuk az utazni vágyókat! Természetesen örömmel állunk rendelkezésükre egyedi elképzeléseik megvalósításában
is. A kínálatunkban szereplő programok, csoportok részére igény szerint alakíthatók és módosíthatók, de weboldalunkon elérhető ajánlatokon túlmenően,
bármilyen egyedi programterv kidolgozását is vállaljuk. Zárt csoportok (iskolák, nyugdíjas klubok, baráti társaságok, incentive csapatépítő tréningek,
szakmai utazások) részére igyekszünk rugalmas feltételeket és ár-érték
arányban kedvező megoldást biztosítani utazási terveik kidolgozásában és
megvalósításában! Kérjék egyedi ajánlatunkat és örömmel készítjük el az elképzeléseinek leginkább megfelelő programot.
Bizalmukat megköszönve, kellemes böngészést és élményekben gazdag utazásokat kíván
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HASZNOS INFORMÁCIÓK
AUTÓBUSZOS UTAZÁSOK
A körutazásainknál használt autóbuszok többnyire Mercedes, illetve Neoplan, Scania tipusú magas felszereltséggel
rendelkező 49+2 fős, vagy 53+2, 57+2 fős járművek.
(Körutazásaink esetében emeletes buszokat nem használunk!) Programjaink minden esetben Budapestről indulnak.
A találkozóhely a Déli pályaudvarnál (Hotel Mercure Buda
mellett) található, az utastájékoztatóban megadott gyülekezési, illetve indulási időpont szerint, mely általában 05.30.
(Fontos: Az adott indulási időponttól az utazások zavartalan
bonyolítása érdekében eltérni nem tudunk!) 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 mértékben dönthetőek, ez általában 49 fős autóbuszok esetében a jobb
11., baloldal 13. sor. Az utolsó sor férőhelyeire árkedvezmény nincs. Hosszabb autóbuszos utazások esetében a
rendszeres időközönként (3-4 óra) megtartott 15- 20 perces
pihenők egyrészt a programok pontos időbeosztásához,
másrészt pedig a nemzetközi előírásokhoz alkalmazkodnak,
melyek betartása a programok pontos menetének 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 szerepeltetjük. A
meghirdetett létszámnál jelentősen kisebb vagy nagyobb
csoport indításánál az iroda az autóbusz típusára 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 súlyellenőrzések
miatt személyenként maximum egy bőrönd és egy kisebb
kézipoggyász elhelyezésére van lehetőség. Autóbuszos
utazásoknál a csomagtérbe személyenként egy bőrönd
(20 kg) helyezhető el. Az utastérbe csak olyan kisebb kézipoggyász hozható, melyet az ülések között a lábuknál vagy
a kalaptartón el tudnak helyezni. A közlekedő folyosóra
tilos csomagot helyezni! Esetleges ellenőrzés során, a pogygyászra vonatkozó szabályok be nem tartása esetén, az
utas többletköltséget köteles fizetni. Az autóbuszon 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 340,-Ft/EUR, 400,Ft/GBP árfolyamig érvényesek. Az árváltozással kapcsolatos további információk az ÁSZF 5. pontjában érhetőek
el. (Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a repülőtéri illeték összege és egyéb a külföldi szolgáltatók által meghatározott költségek-idegenforgalmi adó, belépők-az út indulásáig esetlegesen módosulhatnak!)

BELÉPŐJEGYEK
A katalógusban szereplő utazások részvételi díja nem tartalmazza a belépőjegyek, felvonó, hajójegy, idegenforgalmi
adók, tömegközlekedéshez szükséges jegyek költségét! A
forintban feltüntetett díjakat, a helyfoglalás érdekében, a
részvételi díjjal együtt kell megfizetni! A csak helyi idegenvezetővel vagy tárlatvezetővel megtekinthető nevezetességek, belépődíjjal együtt fizetendő költségeit *-gal jelöljük.
Amennyiben a fakultatív kirándulások díja EUR-ban van
feltüntetve, azt mindig a helyszínen kell megfizetni. A körutazásokhoz kapcsolódó belépődíjak pontos összegéről
irodánkon keresztül és weboldalunkon is tájékozódhat. A
helyszínen fizetendő belépők, jegyek, esetleges regisztrációs adók esetében idegenvezetőink csak segítséget nyújtanak a csoportos díjtételű jegyek megváltásában, de ezeket a díjakat minden esetben a külföldi szolgáltatónak
fizetik meg! (*Újságírói vagy egyéb igazolványokkal történő
kedvezményes díjtételű jegy vásárlására csak egyénileg
van lehetőségük!) A folyamatos változások miatt a belépőjegyek árait sokszor csak megközelítő pontossággal tudjuk megadni, így kisebb eltérések előfordulhatnak!

BIZTOSÍTÁS
A részvételi díjak utasbiztosítást nem tartalmaznak. Csoportos
utazások esetében az utazáson való részvétel feltétele az érvényes utasbiztosítás megkötése. Baleset-betegség- poggyász
biztosítás ára 570,- Ft/fő/nap. (Colonnade Classic) Felhívjuk
figyelmüket, hogy a szervezett utazásoknál irodánk a Colonnade Classic alapcsomagját köti meg Utasai részére, de amenynyiben Ügyfelünk magasabb biztosítási szolgáltatást kíván
igénybe venni, abban az esetben lehetőség van a Colonnade
Premium és Privileg módozat megkötésére is csoportos díjtétellel. Minden utasunk saját felelősségére dönt az utasbiztosításról. Amennyiben bankkártyákhoz kapcsolódó biztosításuk
van, minden esetben tájékozódjanak körültekintően, kötődike valamilyen feltétel a biztosítás érvényesítéséhez, aktiválásához. A részvételi díjak nem tartalmazzák az útlemondási
biztosítást, melynek megkötése minden programunk esetében javasolt. (Részvételi díj 2%-a.) A sztornó biztosítás utazásképtelenség esetére érvényes. Amennyiben az Ügyfél saját vagy vele együtt utazó utastársa, közeli hozzátartozója
háziorvos, szakorvos által igazolt utazásképtelensége (betegség, baleset, haláleset) 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 utasnak megtéríti.) A Colonnade Biztosítóval kötött útlemondási biztosítás alapján
az utazásképtelenséget minden esetben írásban kell bejelenteni. Az elbírálás a biztosító társaság szabályzata szerint
történik, 15% önrész levonásával. Az útlemondási biztosításra
vonatkozó feltételeinket tartalmazó szerződést, szórólapot
kérje irodánkban. Fontos: a sztornó biztosítás már megkezdett utazás esetében nem nyújt fedezetet! Válassza a biztonságot és kössön kombinált biztosítási csomagot, mely
sztornó biztosítás és baleset- betegség-poggyász biztosítás
megvásárlásával utazásképtelenség esetén 100% pénz viszszatérítést garantál Önnek a biztosító szabályzata alapján.
Útlemondás esetén lehetőség szerint azonnal, legfeljebb 2
munkanapon belül kell írásban értesíteni az irodát. Késedelem esetén a kötbér összege magasabb lehet, viszont a biztosító 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 szálláskategóriáknak 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 tájékoztató anyagban kerül megadásra! Vegetáriánus vagy
egyéb speciális étkezési igényüket (laktóz, glutén, stb. mentes) kérjük a jelentkezéskor, vagy legkésőbb az utazást
megelőző min. 7 nappal jelezzék! A vacsorákat többnyire
a szállodákban vagy programtól függően városi éttermekben biztosítjuk, az adott ország étkezési szokásainak megfelelően. A főétkezés desztinációtól függően többnyire háromfogásos menü. A vacsorák italt nem tartalmaznak, a
fogyasztás a helyszínen fizetendő.

ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY
Előfoglalási árak: 2021. január 31-ig 10.000,-Ft előleg befizetése esetén 10% kedvezménnyel foglalhatja le utazását,
valamint ÁRFOLYAMGARANCIÁT is biztosítunk körutazásaink
részvételi díjából! A kedvezmény csak az alapárra vonatkozik,
a felárakra és egyéb költségekre nem érvényes!

!
ELŐFOGLALÁSI
KEDVEZMÉNY
&
ÁRFOLYAMGARANCIA
2021. JANUÁR 31-IG!
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HASZNOS INFORMÁCIÓK
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/időjárási viszonyokhoz kötött fakultatív programok
csak abban az esetben indulnak, ha a jelentkezők létszáma
eléri a meghirdetett minimális létszámot, és az időjárási viszonyok is lehetővé teszik a program megvalósítását. Amennyiben
nem, a befizetett összeget visszatérítjük, kárigényt az elmaradt
programmal kapcsolatban elfogadni nem tudunk. A belépődíjak
minden fakultatív kirándulás esetében a helyszínen fizetendőek,
kivéve ahol ezt másképpen jelezzük vagy amely nevezetességek
látogatásához előzetes bejelentkezés szükséges. Utóbbi csak
a jelentkezéssel egy időben foglalható. A belépők költségéről
részletes tájékoztatást találnak weboldalunkon! Az árak tájékoztató jellegűek, így az időközben történő esetleges árváltozások miatt eltérések előfordulhatnak! Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az egyes városnézések alkalmával esetleg plusz
programok igénybevételére is lehetőség nyílik. (pl. gondolázás,
sétahajózás, ebéd, borkóstoló, programban nem szereplő múzeum vagy nevezetesség megtekintése stb.). A külföldi szolgáltatók (szálloda stb.) által kínált programokkal vagy helyszínen
igényelt plusz szolgáltatásokkal (egyéni fogyasztás, telefon, internet stb. használat a szállodákban) kapcsolatban felelősséget
vállalni nem tudunk. Figyelem: A helyszínen befizetett fakultatív
programok, jelentkezést követően már nem lemondhatók, nem
visszatéríthetők! Az iroda hivatalos útleírásában nem szereplő
programokra a helyszínen térítés ellenében lehet jelentkezni. A
fenti programokkal kapcsolatban, számla igényüket, esetleges
kifogásukat minden esetben a külföldi szolgáltatónak, illetve
kísérőnek kell jelezni!
FELSZÁLLÁSI LEHETŐSÉGEK
Egyes úti céloknál, útvonaltól illetve a jelentkezők létszámától függően további felszállási lehetőségekre is van
mód. Kérjük minden esetben egyeztessenek munkatársainkkal! Körutazásaink esetében az alábbi helyszíneken
tudunk díjmentes felszállási lehetőséget biztosítani:
Franciaország, Svájc, Ausztria, Németország, Csehország, Lengyelország: Tata-M1/Remeteségi pihenő,
Bábolna-M1/Bábolna pihenő, Győr-M1/Arrabona pihenő,
Mosonmagyaróvár-M1/Mosoni-pihenő.
Olaszország, Franciaország, Szlovénia, Horvátország,
Bosznia-Hercegovina, Spanyolország: SzékesfehérvárM7 59km/Shell benzinkút, Siófok-Szekszárdi lehajtó-pálya
melletti TESCO, Balatonlelle-Marché, Nagykanizsa- TESCO
parkoló.
Bosznia/Bosznia Hercegovina kincsei, Hercegovinai nyaralás, Balkán körút: Dunaújváros-M6/Újvárosi pihenő,
Paks-M6/Paksi pihenő, Szekszárd-M6/Fácánkerti pihenő.
Albánia, Bosznia/Vízparti Világörökségek, Szerbia, Montenegró: Kecskemét-M5/MOL benzinkút, Szeged-Shell benzinkút/Bajai út 2-4.
Lengyelország, Szlovákia: Vác-Központi autóbusz-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, Polgár-M3 Center.
Fontos: Néhány programunknál az útvonal hazafelé módosul! Részletek az egyes programoknál!
A megadott felszállási helyektől, melyek megegyeznek a
leszállás helyszíneivel, eltérni nem tudunk! Le- és felszállítás
a menetirány szerinti oldalon történik!
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FOGLALÁS, JELENTKEZÉS
Programjainkra a jelentkezés 10.000 Ft 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 névmódosításra, egyéb változtatásra minden esetben
a légitársaság feltételei érvényesek, a szabad helyek függvényében! Jelentkezni országszerte szerződéses partnereinknél,
vagy közvetlenül irodánkon keresztül elektronikus vagy postai
úton lehet. Amennyiben foglalásukat partner irodán keresztül
bonyolítják, szerződésük csak az iroda által továbbított hivatalos megrendelést és átutalást követően válik véglegessé.

IDEGENVEZETŐK
A programok zavartalan és precíz lebonyolítása nagymértékben függ az Idegenvezető személyétől és szakértelmétől.
Minden esetben nagy hangsúlyt fektetünk a felkészült kollégák kiválasztására, így a katalógusban szereplő programokat
szakképzett, több éves gyakorlattal rendelkező idegenvezetők
kísérik. Egyes múzeumokban, régészeti területeken, illetve
bizonyos nevezetességek közvetlen közelében, azonban a
vezetés csak a régió által kiadott engedéllyel rendelkező helyi
idegenvezetők közreműködésével végezhető el. A szigorúan
csak tárlatvezetővel, helyi idegenvezetővel megtekinthető nevezetességeket minden programunk esetében külön jelezzük
weboldalunkon, és az indulás előtt kiadásra kerülő részletes
utastájékoztatóban. (A *-gal jelzett díjak minden esetben tartalmazzák a belépők költségét is!) Felhívjuk szíves figyelmüket,
hogy egyes világörökségi helyszínek, nagyvárosok esetében
kísérő idegenvezetőink csak utaskísérő szerepet tölthetnek
be, így sokszor az információk jelentős része már az autóbuszon elhangzik. Azon városok esetében, ahol mindenképpen
szükséges a helyi idegenvezető biztosítása, a helyszínen megfizetendő költség díját az utastájékoztatóban szerepeltetjük.
MINIMÁLIS RÉSZTVEVŐK LÉTSZÁMA
Csoportos utazásoknál a minimális résztvevők száma repülős programnál 15 fő, autóbuszos programoknál 25-30
fő. Természetesen zárt csoportok esetében az Önök igényeihez igazítva állítjuk össze ajánlatunkat, így kisebb vagy
nagyobb létszámú csoportok részére is örömmel készítjük
el egyedi ajánlatunkat.
MINI CSOPORTOK MÁR 6 FŐTŐL!
Céges program, családi nyaralás vagy egy hétvégi utazás
baráti társasággal? Béreljen kisbuszt akár sofőrrel és idegenvezetővel 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. Amennyiben 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 lebonyolítását követően szerződését nem áll módunkban módosítani, valamint a társítással kapcsolatban reklamációt
elfogadni nem tudunk. Felhívjuk a figyelmüket továbbá
arra, hogy az egyágyas szobák gyakran kisebbek, esetleg
erkély nélküliek stb., mivel a felár nem a kényelmesebb elhelyezésre, hanem a szobák egyszemélyes használatára
vonatkozik, és a kétágyas szobákkal azonos kihasználtság
díjkülönbözetének kompenzálására. Társítást igénylő Utasainkat 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 kényelmes és praktikus lebonyolításához kedvezményes parkolási
lehetőséget biztosítunk a budapesti indulás helyszínénél.
A fedett garázs, parkoló díja 2.400,-Ft/nap.
PRAKTIKUS TANÁCSOK
Az indulás előtt legkésőbb egy héttel irodánk az adott utazáshoz kiadott utastájékoztatóban praktikus és fontos információkkal kiegészített tájékoztató anyagot küld minden
résztvevőnek! (Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben foglalásukat partner irodán keresztül bonyolítják le, az utazással
kapcsolatos anyagok a partner iroda felé kerülnek továbbításra. Irodánk minden, az adott utazást érintő információt,
esetleges menetrendváltozás stb. a megrendelő partner
iroda részére továbbít. Szerződésmódosítással, lemondással, egyéb az utazással kapcsolatos igényüket szintén az
adott partner iroda felé kell bejelenteni!) Munkatársaink természetesen minden esetben készséggel állnak rendelkezésükre felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban. Kérjük, mindig
tájékozódjanak körültekintően az irodánk által meghirdetett
programok részleteivel kapcsolatban, hiszen egyes programok a szoros időbeosztás, hosszabb városnézések miatt
esetleg nagyobb állóképességet igényelhetnek!

REKLAMÁCIÓ
Amennyiben a helyszínen bármely szolgáltatásunkkal kapcsolatban kifogása merülne fel, kérjük, haladéktalanul jelezze az iroda megbízott képviselőjének. A helyszínen csak
részben vagy nem orvosolt panasz kivizsgálásához jegyzőkönyv felvétele szükséges. Kérjük ilyen esetben panaszát
és kárigényét a jegyzőkönyv eredeti példányának megküldésével 8 napon belül szíveskedjen megküldeni irodánk részére. A helyszínen nem jelzett, az utazást követően benyújtott minőségi kifogásokkal kapcsolatban kárigényt
elfogadni nem áll módunkban! Irodánk minden esetben 30
napon belül írásban reagál bármilyen, az utazásukkal kapcsolatban felmerült észrevételre.
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HASZNOS INFORMÁCIÓK
REPÜLŐS TÁRSASUTAZÁSOK
Társasutazásainkat menetrend szerinti repülőjáratokkal bonyolítjuk. A találkozóhely a TdM Travel idegenvezetőjével a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, az
utastájékoztatóban megadott időpontnak megfelelően.
A repülőjegyeket minden esetben az induláskor kapják
meg! Repülős utazásaink esetében kénytelenek vagyunk 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 módosított menetrendekért, késésekért, esetleges járattörlésért felelősséget vállalni nem tudunk. Utasainkat az
utazás megkezdése előtt 7 nappal tájékoztatjuk a pontos menetrendről. Csoportos utazásoknál, kérjük tartsák be az előírt találkozó időpontot, mely az utastájékoztatóban 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 esetében az idegenvezető Magyarországról kíséri a csoportot, kivéve mely útnál esetlegesen ezt eltérően jelezzük.
Ez esetben a helyi idegenvezető az érkezés helyszínén
várja a csoportot! Jelentkezéskor az utazáshoz szükséges úti okmányban szereplő pontos név megadása
szükséges! Pontatlan névmegadás esetén irodánkat
felelősség nem terheli, az esetleges többletköltségeket
az utas viseli. Tekintettel arra, hogy repülős társasutazásaink esetében különböző légitársaságokat veszünk igénybe, a módosításra, illetve csomagokra vonatkozó szabályok és esetleges felárak minden
esetben az adott utazás részleteinél kerülnek feltüntetésre.

SZÁLLÁS
Az elhelyezés ***/**** szállodákban történik, az esetleges eltéréseket 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, irodánk 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, elhelyezkedés szempontjából legjobb adottságokkal rendelkező
szállodát. Az egyes programoknál a választott szállodák hivatalos besorolása kerül feltüntetésre. (Fontos: az adott ország szálláshelyekre vonatkozó besorolása eltérhet a magyar
előírásoktól!) A szállodai szobák felszereltségéhez hűtőszekrény többnyire nem tartozik, amennyiben igen, minibárként
szolgál, így ételek tárolására nem alkalmas. Az esetleges fogyasztás minden esetben helyszínen fizetendő.

TÖRZSUTAS KEDVEZMÉNY
A katalógusban szereplő programok részvételi díjából
8% kedvezményt biztosítunk mindazon Ügyfeleink részére, akik korábban (3 éven belül) már bármely szervezett programunkon részt vettek. Utasainknak, akik legalább 2 utazásunkon már részt vettek 10% kedvezményt
biztosítunk a TdM prospektusában szereplő részvételi
díjból. Törzsutasainknak (Alapfeltétel: min. 3 utazáson
történt részvétel!) 11% kedvezmény a TdM teljes kínálatából! Kiemelt ügyfeleink részére (Alapfeltétel: min. 4
utazáson történt részvétel!) 13% a kedvezmény, míg VIP
ügyfeleink részére (min. 10 utazás) 15% az igénybe vehető kedvezmény mértéke! A kedvezmény más kedvezménnyel nem összevonható!

RÉSZVÉTELI DÍJ
A feltüntetett árak minden esetben személyenként, kétágyas elhelyezéssel értendőek. Egyedül utazó vendégeink
részére társítási lehetőséget biztosítunk vagy felár megfizetésének 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 feltüntetett árak, felárak minden esetben személyenként értendőek! A külön fizetendő költségek (vízum, reptéri illeték,
hajójegy stb.) minden programnál külön kerülnek megadásra.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS
Jelentkezés előtt kérjük, minden esetben olvassa el a katalógusban szereplő Általános Szerződési Feltételeket, mely
az érvényes jogszabályok és kormányrendeletek tartalmának megfelelően került elkészítésre. A meghirdetett program, a hasznos tudnivalók és az utazási szerződésben, valamint az ÁSZF-ben közölt információk figyelmen kívül
hagyása esetén irodánk nem vállal felelősséget!
UTAZÁSI UTALVÁNY
Ajándékozzon élményt szeretteinek, barátainak vagy kollégáinak! Irodánkban tetszőleges értékben vásárolhat utazási utalványt, mely bármilyen utazási szolgáltatásra felhasználható. (Repülőjegy, autóbérlés, szállásfoglalás,
utasbiztosítás stb.) Figyelem: Az utalvány partner irodáinknál csak a TdM katalógusában szereplő ajánlatokra váltható be! A katalógus 83. oldalán található utazási utalványt
bármikor kitöltheti, és átadhatja ajándékba az Ön által megjelölt értéknek megfelelően. Fontos: Az utalvány csak az
összeg befizetését követően használható fel, a TdM által
kiadott sorszám alapján. Sorszám nélküli utalványt elfogadni nem áll módunkban!

ÚTI OKMÁNYOK
Kérjük foglalás előtt minden esetben ellenőrizze úti okmánya érvényességét! A jelentkezésnél, illetve az utazást megelőzően kiküldött utastájékoztatókban pontos információkat kapnak az adott országra vonatkozó beutazási
szabályokról. Ezek maradéktalan betartása az Ön felelőssége. (Információ: www.kulugyminiszterium.hu) Érvénytelen úti okmánnyal történő kiutazásnál a meghiúsult utazás
esetén irodánkat kártérítési kötelezettség nem terheli. Nem
magyar állampolgárok utazásának esetében a vonatkozó
beutazási szabályokról kérjük, tájékozódjanak a felelős
szerveknél, illetve a jelentkezéskor mindig kérjük megjelölni
az Utazók állampolgárságát.
ÚTVONAL
Irodánkban és weboldalunkon minden program pontos
útvonaláról részletes tájékoztatást biztosítunk. Az egyes
napoknál feltüntetett városnevek az útvonalat, illetve a
fő program állomásokat jelzik, az úti cél nem egyezik
meg a szálláshely elhelyezkedésével, hiszen itt többnyire
a nagy városok közelében, közvetlen környékén elhelyezkedő szállodákat veszünk igénybe. (Az eltéréseket
minden esetben külön jelezzük!) Amennyiben a kiutazás
és a hazautazás útvonala különbözik, ez minden esetben
a programoknál kerül feltüntetésre. A hazaérkezés várható időpontjáról természetesen megközelítőleg tudunk
csak felvilágosítást adni, hiszen az útviszonyok, forgalom, előre nem látható akadályok az utazás időtartamát
jelentősen befolyásolhatják. Esetleges transzferek igénybevételénél kérjük, ezt minden esetben vegyék figyelembe!
ÚTLEMONDÁS
Minden foglalás lemondására az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott lemondási feltételek érvényesek!
Időpont módosítás, másik útra átjelentkezés szintén csak
a lemondási feltételekre vonatkozó pontok alapján lehetséges. Amennyiben Ön az adott utazáson nem tud részt
venni, kérjük az utastájékoztatóban megadott ügyeleti számon szíveskedjék jelezni! Esetleges késés stb. esetén szintén kérjük, hogy haladéktalanul lépjen kapcsolatba munkatársunkkal a megadott telefonszámon! Autóbuszos
utazásaink esetében a kiadott tájékoztató alapján meghatározott indulási időponthoz képest maximum 10 perc várakozási időt tudunk biztosítani. Amennyiben Ön az adott
időpontig nem jelenik meg a felszállás helyszínén, irodánk
úgy tekinti, hogy az utazáson nem kíván részt venni, továbbiakban a szerződésben meghatározott „No show” feltételei érvényesek.
VIDÉKI TRANSZFEREK
A budapesti induláshoz az alábbi városokból tudunk kedvezményes áron transzferlehetőséget biztosítani: Debrecen, Nyíregyháza, Miskolc, Tiszaújváros, Eger, Füzesabony, 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 biztosítani! A vidéki transzfer felszállások részleteiről 1 héttel
az indulás előtt tájékoztatjuk utasainkat. Esetleges késés,
várakozási idő esetén kárigényt elfogadni nem áll módunkban! További részletek a weboldalon!
WEBOLDAL
Körutazásaink és városlátogatásaink mellett örömmel vállaljuk egyéni utazásaik megszervezését is. Szállásfoglalás
Olaszország népszerű tengerparti üdülővárosaiban, vagy
Európa nagyvárosaiban? Weboldalunkon apartmanok és
szállodák széles kínálatából választhat. Repülőjegy, autóbérlés, belépőjegy foglalás? Egzotikus körutazások, hajóutak vagy last minute ajánlatok? Tekintse meg ajánlatainkat
a www.tdmtravel.hu weboldalon.
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ITÁLIA A-TÓL Z-IG
VELENCEI KARNEVÁL

0,-Ft/fő

ÁR: 54.90

RIJEKA-VELENCE-MUGGIA

0,-Ft/fő

ÁR: 54.90

CITROMFESZTIVÁL

0,-Ft/fő

ÁR: 79.90

Február 6-8. l 3 nap/ 2 éj

Február 12-14. l 3 nap/2 éj

Május 13-16. l 4 nap/3 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 felmelegedhetünk egy ízletes forral bor mellett, és megkóstolhatjuk a karnevál
jellegzetes édességét a frittellet is.

Egy utazás három karnevál!Látogatás a történelmi Fiume, központjában, ahol
több évszázados tradíciót ápolva, mai formájában 38 éve rendezik meg
minden évben a híres Rijekai Karnevál, közel egy hónapos ünnepségsorozatát.
Vár ránk az Úszó város Velence, valamint Muggia színes karneválja!

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.

UMBRIA-VIRÁGFESZTIVÁL

0,-Ft/fő

ÁR: 74.90

SAN MARINO

0,-Ft/fő

ÁR: 59.90

UMBRIA-CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL

0,-Ft/fő

ÁR: 74.90

Június 4-7. l 4 nap/3 éj

Március 13-15, Április 30-május 2., Okt. 30-Nov. 1. l 3 nap/2 éj

Október 15-18. 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!

Vár az Ősi köztársaság! Kirándulás a Monte Titano hegygerincén épült
mini köztársaságba, ahol a hegy legmagasabb pontján épült fel a „főváros”,
San Marino, amely Európa legrégebbi és legkisebb köztársasága is
egyben. A kormányzósági palota, a szűk utcák, a csipkés várfalak és az
erődtornyok mind-mind a középkort idézik.

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…

GESZTENYE FESZTIVÁL

0,-Ft/fő

ÁR: 74.90

GARDALAND

0,-Ft/fő

ÁR: 49.90

REGATA STORICA VELENCÉBEN

0,-Ft/fő

ÁR: 54.90

Október 22-25. l 4 nap/3 éj

Április 30-Május 2., Július 16-18., Okt. 30-Nov.r 1. l 3 nap/ 2 éj

Szeptember 4-6. l 3 nap/ 2 éj

Egy őszi kirándulás Itália legromantikusabb városába, a festői Garda-tóhoz
és Dél-Tirolba. Ha mindez nem lenne elég vonzó akkor
még elmondjuk azt is, hogy a programok mellett gasztronómia élményekben, ﬁnom
borokban sem lesz hiány. Sőt a gesztenyefesztiválon még a jellegzetes helyi
termékekből is vásárolhatunk majd!

Vár Itália legnagyobb szórakoztató parkja. Felhőtlen szórakozás, különleges
élmények és egy igazi mesevilág vár itt ránk. A Halloween remek alkalom a park
felkeresésére, hiszen az egyébként is csábító vidámparkban ilyenkor különlegesen
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 egyaránt.

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...”

6

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

PALLADIO VILÁGÖRÖKSÉGEK VENETOBAN

Időpont:

10.14-17.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:
Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő
20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó
helyszínen fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
65.500,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Maser-Lido di Jesolo
Indulás a kora reggeli órákban Budapestről.
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül Olaszországba. Andrea Palladio nyomába szegődünk, aki korának leghíresebb építésze volt. Tiszta vonalvezetésű
palotáival és villáival, jellegzetes stílusával
vált a reneszánsz építészet egyik legmeghatározóbb mesterévé. Kora délután érkezés
Maser városkába, ahol megtekintjük a Veronese freskókkal díszített, méltán híres Villa
Barbarot, mely az UNESCO Világörökség része. Továbbutazás Lido di Jesoloba, szálláshely elfoglalása a késő délutáni órákban.
2. nap: Vicenza
Reggeli után utazás Veneto tartomány legszebbnek mondott városába. Vicenza, Andrea
Palladio városaként is ismert, hiszen az építész számtalan késő reneszánsz épületet valósított meg a városban. Vicenza belvárosa
Olaszország egyik legfontosabb művészeti,
kulturális emléke, ennek köszönhetően jelentős 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 szempontból kiemelkedő „La Rotonda”-t fedezzük fel,
majd megcsodáljuk az első fedett, reneszánsz színházat, az 1580-ban épült Teatro
Olimpicot, mely a város szimbóluma és a legidősebb, ma is fennálló reneszánsz színház.
Úgy tartják, ez az első példája a modern kori
fedett színháznak, amely emellett teljesen
megfelel az antik színház építési szabályainak. 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 alkalmával 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 ellátogatunk egy újabb, csodálatos környezetben található Palladio villába, a Villa Emoba. A következő állomás Bassano del Grappa. Séta a
városban, sétánk során láthatjuk a Brenta fölött átívelő, Palladio tervezte fedett hidat. A
nap zárásaként felkeressük a Villa Angaranot,
amely a Bianchi Michiel nővérek által üzemeltetett borászat központja. Fakultatív programként borkóstolásra nyílik lehetőség. Visszautazás a szállásunkra.
4. nap: Punta Sabbioni-Velence-Budapest
Utazás hajóval Velencébe. (Hajójegy:
30EUR/fő) Ma a mester híres velencei templomait keressük fel: a Redentorét majd, a San
Giorgio Maggiorét, melynek szigetéről a páratlan velencei panorában gyönyörködhetünk.
Visszahajózás Punta Sabbioniba, hazautazás.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

VELENCE HALADÓKNAK & A LIDO
Időpontok:

08.19-08.22.*, 09.30-10.03.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

64.900,-Ft/fő

Részvételi díj*:

74.900,-Ft/fő

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
64.900,- Ft-tól/fő

1. nap: Budapest-Cividale del Friuli-Velence
Utazás Észak-Olaszország autonóm régiójába, Friuli-Venezia-Giulia tartományába. Látogatásunkat Cividale del Friuli városában
kezdjük, mely a Longobárd Hercegség első
székhelye volt Olaszországban, és a Világörökség része. A Julius Cézár által alapított
festői városban megnézzük a Piazza del Duomo-t, a Dóm épületét, a híres longobárd kápolnát (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-szigetek világában. (Hajójegy: 30 EUR/fő) Első
megállónk a színpompás, elbűvölő Burano,
majd folytatjuk az utunkat a ferencesek szigete, a San Francesco del Deserto irányába.
A Velencei-lagúna aprócska szigete a
Sant’Erasmo-sziget és Burano között fekszik, területe mindössze kéthektárnyi. A

büszke ciprusok által körülölelt szigetet választotta 1220-ban Assisi Szent Ferenc rövid velencei tartózkodása színhelyéül. 1233ban 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 Giudecca 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 Contarini del Bovolo. A fantasztikus késő gótikus
épület különlegességét, a Scala del Bovolo-t
tekintjük meg. Félpanzió esetén vacsora
egy helyi trattoriában, majd az esti fényekben pompázó Úszó várostól és visszautazás a szállásra.

3. nap: Velence-Cannaregio-Lido sziget
Ma ismét a cölöpökre épült város felé vesszük
utunkat (Hajójegy: 20 EUR). 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. Vaporettora szállva a Canal
Grande palotáiban gyönyörködhetünk, majd a
Szent Márk öbölben kötünk ki. A délutánt már
a Lido szigetén töltjük, mely a híres velencei
Filmfesztivál helyszíne is. Szabadidő, majd viszszautazás a szállásra a délutáni 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 sziklasorát is, melyet kőfaragók munkái tesznek
szépségessé, majd szabadidő. Hazautazás.
Érkezés az esti órákban.
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HÉTVÉGE VELENCÉBEN
Időpontok:

03.13-03.15., 04.30-05.02.
09.04-09.06.*, 10.22-10.24.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

49.900,-Ft/fő

Részvételi díj*:

54.900,-Ft/fő

Félpanzió:

9.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

3 nap

Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!

49.900,- Ft-tól/fő

1. nap: Budapest-Aquileia-Grado-Jesolo
Kora reggeli indulás Szlovénián keresztül
Olaszországba. Délután látogatás FriuliVenezia-Giulia tartomány egyik legfontosabb archeológiai lelőhelyén, a Natissa
folyó partján fekvő Aquileia-ban. Az itt található ásatási terület és a csodálatos
mozaik padlózattal, freskókkal díszített
patriarchális bazilika 1998 óta szerepel
az UNESCO Világörökségi listáján. Látogatásunk alkalmával a Santa Maria Assunta bazilika altemplomában a híres hátrafelé nyilazó magyar harcost ábrázoló
freskót is megtekinthetjük. Továbbutazás
a Nap Szigeteként is gyakran emlegetett
Grado városába. A szigetet hídon közelítjük meg, és a jellegzetes lagúna világot
érintve, a távolból láthatjuk az Isola Barbana szentélyének épületét is. Végigsétálunk a történelmi belváros hangulatos,
szűk kis utcáin, majd a Velence környéki
szálláshelyünkre utazunk. Félpanzió esetén vacsora a szállodában.

2. nap: Velence-Burano-Murano
A mai napon a világ egyik legszebb és
legkülönlegesebb hangulatú városának, a
szigetekre épült, sikátorokkal tagolt Velencének a felfedezésére indulunk. Kirándulásunk alkalmával a velencei lagúnák
gyöngyszemeit és az „Úszó várost” ismerhetik meg, mely 1987 óta része az
UNESCO Világörökségnek. Punta Sabbioniból bérelt hajóval utazunk a két legszebb lagúna szigetre. Burano-ra érkezve
a világhírű csipkeművészet remekműveit
is megcsodálhatjuk, majd szabadidő a sziget jellegzetes , színes házairól ismert
festői központjában. Továbbutazás Murano szigetére, ahol legelőször is egy izgalmas program részesei lehetünk. Az
üvegkészítés technikájáról egy rövid bemutatót tekintünk meg az egyik üvegkészítő műhelyben, majd vásárlási lehetőség, szabadidő. Folytatjuk hajózásunkat
a Holtak szigete mellett Velence városába,
ahol a délutáni órákban kötünk ki a Szlá-

01.31-ig -10% kedvezmény!
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 szálláshelyre a késő esti órákban. (Hajójegy:
40 EUR/fő)
3. nap: Padova-Budapest
Reggeli után Veneto tartomány egyik legszebb városába utazunk. Rövid városnézés
Padovában, Szent Antal városában, ahol a
legfontosabb nevezetességek közül megnézzük a Prato della Valle teret, a Bazilika
épületét, a híres padovai Egyetemet és a
Pedrocchi kávéházat is, majd programunkat az Igazságügyi Palota épületével zárjuk
a Piazza delle Erbe e Frutta terén. Hazautazás rövid pihenőkkel Szlovénia festői
tájain keresztül. Érkezés Budapestre a késő
esti órákban.

VELENCE, A GONDOLÁK VÁROSA

Időpontok:

04.02-05., 05.21-24.,
08.19-22.*, 09.23-26.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

69.900,-Ft/fő

Részvételi díj*:

74.900,-Ft/fő

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Félpanzió*:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

4 nap

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő! Ft-tól/fő

69.900,8

1. nap: Budapest-Bled-Aquileia
Kora reggeli találkozónk után, megkezdjük
utazásunkat Olaszországba. Utunkat rövid
pihenővel szakítjuk meg Szlovénia gyöngyszeménél 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 szállásra.
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 alkotását, 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. Folytatjuk utunk az üveggyártásáról világhírű
Murano szigetére. A szigeten rövid bemutatót láthatunk egy üvegfújó műhelyben,
majd szabadidő, vásárlási lehetőség. Továbbutazás Velencébe, ahová a kora délutáni órákban érkezünk. Városnézésünk során a legfontosabb látnivalókat tekintjük
meg szervezett városnézés keretében, majd
szabadidő, gondolázási lehetőség. Félpanzió esetén vacsora egy kis trattoriában. Viszszautazás a szállásra az esti órákban. (Hajójegy: 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 panorámahajózással kezdjük. Láthatjuk a San Giorgio Maggiore, San Lazzaro és San Servolo

szigeteket, majd a Giudecca csatornán végighajózva gyönyörködhetünk a velencei paloták szépségében. (Hajójegy: 20 EUR/fő)
Délután városnézés a 118 szigeten fekvő Velence 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. Festői tengerparti úton érkezünk meg Trieszt kikötővárosába, így útközben autóbuszunkról
már láthatjuk a sziklaszirtre épült romantikus
Miramare kastélyt, valamint a Monte Grisa
szentélyének épületét is, melyet a triesztiek
egyszerűen csak „formaggino”-nak becéznek.
Séta a gyönyörű tengerparti parkban, majd
a kastély épületének külső megtekintése után
rövid látogatás Triesztben. A 'Borgo Teresiano' és a 'Piazza d’Unitá' tér megtekintése
után búcsú Trieszttől. Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.
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A DOLOMITOK VARÁZSA

Időpontok:

06.24-27., 09.23-26.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap

79.900,- Ft/fő

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 tengerszint felett 1754 méter magasan fekvő Misurina 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 utazásunkat a két folyó találkozásánál fekvő hangulatos kisvárosba. Látogatás a 878 méter magasan, a hegyek szoros ölelésében fekvő Pieve
di Cadore városában, ahol megtekintjük Tiziano

szülőházát és a főteret is. Folytatjuk utunkat Cortina d’Ampezzoba, melyet „Signora delle Dolomiti”
néven is gyakran emlegetnek. A Valle d’Ampezzo
páratlan fekvésű gyöngyszeme, a Dolomitok királynője, rendezte 1956-ban a téli olimpiát, ma
pedig Olaszország egyik legnépszerűbb síparadicsoma. Lanovkával felmegyünk a Cinque Torri
2000 méteres csúcsára, ahonnan fantasztikus
kilátás nyílik a Dolomitok színes csúcsaira. Délután kirándulásunkat a világ egyik legszebb országútján folytatjuk. A híres Grande Strade delle
Dolomiti 110 km hosszú útvonala festői kisvárosokon vezet keresztül, ahol a táj szépsége mellett elvarázsolnak a magányos kistemplomok,
virággal borított zsalugáteres loggiák és fagerendás házak. A Nagy Dolomitok útvonal egy részén haladva Dél-Tirolba látogatunk. Belvárosi
séta a Dolomitok Kapujaként is emlegetett Bolzano-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
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megállónk Riva, a Garda-tó északi partjának legszebb kisvárosa, mely már a Monarchia idejében
is Európa legnépszerűbb üdülőhelye volt. A hatalmas hegygerincek övezte, festői tópartot gazdag mediterrán növényzet veszi körül. Programunkat hajóval folytatjuk Malcesine hangulatos
kisvárosába. (Ár: 20 EUR/fő) Felvonóval jutunk
fel a Monte Baldo csúcsára, ahonnan a Gardatóra nyíló páratlan kilátásban gyönyörködhetünk. Visszautazás a szállásra.
4. nap: Bassano del Grappa-Marostica-Budapest
Utazás a Grappa hazájába, a Brenta folyó partján fekvő festői Bassano del Grappa városába.
A város legismertebb nevezetessége az 1209ből 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
Időpont:

05.26-30., 09.08-12.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

23.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap

74.900,- Ft/fő

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 darumadarakkal díszített kutat. A várost átszelő
Lemene folyó mentén megnézzük a vízimalmokat, majd utazás Lido di Jesolo tengerparti
üdülővárosába. Szálláshely elfoglalása.
2. nap: Asolo-Bassano del Grappa
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás. Utazás Itália egyik múltidéző városába,
mely költők, írók, művészek közkedvelt tartózkodási helye volt az évszázadok folyamán. A
festői fekvésű Asolo belvárosában, mintha megállt volna az idő. Freskókkal díszített házfalak,
zöld zsalugáteres ódon épületek, hangulatos
kis utcák köszöntenek itt bennünket. Következik
Bassano del Grappa, mely az első világháború

emlékeit őrzi. A közeli Grappa-csúcs környékén
vívott, sok áldozatot követelő harcok elesetteinek emlékére nevezték át a régi nevéről Bassano Venetoról. A Brenta-folyó két partján helyezkedik 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: 20 EUR/fő)
3. nap: Treviso-Roncade kastély
Pihenés a tengerparton vagy félnapos fakultatív 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 években. Belvárosi séta a hangulatos belvárosban
(Dóm, Piazza dei Signori), majd látogatás a
mediterrán hangulatú, tornyokkal védett Roncade kastélyban. Az impozáns kastély megtekintése után a pincészetében tölgyfahordókban érlelt borokat kóstolhatunk meg. (Ár:
20 EUR/fő) Visszaérkezés a szállásra az esti
órákban.

4. nap: Burano-Murano-Velence
Ma a laguna szigeteket és az "Úszó várost"
ismerhetik meg. Punta Sabbioniból bérelt hajóval indulunk szigettúránkra és velencei városnézésünkre. Első megállónk a festői Burano szigete lesz, mely apró színes házaival
vászonra kívánkozik. Sétálunk a hangulatos
kisutcákon, megnézzük a gyönyörű csipke remekeket, és rácsodálkozhatunk a San Martino
plébániatemplom harangtornyának hihetetlen
ferdeségére. Folytatjuk utunkat Murano szigetére, ahol egy érdekes bemutatót láthatunk
az egyik egy üvegfújó műhelyben, majd vásárlási 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 fakultatív gondolázási lehetőség. Búcsú a cölöpökre épült várostól és visszautazás a szállásra az esti órákban. (Ár: 40 EUR/fő)
5. nap: Lido di Jesolo-Budapest
Délelőtt szabadidő a tengerparton, majd hazaindulás. Késő esti érkezés Budapestre.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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GARDA-TÓ – PÁLMAFÁK, HAVAS HEGYCSÚCSOK
Időpont:

05.21-24.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap

74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Dolomitok-Misurina tó
Elutazás Ausztrián keresztül Olaszországba.
Hegyóriások, mesebeli kis települések és gyönyörű tájak várnak ránk miközben keresztül
utazunk a Dolomitok festői vidékén. A Dolomitok páratlan szépségű színes hegyvonulatai, az
égbe törő 3000 méteres hegycsúcsok és a meredek sziklafalak vidéke 2009 óta része a Világörökségnek. Délután fotózás, séta a gyönyörű
Misurina-tónál. A tótól északra magasodik a Dolomitok leghíresebb hegyalakulata, a Tre Cime
di Lavaredo, hármas sziklahegye. Rövid pihenőnk után, folytatjuk utunkat a Garda-tó felé.
Itália egyik legszebb taván három régió is osztozik, természeti szépségei, festői városai rabul
ejtik a látogatókat. Esti érkezés a szállodába.
2. nap: Saló-Gardone Riviera-MadernoTenno-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 mindennapjaiba is a heti piacon. (Hajójegy: 20

EUR/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
Garda-tó közelében található vízesést 1874-ben
nyitották 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 belefoglalta. 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 hangulatos óvárosába látogatunk. A tóra mélyen
benyúló földnyelv végében fekvő kisvárost a
Garda tó gyöngyszemeként is emlegetik. Lazise városában járva a Vámház épületét is

megtekintjük, majd látogatás az olíva olaj múzeumban, vásárlási lehetőség. Bardolino hangulatos kisvárosa következik, ahol felkeressük
a bor múzeumot is, majd séta a hangulatos
promenádon. Utolsó megállónk Torri del Benaco városa, ahol láthatjuk az impozáns Scaligeri várat is, majd visszautazás a
szállodába.
4. nap: Borghetto-Sigurtá park-Budapest
Itália egyik legromantikusabb kisvárosa Borghetto vár ránk. A régi vízimalmok, a középkori
híd, a Scaligeri kastély látványának köszönhetően, a Mincio folyó völgyében fekvő település, Itália legszebb falvai közé tartozik.
Programunk a Sigurtá parkban folytatódik,
ahol a 60 hektáros terület közepén az 1690ben épült neoklasszikus stílusú Villa Sigurtá
épülete áll. Több száz éves fák, gazdag növényzet és gyönyörű labirintus teszi különlegesen széppé Olaszország egyik legszebb
kertjét. Mielőtt hazafelé indulnánk, felkeresünk még egy sajtüzemet kóstolóval, vásárlási lehetőség. Hazautazás.

GARDA-TÓ KINCSEI ÉS GARDALAND

Időpontok:

04.30-05.02.,
07.16-07.18., 10.30-11.01.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

54.900,-Ft/fő

Félpanzió:

8.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

9.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

3 nap

Balatonlelle-Nagykanizsa

54.900,- Ft/fő
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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 védőszentjének tiszteletére épült Bazilika megtekintése után, gyalogosan keressük fel a város
további nevezetességeit. Sétánk alkalmával
érintjük a város legendás alapítójának, Antenore-nak a jelképes sírját is, majd az 1222-ben
alapított híres Egyetem, a Városháza és a híres
Pedrocchi kávéház épületével folytatjuk programunkat. A Piazza delle Erbe e Frutta terén az
Igazságügyi Palota épületével zárjuk városnézésünket. Búcsú a Brenta folyó mentén fekvő
várostól és 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 Gardatóhoz (Ár: 30 EUR/fő). Goethe szerint az
Észak-Olaszországban található, kékeszöld
színű Garda-tó a természet csodája. Először
a Monte Baldo lábánál fekvő Malcesine hangulatos kisvárosába látogatunk. Megnézzük
a középkori hangulatú kisváros festői kikötőjét,
a Scaligeri kastély épületét, majd kabinos felvonóval feljuthatunk a Monte Baldo csúcsára.
Különleges flórájának és faunájának köszönhetően 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 városközpontban. Vagy
szabadprogram, látogatás a Gardalandban
egyénileg.

3. nap: Sirmione-Verona-Budapest
Mai programunkat Sirmione festői kisvárosában kezdjük. A Garda-tó egyik legkülönlegesebb 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 Veneto tartomány egyik legszebb városába. Belvárosi romantikus séta keretében ismerkedünk Rómeó és Júlia romantikus városával,
az Adige partján fekvő Veronával. A Piazza
Bra hangulatos kávézói és Verona legismertebb nevezetessége, az ókori amfiteátrum, a
híres Aréna fogad városnézésünk első állomásaként. A Via Mazzini csábító kirakatai
mentén végigsétálunk a Piazza delle Erbe terére, ahol freskókkal díszített épületek és a
Torre dei Lamberti impozáns látványa köszönti a látogatókat. A Piazza dei Signori terére átsétálva megtekintjük a Scaligeri család
gótikus síremlékét is, majd Júlia híres erkélyével zárjuk programunkat. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

GARDA-TÓ & TRENTO KINCSEI

Időpont:

08.19-22.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap

69.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Vicenza
Elutazás. Délután városnézés Veneto tartomány egyik legrégebbi városában. Vicenza,
Palladio városaként is ismert, mivel a híres
építész nevéhez több épület is fűződik. Városnézés a belvárosban, mely Olaszország
egyik legfontosabb művészeti, kulturális emléke, ennek köszönhetően 1994 óta része a
Világörökségnek. Séta a legfontosabb látnivalókkal: Teatro Olimpico, Palazzo Chiericati,
Palazzo Thiene, Piazza dei Signori, Dóm, Keresztelőkápolna, Loggia del Capitano. Este a
Garda-tó környéki szállás elfoglalása.
2. nap: Sirmione-Isola Borghese-Lazise-Bardolino
Utazás Olaszország legnagyobb tavához. Látogatás Sirmione hangulatos városában,
majd hajókirándulás. (Hajójegy: 35 EUR/fő)
A félsziget partja mentén kihajózunk a Gardató festői szigetéhez, mely már a rómaiak idejében is lakott volt, majd a későbbi évszázadokban szerzetesek éltek itt, köztük rövid
ideig Assisi Szent Ferenc is. A Cavazza család
tulajdonában lévő 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. Borkóstoló, majd visszautazás a szállásra.
3. nap: Beseno kastély-Trento-Riva del Garda
A mai napon Trentino-Alto Adige tartomány
látnivalóival ismerkedünk meg. Itália autonóm régióját a kastélyok vidékének is nevezik, mivel több mint 500 erődítmény, vártorony, 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 oromzatával, tornyaival, bástyáival tekintélyt parancsolóan tekint le ránk a magasból. Magas
hegycsúcsok között folytatjuk az utunkat
az Adige-völgyében, Trento városába. Városnézés Trentino fővárosában, ahol a város
jelképe , a Castello del Buonconsiglio, és
Olaszország egyik legszebb tere a Piazza
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del Duomo lesznek a legfontosabb látnivalóink. A hegyek által körülölelt kis ékszerdoboz 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 palota 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 ismerkedünk Rómeó és Júlia romantikus városával,
Veronával. Látogatásunkat az Aréna épületénél kezdjük, majd a Piazza Bra teréről elsétálunk Júlia házához és a város középkori
hangulatú főterére, a hajdani vásártérre. Megcsodáljuk 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) Városnézés, hazautazás.

NYARALÁS A FESTŐI GARDA-TÓNÁL
Időpont:

06.30-07.04.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap

84.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Garda-tó
Olaszország egyik legszebb tavához, a festői
Garda-tóhoz indulunk. Mesés strandok, gyönyörű promenádok, sziklák, romantikus várromok, végtelen olajfaligetek, hangulatos tóparti városok, üzletekkel tarkított keskeny
sikátorok garantálják élménydús nyaralásunkat. Rövid pihenők után a késő délutáni órákban érkezünk meg szállásunkra.
2. nap: Garda-tó-Torri del Benaco-Manerba
Mai programunk egy fantasztikus hajókirándulással kezdődik, hogy felfedezzük a
tó szépségeit, majd délután pihenés, strandolás a Garda-tó partján. (Hajójegy: 15
EUR/fő) A középkori falakkal körülölelt, hangulatos városközponttal, és látványos Scaligero kastéllyal büszkélkedő Torri dell Benaco 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 egykori erőd, már több mint 1000 éve áll őrt a
Sarca-völgyében. Kertjéből pazar kilátás nyílik
a tóra. Az 1495-ben épült erődöt Albrecht Dürer is megörökítette. Folytatjuk utunkat a régió fővárosába. Trento központjában városnézés, majd visszautazunk a Garda-tóhoz.
Séta Riva del Garda városában. Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.
4. nap: Malcesine-Garda-Szirének öble-Bardolino
A Monte Baldo lábánál fekvő Malcesine városába látogatunk. Városnézés Garda festői belvárosában, romantikus terek, velencei stílusú
paloták találhatók. Gazdag növényzet, ciprusok,

olajfák, leanderek, magnóliák biztosítják a paradicsomi hátterét annak a helyszínnek, ahonnan a Garda-tóra nyíló egyik legszebb kilátásban is gyönyörködhetünk. A várostól nem
messze találjuk a Punta San Vigilio-t, ahol a híres Baia delle Sirene, vagyis a Szirének öble elnevezésű 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, történelmi épületeinek és a várost körülvevő csodálatos tájnak köszönhető. Valószínűleg itt élt a
neves római költő, Catullus is, aki szerint Sirmione 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.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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DOLOMITOK-GARDA-TÓ-TIROL
Időpont:

10.21-24.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa
Leszállási lehetőségek:
Mosonmagyaróvár-Győr-Tata

4 nap

74.900,- Ft/fő

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 Gardató közeli szállásra.
2. nap: Borghetto-Garda-tó-Gesztenye ünnep
Vár Olaszország egyik legromantikusabb kisvárosa, Borghetto. A régi vízimalmok, a középkori
híd, a domboldalban feltűnő Scaligeri kastély látványának 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 magával 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 osztozik. Úti célunk a tó déli csücskében fekvő Sirmione. A földnyelvre épült egykori halászfalu legfontosabb 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 olívaolaj múzeumban. Késő délután a 46. alkalommal megrendezésre kerülő gesztenye ünnepre látogatunk. Esti visszaérkezés a szállásra.
3. nap: Molveno-tó-Bolzano-Vipiteno-Innsbruck
Gyönyörű tájakon, és Itália egyik legszebb kisvárosán átutazva jutunk el újra Dolomitok vidékére. 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

01.31-ig -10% kedvezmény!
a vadságáról messze földön híres Brenta Dolomitok öleli körbe. Az egész terület az Adamello
Brenta Természeti Park része, ahol gyönyörű
fenyőerdők, sziklatornyok kápráztatnak el látványukkal. Megnézzük a XIII. századi San Vigilio
templomát, majd rövid szabadidő. Folytatjuk
utunkat Dél-Tirol fővárosába. Gyalogos séta
Bolzano városában. Következő megállónk Vipiteno. Itália egyik legszebb kisvárosának jelképe
a Torre delle Dodici, mely a nyüzsgő városközpontban 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 kisutcáiban. Az Óratorony és a gyönyörű barokk, különleges stukkó homlokzattal rendelkező Helblinghaus mentén érkezünk a városközpontban.
Megnézzük a város jelképének számító, aranyozott rézlemezekkel fedett Aranytetős házat is,
majd búcsú a hegyóriások ölelésében húzódó
várostól. Hazautazás.

HALLOWEEN A GARDALANDBAN

Időpont:

10.30-11.01.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

8.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

9.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

3 nap

54.900,- Ft/fő
12

1. nap: Budapest-Borghetto sul Mincio
Kora reggeli indulás Olaszországba. Délután
Itália egyik legromantikusabb városába látogatunk. Vár Olaszország egyik legjellegzetesebb kisvárosa, Borghetto. A régi vízimalmok,
a középkori híd, a domboldalban feltűnő Scaligeri kastély látványának 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 magával
ragad. Belvárosi sétánk alkalmával átsétálunk
a Szent Márk hídon, ahol egy középkori ház
falának kis fülkéjében a folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, és halászok védőszentjének, Nepomuki Szent Jánosnak a szobra áll.
Esti érkezés a Garda-tó környéki szállodába.
2. nap: Gardaland
Reggeli után utazás Castelnuovo del Garda városába, ahol Itália legnagyobb szórakoztató
parkjában töltjük el a napot. Felhőtlen szórakozás, különleges élmények és egy igazi mesevilág vár itt ránk. A Halloween remek

alkalom a park felkeresésére, hiszen az egyébként is csábító vidámparkban ilyenkor különlegesen 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 egyaránt. Itt biztos mindenki megtalálja a számára
megfelelő szórakozást, az adrenalin szerelmesei és a kisgyermekes családok úgyszintén. A
szórakozóhelyet 1975-ben, egy peschierai kereskedő, 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 garantáltan rabul ejti majd Prezzemolo varázslatos
háza, mely egy hatalmas, látványos mesebeli
fa tetején kapott helyett. A fa tetejéről az egész
parkot beláthatjuk. Próbára tehetjük bátorságunkat a Blue Tornádó rémisztően meredek,

felfüggesztett hullámvasútján, a Corsari kalózhajói pedig látványos és különleges, földalatti
vízi attrakciót kínálnak, mely a maga nemében
Európában is egyedülálló. Gasztronómiai élményekben sem lesz hiány, így mindenképpen tartalmas program vár ránk! Késő estig a fantasy,
a vadnyugat, az őserdők és a mesék világában
töltjük napunkat. (Ár: 12.000,-Ft/fő-jelentkezéskor 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 leghíresebb település a víztükörbe nyúló félszigeten
fekvő, erődített középkori város, melyet a
Garda-tó gyöngyszemének is neveznek. A
Scaligeri vár őrzi a Garda-tó gyöngyszemének óvárosát, ahol gyalogos sétánk során felfedezhetjük a zegzugos kisutcákat és ha
kedvünk tartja egy kellemes sétahajózáson is
részt vehetünk. Érkezés Budapestre a késő
esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

ÍZEK, IMÁK, ITÁLIA

Időpont:

06.24-27.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

4 nap
74.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Padova
Elutazás. Veneto híres egyetemi városába
a délutáni órákban érkezünk. Padova a név

nélküli "Szent" (Il Santo ahogyan Szent Antalt
nevezik), a fű nélküli völgy és az ajtó nélküli kávéház városa. A Szent városa, ahogyan a padovaiak szeretetből Szent Antalt nevezik, világszerte ismert, fontos egyetemi székhely is.
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. Az Egyetem, a Városháza, a Pedrocchi
kávéház épülete után, az Igazságügyi Palota
épületének megtekintésével zárjuk programunkat. Esti érkezés a Garda-tó közeli szállásra.
2. nap: Verona-Sirmione-Bardolino
Fakultatív kirándulás: Utazás Veneto tartomány 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 híres Aréna fogad városnézésünk első állomá-

01.31-ig -10% kedvezmény!

saként. A Via Mazzini csábító kirakatai mentén végigsétálunk a Piazza delle Erbe terére,
ahol freskókkal díszített épületek és a Torre
dei Lamberti impozáns látványa köszönti a
látogatókat. A Piazza dei Signori terén megtekintjük a Scaligeri család gótikus síremlékét, majd Júlia híres erkélyéhez indulunk. A
délutánt már a Garda-tónál töltjük. Séta Sirmione városában, ahol a Scaligeri vár őrzi a
tó gyöngyszemének óvárosát. Továbbutazás
a remek boráról, gyönyörű tóparti promenádjáról is híres Bardolino városába. Látogatás
az olívaolaj múzeumban. Az extra szűz olívaolaj történetével, készítésének titkaival ismerkedünk meg, majd kóstoló a régió jellegzetességeiből, vásárlási lehetőség. Szabadidő
a városközpontban. (Ár: 30 EUR/fő)
3. nap: Milánó
Kirándulás Lombardia fővárosába. Programunk a Dóm téren kezdődik, ahol az olasz gótika egyik mesterműve vár ránk. A több mint
öt évszázadon keresztül épült, gyönyörű márványdíszítésű Dóm, a római Szent Péter bazi-

VARÁZSLATOS VENETO
Időpontok:

08.05-08.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

74.900,-Ft/fő

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

4 nap

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

74.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest – Treviso
Elutazás. Városnézés a vízimalmok és a
tiramisú városában. A Sile folyó mentén
fekvő Treviso városában macskaköves utcák, ódon színes házak fogadják a láto-

gatókat. Városnézésünket a Dóm téren kezdjük, majd a város hangulatos sétálóutcájának
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 hangulatos kávézók, éttermek várnak.
Megtekintjük a Torre Civica, Palazzo dei Trecento, Palazzo della Podestá épületét, majd
a város egyik legfestőibb és talán legjellegzetesebb negyede a Canale dei Buranelli következik. Szálláshely elfoglalás a kora esti
órákban.
2. nap: Bassano del Grappa-Possagno-Asolo
Reggeli után Bassano del Grappa festői városát
keressük fel, mely a Grappa nevű törkölypálinkáról is ismert. Középkori templomok és gyönyörű reneszánsz paloták mentén érkezünk el
a város jelképéhez. Olaszország egyik legjellegzetesebb, és legszebb fedett hídját Andrea
Palladio tervezett 1569-ben. A Piazza Garibaldi,
és a Piazza della Libertá nevezetességei és
gyönyörű freskókkal díszített házak megtekin-

tése 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, melyet 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. Freskókkal díszített házfalak, zöld zsalugáteres ódon épületek, hangulatos kis utcák köszöntenek bennünket. A Piazza Maggiore, a Dóm, és az erőd megtekintése
után, visszautazás a szállásra.
3. nap: Castelfranco-Castel Brando-Cison di
Valmarino
Reggelink után a XII században alapult Castelfrancot keressük fel, mely egy várból alakult
várossá, melyet Treviso épített fel a Padova
elleni küzdelmek során. A vaskos városfalak
és zárt középkori utcákon sétálva ismerkedünk
meg az Ezzelino del Romanó család történe-

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 lehetőség az itáliai reneszánsz művészet kiemelkedő alkotásának a megtekintésére. Leonardo világhírű freskója, az Utolsó vacsora, a
Santa Maria delle Grazie templomban látható.
(Ár: 9.900,-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 ízletes 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 büszkélkedhet, majd rövid szabadidő. Hazautazás.

01.31-ig -10% kedvezmény!
tével, majd felkeressük a székesegyházat, ahol
megtekinthetjük a Venetoi reneszánsz egyik
remekét, Giorgione oltárképét. A prosecco út
dimbes-dombos tájai mentén egy gyönyörű
középkori települést keresünk fel, ahol Veneto
tartomány egyik legszebb fekvésű kastélyához
látogatunk. Panorámás siklóval érjük el a 400
méter magasan, a Valmareno környékére
büszkén letekintő kastély impozáns épületét.
A kastély történetével és legendáival, a mitikus
Brandolino életével, és a gazdag fegyvergyűjteménnyel ismerkedünk meg. CastelBrando
megtekintése után, szabadidő Cison di Valmarino központjában. Itália egyik legszebb falujában, részt vehetünk kézműves vásáron,
mely a régió egyik kiemelt rendezvénye. Hagyomány, művészet, folklór, ahol az ősi mesterségek titkaiba tekinthetünk be és vásárolhatunk a jellegzetes termékekből is.
4. nap: Trieszt-Budapest
Rövid belvárosi séta Triesztben, majd indulás
Budapestre. Hazautazás Szlovénián keresztül.
Érkezés Budapestre az esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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ITÁLIA LEGSZEBB PARKJAI…
Időpont:

05.28-30.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

8.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

9.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen fizetendő!
Felszállási lehetőségek: BudapestSzékesfehérvár-Siófok-BalatonlelleNagykanizsa

3 nap
54.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Verona
Megkezdjük utunkat a szerelmesek városába,
Veronába. Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel
Szlovénián keresztül Veneto tartományába.
Észak-Olaszország egyik gyöngyszeme, Shakespeare „Rómeó és Júliája” után az egyik leghíresebb olasz város lett a világon. Az ősi város
és a festői városközpont az Adige folyó kanyarulatánál fekszik. Gyalogos városnézés a legfontosabb nevezetességek megtekintésével
(Piazza Bra, Aréna, Júlia háza, Piazza delle
Erbe), majd látogatás a Giardino Giusti álomszép parkjában, ahol az 1500-as évektől kezdve
Goethe, Mozart és sokan mások is megfordultak. A Giardino Giusti Olaszország egyik legszebb, és legjobban fennmaradt reneszánsz
kertje. Egy csendes, békés oázis a zsúfolt városon belül, ahol megpihenhetünk városnézésünk
után. A Giusti palotához tartozó teraszos kert,
ciprusokkal, mitológiai szobrokkal, szökőkutakkal valamint Európa legrégebbi kerti sövénylabirintusával csodálatos látványt nyújt. Este
szállás elfoglalása a Garda-tó közelében.

2. nap: Colorno-Mantova-Sigurtá park
Mai programunk a Reggia di Colorno, monumentális hercegi palotájának megtekintésével kezdődik. A pármai hercegek Versailles-i szépségű
palotáját keressük fel. A XVIII. század elején épült,
több mint 400 teremből álló impozáns épületet
gyönyörű park veszi körbe. Séta a több kilométer
hosszan elterülő csodálatos francia kertben, majd
látogatásunk után utazás Mantova városába. Városnézés Lombardia festői városában, melyet
szépségének és középkori hangulatának köszönhetően gyakran Csipkerózsika városának is neveznek. 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 Sigurtá festői parkjában. A Sigurtá-kert a mediterrán
övezet pompás növényvilágával büszkélkedhet:
káprázatos tulipánok, íriszek, rózsák, tavirózsák és
őszirózsák otthona, de található itt nagy tölgyfa,
18 virágos tó, gyógynövények kertje, és ellenállhatatlan pázsitszőnyeg.

AZ OLASZ TÓVIDÉK KINCSEI

Időpont:

08.25-29.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

20.900,-Ft/fő

Egyágyas felár:

25.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

5 nap

99.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Verona
Elutazás. Délután városnézés az Adige
folyó kanyarulatánál, a Garda-tó közelében fekvő, városfalakkal védett Veroná-
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ban, mely egyike a legszebb és legrégebbi
olasz városoknak. Látogatásunkból nem maradhat ki az Aréna, a 'Piazza delle Erbe' és a
'Piazza dei Signori' tere sem, de természetesen Júlia házát is látni fogjuk, mely napjainkra zarándokhellyé vált a turisták és a szerelmesek körében. Szálláshely elfoglalása a
Garda-tó környékén az esti órákban.
2. nap: Sirmione-Brescia-Iseo tó
Látogatás Sirmione festői központjában. Az
óváros bejáratát őrző XIII. századi Scaligeri
kastély hídján átsétálva érkezünk meg a lilaakácok által borított középkori házak, keskeny
kisutcák, csábító üzletek világába. Városnézés, majd 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 méteres magasságával pedig egyben Európa legmagasabb 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 Vacsorá'nak a megtekintésére. (Ár: 9.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Délután kirándulás Olaszország második legnagyobb tavához, a hófödte
csúcsokkal körülölelt festői Maggiore tóhoz. Látogatás Arona közelében, ahol megtekintjük
Borromeo Szent Károlyt ábrázoló, 1624-ben felállított 23 m magas réz-óriásszobrot. Stresa elegáns üdülővárosában hajóra szállunk, hogy a
tó ékköveit, a természet által létrehozott Borromei szigeteket bebarangoljuk. (Hajójegy: 20
EUR/fő) Elsőnek a tó legnagyobb szigetét az
Isola Madre-t ismerhetjük meg, majd Isola Bella
szigetére látogatunk. A különlegesen szép teraszos park megtekintése után, áthajózunk az
Isola dei Pescatori-ra. Rövid szabadidő az ősi
kis halászfaluban, majd visszautazás Stresaba. 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 városában,

01.31-ig -10% kedvezmény!
3. nap: Miramare kastély-Trieszt-Budapest
Reggeli után Triesztbe utazunk. Útközben megállunk a Miramare kastély isztriai fehér kőből
épült romantikus épületénél, mely Erzsébet királyné kedvelt nyaralóhelye is volt. A kopár kőszirtet, 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 panorámaúton, majd rövid városnézés Olaszország egyik legjelentősebb kikötővárosában,
Triesztben. Kihagyhatatlan élmény egy finom
kávé a város régi, patinás kávézóinak egyikében
ahol Svevo, Saba, Stendhal és sokan mások üldögéltek egykor. Némelyik szinte nem is változott, így a turisták népszerű célpontjai.
Legismertebbek a Caffè degli Specchi (Piazza
Unità), vagy a legrégebbi 1830-ban nyílt kávézó
a Caffè Tommaseo. Hazautazás, érkezés Budapestre a késő esti órákban.

01.31-ig -10% kedvezmény!

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 csábítják a vásárlókat. Városnézés, majd hajókirándulás a romantikus szépségű hegyekkel körülölelt tavon.
(Hajójegy 20 EUR/fő) Megtekintjük a Villa Carlotta épületét, majd látogatás a vidék egyik legszebb kisvárosában. Séta Menaggio fantasztikus tóparti promenádján, majd továbbutazás
Svájc egyik legszebb városába, a teraszos fekvéséről, gyönyörű parkjairól ismert festői Lugano-ba. Séta a mediterrán hangulatú óvárosban, majd visszautazás a szállodába.
5. nap: Certosa di Pavia-Budapest
Lombardia egyik ékkövét tekintjük meg. Certosa di Pavia épületegyütteséhez látogatunk.
Európa egyik legszebb kolostorának megtekintése után hazautazás. Budapestre a késő
esti órákban érkezünk.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

LOMBARDIAI ROMANTIKA

1. nap: Budapest-Padova-Garda tó
Lombardia tartomány bebarangolására indulunk, mely Észak-Olaszország egyik legfestőibb területe, ahol gyönyörű tavak és művészeti
kincsekben gazdag nagyvárosok várják a látogatókat. Északról Svájc, nyugaton Piemonte, keleten Trentino-Alto Adige és Veneto,
délen Emilia–Romagna tartományai alkotják
a határvonalakat. A kilenc megyéből álló régió
kihagyhatatlan látnivalóit járjuk be utazásunk
alkalmával. Elbűvölő városok, romantikus tópartok és megannyi felejthetetlen látnivaló
vár ránk. Szlovénián keresztül utazva, délután
érkezünk Olaszországba, ahol rövid belvárosi
sétát teszünk Szent Antal városában. Gyalogos városnézés a legfontosabb nevezetességekkel. Megtekintjük Európa legnagyobb
terét, a Prato della Valle teret, majd a szegények védőszentjének tiszteletére emelt Szent
Antal Bazilika, az Egyetem épülete, a Pedrocchi kávéház és a Piazza delle Erbe e Frutta
következik. 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 gyöngyszeméhez, a romantikus Verona városába
vezet. Városnéző séta az Adige partján
fekvő városközpontban, mely a Világörökség része. Verona legismertebb nevezetessége , 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: Piazza Bra, Júlia háza, Piazza delle Erbe, Casa
Mazzanti,Casa dei Mercanti, Piazza dei Signori. Programunk folytatásaként a Gardatóhoz kirándulunk, ahol kockás abroszos
trattoriák, elegáns tóparti promenádok,
finom borok es elbűvölő kisvárosok fogadják a látogatókat. A tó gyöngyszeme, a várfallal 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 Castello terét és Catullus villáját is. Ezt követően

hajókirándulás a Garda tavon Gardone városába, ahol megtekintjük Gabrielle d’Annunzio 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 második legnagyobb tava a Garda-tó után. A Lago
Maggiore festői partját elegáns villák, fás
sétányok díszítik. Itt szállunk hajóra, hogy
megismerjük a Borromeoi szigetek szépségét. (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 remekműve. Szabadprogram a 10 teraszból álló
egzotikus növényekkel beültetett parkban,
ahol szökőkutak, grották, szobrok és hófehér pávák kápráztatnak el. Ezután továbbhajózunk az Isola del Pescatori-ra, majd délután városnézés Lombardia tartomány
fővárosában a kozmopolita, elegáns,
nyüzsgő, elegáns, és drága üzletekkel büszkélkedő 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: 9.900,Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Visszaérkezés 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 tavacska, meredeken emelkedő sziklafalakkal,
néhol romos, néhol pedig pompázatos villákkal, kastélyokkal övezve. A hely varázsa maga
a táj, a vadul burjánzó növények, a hortenziák,
a fává nőtt leanderek és fügék, melynek látványa és illata egyaránt szívet melengető.
Először Comó városába utazunk, ahol városnézésünk során megtekintjük a Dómot, a
Volta templomot és a Villa Olmo-t. Délután
felejthetetlen hajókirándulás a romantikus
szépségű hegyekkel körülölelt, Comói tavon.

Útközben megcsodálhatjuk az egykor festők,
költők tulajdonában lévő pompás villákat, melyek ma színészek és híres divattervezők magán 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 helyszínül több film számára is, köztük a Csillagok
háborúja és a James Bond alakításával rendezett Casino Royale számára is. Szabadidő
és vásárlási lehetőség Bellagio városában.
(Hajójegy: 20 EUR/fő) Délután látogatás Lombardia tartomány egyik művészeti és kulturális központjában, Bergamo-ban. Városnézésünk alkalmával megtekintjük a falakkal
körülvett Bergamo Alta vagy más néven Cittá
Alta középkori hangulatú városmagját. Gyönyörű terek, macskaköves szűk utcák és lenyűgöző 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 hegedűkészítés központja. Utazás a Pó völgyében fekvő
Cremona-ba, mely az itáliai reneszánsz egyik
fellegvára, de a gasztronómia, a kereskedelem és a reneszánsz paloták városa is. Világhírét az itt élt leghíresebb lantkészítő
mestereknek köszönheti. Cremona a csodálatos hangú vonóshangszerek, az Amatik, a
Guarnerik és Stradivarik szülőotthona. Itt
élt és dolgozott 1648 és 1737 között Antonio
Stradivari a híres hegedűkészítő. 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 tereknek, itt magaslik a
Nagy Torony és itt áll a gazdagon díszített
homlokzatáról híres romantikus Dóm is. Délután megismerkedhetünk a környék jellegzetes gasztronómiai különlegességeivel a
„mustáros gyümölcsökkel” 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. Programunkat a festői szépségű
kisvárosban, a Mincio folyó partján fekvő

01.31-ig -10% kedvezmény!

Mantova-ban folytatjuk. Végigsétálunk a Sordello téren érintve Rigoletto házát. A Piazza
Erbe és a San Lorenzo templom után megnézzük a Palazzo Ducale épületét (Ár. 6.900,F/fő-jelentkezéskor fizetendő!) Mantegna és
Rubens 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, látnivalókban igen gazdag városát, Palladio városaként is gyakran emlegetik. A híres építészmester 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 Matteotti sem marad ki programunkból. Vicenza
városa fontos ipari központ is, mely különösen ékszerészetéről es ruhaiparáról híres.
Városnézésünk után hazautazás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, Szlovénián keresztül Magyarországra. Budapestre az éjszakai órákban érkezünk.

Időpontok:

05.20-25., 08.02-07.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

20.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

25.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek: BudapestSzékesfehérvár-Siófok-BalatonlelleNagykanizsa

6 nap

109.900,- Ft/fő
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NYARALÁS JESOLOBAN
Időpontok:

06.26-07.03., 08.28-09.04.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

24.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

35.000,-Ft/fő

8 nap

139.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Lido di Jesolo
Elutazás Olaszország egyik legnépszerűbb üdülővárosába. 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, szórakozóhely, Európa leghosszabb -

közel 10 km-es - sétálóutcája, a pezsgő éjszakai élet
mind-mind ezt biztosítja. A város a kikapcsolódáson túl ideális kiindulópont a régió művészeti értékekben gazdag városainak felfedezéséhez is. A
délutáni órákban érkezünk meg szállásunkra.
2. nap: Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. (Program lehetőségek: Csúszdapark, Tropicarium, Vidámpark, vizisportok…)
3. nap: Torcello-Burano-Murano-Velence
Kirándulás Punta Sabbioni kikötőjéből bérelt hajóval a lagúna szigetekre. Első megállónk Torcello
(mozaikok) apró szigete, majd a lagúnavilág
gyöngyszeme, Burano következik. Színes házacskái számos festőt ihlettek meg, harangtornyának
ferdesége megdöbbentő, a buranói csipke pedig
világhírű. Következő megállónk Murano (üveggyártás) szigete, majd városnézés a világ egyik
legszebb városában. Velence: "Különleges hely,
ahol a galambok sétálnak és az oroszlánok repülnek..."Gyalogos városnézés a cölöpökre épült,
egyedülálló hangulattal rendelkező város hidak-

kal, csatornákkal, sikátorokkal és mesés palotákkal teli városközpontjában.Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban. (Ár: 40 EUR/fő)
4. nap: Vicenza-Sirmione-Verona
Reggeli után egész napos fakultatív kirándulásra
indulunk Veneto tartomány legszebb városaiba.
Belvárosi séta Vicenzában. Palladio városában
megtekintjük az Olimpiai színház, a Palazzo Chiericati és a Bazilika épületét is. Továbbutazunk a festői
Garda-tóhoz, ahol Sirmione népszerű üdülővárosába látogatunk. Szabadidő, hajózási lehetőség,
majd utazás Veronába. Városnézés a legfontosabb
látnivalókkal: Piazza Bra, Aréna, Júlia háza, Piazza
delle Erbe , Piazza Signori. Visszaérkezés a szálláshelyre a késő esti órákban. (Ár: 30 EUR/fő)
5. nap. Szabadprogram
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
6. nap: Padova-Bassano del Grappa
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulási lehetőség. Elutazás Padova városába, Szent
Antal városába. A Szent városa, ahogyan a pado-

01.31-ig -10% kedvezmény!
vaiak szeretetből Szent Antalt nevezik, világszerte
ismert, fontos egyetemi székhely is. Városnézés
a legfontosabb látnivalókkal (Prato della Valle, Bazilika, 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. századi Öreg hidat, mely Itália egyik legvonzóbb és
legromantikusabb helyszíne. Késő délután viszszautazás Lido di Jesoloba. (Ár: 20 EUR/fő)
7. nap: Szabadprogram-Caorle
Késő délután látogatás Hemingway kedvenc városában, 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 kikötővárosában, majd folytatjuk utunkat Budapestre.

OLASZORSZÁG KINCSEI - NYARALÁS RIMINI

Időpontok:

07.24-31.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
félpanzió

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

8 nap

159.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Rimini
Utazás rövid pihenőkkel Olaszország egyik
leggazdagabb régiójába, a Pó folyó és az
Appenninek között fekvő Emilia-Romagna
tartományba. A Riviera del Sole üdülőváro-
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sai széles homokos tengerparti strandokkal és
számtalan szórakozási lehetőséggel, valamint
látnivalókkal várják a látogatókat. Szálláshely
elfoglalása a kora esti órákban.
2. nap: Szabadrogram-Gradara
Reggeli után Gradara várának a megtekintésére
indulunk fakultatív kirándulásunk alkalmával.
(Ár: 10 EUR/fő) Délután szabadprogram, pihenés a tengerparton. Program lehetőségek:
Csúszdapark, Mini-Itália, Oltremare, Delfinárium,
Mirabilandia szórakoztató park.
3. nap: Ravenna-Rimini
Délelőtt fakultatív kirándulási lehetőség. Először
Ravennába, a mozaikok csodálatos városába látogatunk, ahol a templomok dísztelen téglahomlokzatai csodálatos mozaik remekeket rejtenek
a belső terekben. Belvárosi sétánk alkalmával a
San Apollinare Nuovo, Dante sírja, a San Vitale
épülete és Galla Placidia sírja lesznek legfontosabb látnivalóink. Városnézésünk után Fellini
szülővárosába utazunk. Rimini hangulatos óvárosában barangolva megismerkedünk a város

hajdani urainak "véres"történetével is. (Ár: 20
EUR/fő) Délután pihenés a tengerparton.
4. nap: San Marino
A délutáni órákban San Marino mini államába
utazunk, mely az UNESCO Világörökség része.
A Monte Titano csúcsán, egy varázslatos középkori világba érkezünk. Városnézés, likőrkóstoló. (Ár: 20 EUR/fő).
5. nap: Bologna-Modena
Egész napos fakultatív kirándulás Emilia-Romagna legszebb városaiba. Utazás Bologna-ba.
Városnézés (Piazza Maggiore, San Petronio , Piazza Nttuno, Egyetem). Továbbutazás Modenaba. Városnézésünk alkalmával megtekintjük a
híres modenai Dómot is, mely a Világörökség
része. Szabadidő, vásárolhatunk a híres modenai balzsamecetből, majd visszautazás a szálláshelyre az esti órákban. (Ár: 30 EUR/fő)
6. nap: Urbino-Montegridolfo-Mondaino
Fakultatív kirándulás Marche tartományába.
(Ár: 30 EUR/fő) Vár Urbino középkori városa. A

Raffaello szülővárosaként is emlegetett város,
két dombra épült és a középkorban az Urbinói
hercegség fővárosa volt, óvárosa 1998 óta a
Világörökség része. Megtekintjük az egyik legszebb itáliai reneszánsz palota, a Palazzo Ducale épületét, Raffaello szülőházát és a Dómot
is. Az Albornoz erődből pazar kilátás nyílik a városra, és a körülölelő dombokra. Továbbutazás
Montegridolfo bájos kisvárosába. A kastély
megtekintése után, ellátogatunk egy olívaolaj
készítő üzembe, ahol egy kis történelmi betekintéssel, megismerhetjük a gyártás fázisait is.
Kóstoló és vásárlási lehetőség. Folytatjuk utunkat Mondaino városába, mely különleges sajtjáról is ismert. Visszaérkezés a szállodába a
kora délutáni órákban.
7. nap: Szabadprogram-Cesenatico
Délelőtt látogatás Emilia Romagna tartomány
hangulatos kisvárosában Cesenatico-ban. Vásárlási lehetőség a heti piacon.
8. nap: Rimini-Budapest
Hazautazás. Érkezés Budapestre este.
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ITÁLIA KINCSEI & SAN MARINO MINIÁLLAMA

Időpont:

08.19-22.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
79.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Ferrara
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Olaszországba. A késő délutáni órákban gyalogos városnézés a Világörökség részét képező Ferraraban, az Este hercegség egykori
székhelyén, ahol az óváros nevezetességeivel ismerkedünk. Kívülről megtekintjük a
város jelképét a vizes árokkal körülölelt híres 'Castello Estense'-t, valamint a Katedrális épületét, majd 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 (Augustus diadalíve, Tiberiusz hídja, Malatesták
temploma), majd vár a mozaikok városa Ravenna. A város ókeresztény műemlékei, legfontosabb nevezetességei mind a Világörökség részei. Városnézésünk alkalmával
megtekintjük a San Apollinare Nuovo Bazilikát, Dante mauzóleumát, a San Vitale nyolcszögletű épületét és Galla Placidia mauzó-

lumát is. Délután kirándulás a Monte Titano
hegygerincén fekvő mini köztársaságba. A
hegy legmagasabb pontján épült fel a „főváros”, San Marino, amely Európa legrégebbi
és legkisebb köztársasága is egyben. A kormányzósági palota, a szűk utcák, a csipkés
várfalak és az erődtornyok mind-mind a középkort idézik. Gyalogos sétánk során elénk
tárul az Appenninek festői vonulata, a romagnai síkság és a távolban a tündöklő Adriai-tenger is. Megtekintjük a Fő teret és a
Kormányzósági Palota épületét, majd szabadidő, vásárlási lehetőség, italkóstoló. Félpanzió esetén vacsora egy kis trattoriában,
majd visszautazása szálláshelyre a késő esti
órákban.
3. nap: Urbino-Loreto
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás Marche tartományába. (Ár: 30 EUR/fő) Urbino elbűvölő városába utazunk. Raffaello szülővárosa, 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 reneszánsz palota, a Palazzo Ducale épületét,és
Raffaello szülőházát. Utazás Itália egyik legfontosabb 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 fővárosába, Bolognába, ahol a világ egyik legrégebbi egyeteme is található. Rövid séta a jellegzetes 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 Podestát, 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
Időpont:

07.05-09.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

18.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

25.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap
89.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Comacchio
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pályaudvarnál, majd megkezdjük utazásunkat
Olaszországba. A késő délutáni órákban a víz
és a történelem városa, Comacchio piciny halászfaluja vár ránk a Pó folyó delta vidéken.
Sokan kis Velencének is nevezik, ami nem túlzás szépségét jelzően. Belvárosi séta a 13 kis
szigetből álló területen, majd a szálláshely elfoglalása Rimini városában az esti órákban.
2. nap: Rimini-Ravenna-San Marino
Szabadidő, pihenés a tengerparton vagy egész
napos fakultatív kirándulás. (Ár: 20 EUR/fő) Első
megállónk a gazdag történelmi múlttal rendelkező
Rimini, mely az ókori történelem szempontjából
igen jelentős két út, a Via Aemilia és a Via Flamania találkozásánál fekszik. Itt született Federico
Fellini is. Óvárosa rendkívül hangulatos, így reggeli
után először is rövid belvárosi sétát teszünk a
középkori hangulatú belvárosban. Továbbutazás
Ravennába. A város ókeresztény műemlékei, legfontosabb nevezetességei mind a Világörökség
részei. (San Apollinare Nuovo Bazilika, Dante ma-

uzóleuma, San Vitale, Galla Placidia) Délután San
Marino mini köztársaságába látogatunk. A nevezetességek megtekintése után sétálgathatunk,
nézelődhetünk az üzletekkel teli utcácskákban,
ahol finom édességek, likőrök, bőr- és kerámiatárgyak várnak ránk. Vásárlási lehetőség, italkóstoló. Este visszautazás a szállásra.
3. nap: Faenza-Dozza-Bologna
Egész napos fakultatív kirándulás Emilia tartományában (Ár: 25 EUR/fő). Délelőtt Faenza,
az európai kerámia egyik legrégibb fellegvára
vár ránk. Kerámia betétekkel díszített ház homlokzatok, az elegáns főtér és a Palazzo Milzetti
lesznek legfontosabb látnivalóink. Látogatás a
kerámia múzeumban, majd utazás Dozza elbűvölő 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 Bologna városába, ahol Európa legrégebbi egyeteme, a San Petronio Székesegyház, Itália legstílusosabb gótikus építménye és a Santo Stefano

Rotondo lesznek legfontosabb látnivalóink. A
„téglavörös” város hírnevét ízletes ételeinek is
köszönheti, hiszen a legtöbb étel, ami a világon
az olasz konyha specialitásaként vált népszerűvé, Bologna városából származik. Szállásunkra az esti órákban érkezünk vissza.
4. nap: Rimini-Cesenatico
Szabadprogram, pihenés a homokos tengerparton. Kora este látogatás Cesenatico hangulatos üdülővárosában. Tengerpartjának szépsége 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 hercegség egykori székhelyén, ahol az óváros nevezetességeivel ismerkedünk. Kívülről megtekintjük a város jelképét a vizes árokkal
körülölelt híres 'Castello Estense'-t, valamint
a Katedrális épületét, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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AZ ŐSI KÖZTÁRSASÁG, SAN MARINO
Időpontok:

03.13-03.15. 04.30-05.02.*
10.30-11.01.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

59.900,-Ft/fő

Részvételi díj*:

64.900,-Ft/fő

Félpanzió:

9.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

3 nap

59.900,- Ft-tól/fő

1. nap: Budapest-Bologna
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pályaudvarnál. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül, Olaszországba.
Érkezés a délutáni órákban Emilia-Romagna
fővárosába, Bolognába. Rövid séta a jellegzetes vörös tégla épületekkel, árkádos utcákkal
tagolt városközpontban (Piazza Maggiore, Asinelli torony). 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. Az első jelzőt a világ legrégebbi egyetemének köszönheti, melyet 1088ban alapítottak, a másodikat kiváló
konyhájának, míg a harmadik jelző a vörös
téglaépületeknek köszönhető. Az összességében 40 kilométer hosszú árkádos utcasorok,
és a különleges hangulatú belváros, felejthetetlen élményt nyújt, nem véletlenül került fel
az UNESCO Világörökségi listájára. Városnézésünk után továbbutazunk a Rimini környéki
szállodába. Szálláshely elfoglalása az esti
órákban.

2. nap: Rimini-Ravenna-San Marino
Reggeli után Fellini szülővárosával ismerkedünk, ahol a hangulatos óvárosában barangolva, a város hajdani urainak, a Malatestáknak
"véres" történeteiről is hallani fogunk. Rövid belvárosi sétánk alkalmával, Rimini középkori hangulatú belvárosában Augustus diadalíve,
Tiberiusz hídja, és a Malatesták temploma lesznek legfontosabb látnivalóink. Ezt követően vár
a mozaikok városa Ravenna. A város ókeresztény műemlékei, legfontosabb nevezetességei
mind a Világörökség részei. A templomok dísztelen téglahomlokzatai csodálatos mozaik remekeket rejtenek a belső terekben. Belvárosi
sétánk alkalmával a San Apollinare Nuovo,
Dante sírja, a San Vitale épülete és Galla Placidia sírja lesznek legfontosabb látnivalóink. Gyalogos sétánk után, rövid szabadidő. Délutáni
programunk a világ legrégebbi, ma is működő
köztársaságába kalauzol el bennünket. A hagyomány szerint 301. szeptember 3-án jött létre
San Marino állam, melynek területe mindössze
61 négyzetkilométer. A legenda szerint az államot egy Dalmáciából, Rab szigetéről Itália te-

rületére érkező kőfaragó, Marinus alapította.
Kirándulás a Monte Titano hegygerincen fekvő
mini köztársaságba. A hegy legmagasabb pontján épült fel a „főváros”, San Marino, amely Európa legkisebb köztársasága. A kormányzósági
palota, a szűk utcák, a csipkés várfalak és az
erődtornyok mind-mind a középkort idézik. Gyalogos sétánk során elénk tárul az Appenninek
festői vonulata, a romagnai síkság és a távolban a tündöklő Adriai-tenger is. Megtekintjük a
Fő teret és a Kormányzósági Palota épületét,
majd szabadidő, vásárlási lehetőség, italkóstoló. Félpanzió esetén vacsora egy kis trattoriában, majd visszautazása szálláshelyre a késő
esti órákban.
3. nap: Ferrara-Budapest
A késő délutáni órákban gyalogos városnézés a
Világörökség részét képező Ferraraban, az Este
hercegség egykori székhelyén, ahol az óváros
nevezetességeivel ismerkedünk. Kívülről megtekintjük a város jelképét a vizes árokkal körülölelt híres Castello Estense, valamint a
Katedrális épületét, rövid szabadidő, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

ÍZES ITÁLIA-BOLOGNA-PARMA-MODENA

Időpontok:

04.02-04.05., 10.29-11.01.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

18.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
79.900,- Ft/fő
18

1. nap: Budapest-Bologna
Reggel elutazás Szlovénián keresztül Olaszországba. Úticélunk a Pó folyó és az Appeninek között fekvő Emilia Romagna tartománya lesz,
ahol a látnivalók mellett gasztronómiai kalandozás is vár ránk. Kora este már a tartomány fővárosával ismerkedünk. Az összességében 40
kilométer hosszú árkádos utcasorok, és a különleges hangulatú belváros, felejthetetlen élményt
nyújt, nem véletlenül került fel az UNESCO Világörökségi listájára. Ma a Mercato della Piazzola
nyüzsgő forgataga vár ránk. A Parco della Montagnola 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 megtekintjük a Castello di Torrechiara épületét. Ismerkedés a parmezán készítés történetével,
látogatás egy sajtkészítő műhelyben kóstolóval.
Utazás Parma városában, melynek történelmi
központja szintén a Világörökség része. Városnézés a belvárosban, melynek fő nevezetessége a

Dóm és a hozzá csatlakozó keresztelőkápolna. A
kupolát és a főhajót Correggio nagyszerű falfestményei ékesítik. A Hercegi Palota, a színház és
Toscanini szülőházának megtekintése. Szabadidőben a belvárosban a híres culatello és prosciutto crudo sonkát is megízlelhetik. Késő délután
utazás a tartomány fővárosába, ahol Európa legrégebbi egyeteme, a San Petronio székesegyház,
Itália legstílusosabb gótikus építménye és a
Santo Stefano Rotondo lesznek legfontosabb látnivalóink. A „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 köszönheti, 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 fellegvárába. Városnézés Modena hangulatos városközpontjában (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. Viszszaérkezés a szállodába az esti órákban.
4. nap: Ferrara-Budapest
Ferrara városában teszünk egy rövid látogatást, mely egyike annak a számos művészeti
városnak, melyeket a” Pó völgye fővárosai”
néven tartanak számon. Ferrara érseki székhely és egyetemi város, az Esték idején jelentős kereskedelmi központ volt. Ennek az
időszaknak az emlékei a város széles útjai,
pompás reneszánsz palotái és a hatalom jelképe : a Castello. A vizes árokkal körülölelt várkastély és a Dóm tér nevezetességeink
megtekintése után még vásárolhatunk a jellegzetes helyi specialitásból a Panpepato-ból,
majd búcsú Emilia Romagna tartományától és
hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.
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LIGÚRIA GYÖNGYSZEMEI

Időpont:

09.15-19.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
félpanzió

Egyágyas felár:

22.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

5 nap

109.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Genova
Megkezdjük utazásunkat Olaszország
egyik legkisebb területet felölelő tartományába. Ligúria az ország egyik legszebb

régiója, ahol gyönyörű tengerpartok, mesés
öblök, szigetek és félszigetek, színes halászfalvak, mediterrán növényzet várja a látogatókat. Esti érkezés a szállodába.
2. nap: Dolceacqua-San Remo
Utazás a Nervia folyó völgyében fekvő Dolceacqua elbűvölő kisvárosába, mely Monet-t is elvarázsolta. A városképet a 33 méter hosszú szamárhátíves híd és a Doria kastély képe uralja. A
Castello Doria, a sikátoros óváros, a „carugik”, a
jellegzetes szamárhátíves középkori kőhíd megtekintése 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 pálmafákkal szegélyezett tengerparti promenádon.
3. nap: Genova-Portofino-San Fruttuoso
Apátság-Santa Margherita Ligure-Camogli
Mai programunk első állomása Genova. Városnézés a Földközi-tenger második legna-

gyobb kikötő városában, Genovában, mely
fekvéséből adódóan Ligúria egyik legszebb
városa. Séta Kolombusz szülővárosában a
sikátorokkal, élénk színű lakóházakkal, jellegzetes szürke-fehér csíkos templomokkal,
festett homlokzatú középületekkel tarkított
belvárosban. Városnézésünk után hajóra
szállunk és a "Golfo del Tigullio" hangulatos
kisvárosait ismerhetjük meg. (Ár: 35 EUR/fő)
Portofino dús növényzetével, színpompás
házaival, régi váraival lenyűgözi a látogatókat. A világ egyik leghíresebb és legszebb
kikötőjét, az európai elit kedvenc találkozóhelyét az egyik legtöbbet fotózott településnek tartják. Szabadidő a festői városközpontban, majd utazás San Fruttuoso
elbűvölő kis öblébe, ahol megtekintjük az
apátság épületét is. Újra hajóra szállva,
Santa Margherita Ligure városába utazunk,
majd késő délután vár bennünket a "Riviera
del Levante" lélegzetelállító kisvárosa a „Paradicsom öbölben" fekvő Camogli. Rövid szabadidő, majd utazás a toszkán tengerparton
található szállodába.

01.31-ig -10% kedvezmény!

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 alkalmával láthatjuk Porto Venere magas, színes házait, majd kikötünk a híres „Öt föld” második
kisvárosában. Manarola varázslatos hangulatát a sziklás tengerpart keskeny kikötőjében
álló jellegzetes, színes toronyházak határozzák
meg. Következő megállónk Vernazza. A Doria
kastély, a St. Margherita templom, a város főutcája, a Via Roma, a tengerparti piazzetta és
a festői „caruggik” mindenkit elvarázsolnak.
Szabadidő a színes halászcsónakok, magasban száradó ruhák városában. Rossz időjárás
esetén, ha a kihajózás nem lehetséges, az utazás vonattal történik! (Ár: 45 EUR/fő)
5. nap: Lido di Camaiore-Budapest
Reggeli majd hazautazás. Utazás Budapestre,
érkezés a késő esti órákban.

VARÁZSLATOS LIGÚRIA & COTE D’AZUR
Időpontok:

06.20-06.27., 08.29-09.05.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
**/*** szálloda
reggeli

Félpanzió (6 vacsora): 16.500,-Ft/fő
Egyágyas felár:

28.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

8 nap
139.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Ligúr tengerpart
Vár ránk a mesés Ligúria. Leanderek, színesen virágzó bokrok, dombok és a mélykék tenger teszi ellenállhatatlanul von-

zóvá a tájat, ahol festői kisvárosok várnak
ránk. Esti érkezés a szállásra. A mai napon
nincs vacsora.
2. nap: Ligúr tengerpart
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
3. nap: Monaco-Nizza-Antibes-Cannes
Vár a Cote d’Azur! Kirándulás a Francia Riviéra legszebb városaiba. Elutazás Cannes-ba,
a filmfesztiválok híres városába. Majd csodálatos sziklás tengerszakaszok mellett érkezünk az Azúr part egyik legjelentősebb városába, 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: 40
EUR/fő)
4. nap: Menton-Dolceacqua-San Remo
Kirándulási lehetőség Menton-ba, melyet
a kertek és parkok városaként is emleget-

nek. Ezután a Nervia folyó völgyében fekvő
Dolceacqua jellegzetes középkori városába
utazunk, melyet a szamárhátíves híd és a
Doria kastély képe ural. Monet többször is
járt a városban és elvarázsolta a híd és a
kastély összképe. A középkori hangulatú,
zegzúgos utcákkal, sikátorokkal tagolt belváros egyedülálló. Városnézés, majd utazás
San Remo-ba. Séta az óvárosban (La
Pigna), majd búcsú a 'Riviéra dei Fiori'-tól,
és visszautazás Imperia városába.
(Ár: 25 EUR/fő)
5. nap: Imperia
Szabadprogram, pihenés a tengerparton.
6. nap: Cervo-Laigueglia
Félnapos fakultatív kirándulás Ligúria elbűvölő városaiba. (Ár: 15EUR/fő) Látogatás az
olíva múzeumban, majd utazás Cervo festői
kisvárosába. A gyönyörű fekvéssel büszkélkedő, középkori hangulatú város látképét a
Clavesana kastély uralja. Közös séta, majd a
Pálmák riviérájának egyik legszebb városába

látogatunk. A Riviera delle Palme szívében
találjuk Laigueglia festői kisvárosát, melyet
Itália legszebb települései között tartanak
számon. Az egykori kis halászfalu, igazi kis
ékszerdoboz. Az óváros, “budello” városnegyede a halászok és tengerészek múltját idézik. Délután szabadidő Imperiaban.
7. nap: Genova-Milánó
Utazás a tenger és a hegyek között fekvő Genova városába. Városnézés Ligúria tartomány
fővárosában, mely belvárosa Európa legnagyobb területű középkori városmagja, kihagyhatatlan élmény. Továbbutazás Milánóba, mely
a XV. században a Visconti és Sforza nemesi
családok uralkodása alatt Itália egyik legjelentősebb reneszánsz 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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CINQUE TERRE – CITROM FESZTIVÁL
Időpont:

05.13-16.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
79.900,- Ft/fő

1. nap Budapest-Lido di Camaiore
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Folyamatos utazás a Siófok-Nagykanizsa-Szlovénia útvonalon keresztül Lido di Camaiore tengerparti 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 városai. Az olasz Riviéra csodás tengerpartok, festői
tájak, élénkre festett színes házak, bájos halászkikötők keveréke. Először Rapallo városába utazunk. Látogatás a bájos tengerparti városban,
ahol hangulatos kisutcák és terek, dús mediterrán
növényzet, pálmafás sétány várja a kirándulókat.
Rövid belvárosi sétánkat követően, hajókirándulás a festői San Fruttuoso apátsághoz, mely dombok és erdők ölelésében fekszik a
Portofinói-félsziget egy eldugott öblében. Ezt követően hajókirándulásunk következő megállója
és egyben utazásunk egyik fénypontja következik. Délután színes házaival, hangulatos város-

központjával és halászcsónakokkal, luxus hajókkal teli kikötőjével vár ránk Portofino elbűvölő városa. Kristálytiszta tenger, gazdag növényzet,
luxus villák és az öböl menti bájos városközpont
látványa garantáltan mindenkit magával ragad.
Belvárosi séta, szabadidő , majd utazás a hegyek
ölelésében fekvő hangulatos Santa Margherita Ligure városába. A Riviera di Levante régimódi üdülővárosának tengerparti parkjában láthatjuk
Kolumbusz Kristóf szobrát is, aki ebben a tartományban született, valamint II. Vittorio Emanuele
szobrát is, aki az egyesült Olaszország első királya volt. Az öblöt körülölelő zöld dombok között
fantasztikus villák és mediterrán kertek bújnak
meg. (Hajójegy: 35EUR/fő)Visszaérkezés a szálláshelyre 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 kirándulásunk alkalmával. Utazás Ligúria egyik legszebb vidékére, mely az UNESCO Világörökség

része. Ligúria tartománya, egy hosszú és keskeny tengerparti régió Olaszország észak-nyugati részén, mely Toszkánától egészen a francia
határig nyúlik. Autóbuszunkkal La Spezia kikötővárosáig utazunk, majd hajóra szállunk és a
világhírű Cinque Terre, sziklaszirtekre épült festői kis halászfalvait csodálhatjuk meg kirándulásunk alkalmával. Monterosso al Mare bájos
kisvárosába látogatunk, ahol minden évben,
május 3. szombatján kerül megrendezésre a
Sagra del Limone vagyis Citrom fesztivál. Vásárolhatunk a jellegzetes termékekből és természetesen meg is kóstolhatjuk a limoncino-t,
a citrom lekvárt vagy éppen a citromos torta
különlegességet is. Délután visszautazás La
Spezia kikötőjébe (Ár: 45EUR/fő). Visszaérkezés 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 Szlovénián keresztül. Érkezés Budapestre az esti
órákban.

FIRENZE A RENESZÁNSZ BÖLCSŐJE

Időpontok:

03.12-15., 04.02-05.
08.19-22., 10.23-26.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!

4 nap
74.900,- Ft/fő
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1. nap: Budapest-Pistoia-Montecatini Terme
Elutazás Toszkánába. Folyamatos utazás rövid
pihenőkkel Szlovénián keresztül. Látogatás Pistoia falakkal körülölelt, középkori hangulatú belvárosában. A pistoiai Dóm teret nem véletlenül,
az ország egyik legszebb terének tartják számon, hiszen itt találhatóak a város legfontosabb
épületei, a Katedrális, a Harangtorony, a Keresztelő kápolna, a Városháza és a Palazzo Pretorio.
A Dóm teret övező kis utcácskák és terek alkotják, ennek a kincsekkel teli városnak a központját, ahol szép számmal találunk kézműves
műhelyeket is. Esti érkezés a Montecatini Terme
városában található szálláshelyre.
2. nap: Firenze-Vinci
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 reneszánsz jut eszünkbe.Az Itáliai-félsziget csaknem
közepén elhelyezkedő Firenze, közel 383 ezer lakosával, Olaszország legszebb nagyvárosai közé tartozik. Firenze tekintélyes múltra tekint vissza,

hiszen évszázadokon át a Medici-család uralta,
1865-70 között az Olasz Királyság fővárosaként
működött. A város látnivalói között számtalan művészeti és történelmi emlék található, a város központját 1982-ben az UNESCO a Világörökség
részévé nyilvánította. Gyalogos városnézés a történelmi városközpontban, ahol programunkat a
Szent Kereszt templom megtekintésével kezdjük.
A város pantheonjának is nevezett gótikus ’Santa
Croce’ templomban a legjelentősebb sírok között
találjuk Michelangelo sírját is. Sétánk során érintjük
a híres Uffizi képtár épületét, majd a város politikai
központja a 'Piazza Signoria' következik. Ezután az
Uffizi Képtár remekműveit csodálhatjuk meg részletes magyar tárlatvezetéssel (Ár: 11.900,-Ft/fő* jelentkezéskor fizetendő!). A délutáni órákban
elutazás a reneszánsz polihisztorának, Leonardo
da Vinci-nek a szülővárosába. Látogatás a toszkán
dombvidék által védett, olíva ligetekkel körülölelt
Vinci festői kisvárosában. A várban található múzeum egyedülálló betekintést nyújt egy lángoló
elme fantasztikus, korát megelőző találmányainak
gyűjteményébe. A múzeum és a lakóház megtekintése után visszautazás a szálláshelyre.

3. nap: Firenze
Reggeli után elutazás Firenzébe. A város nevének
eredetével kapcsolatban számos legenda ismert,
a mai napon mi is megismerkedünk ezekkel a történetekkel. Délelőtt szabadidő a belvárosban,
vásárlási lehetőség illetve a városnézés folytatása
egyénileg vagy fakultatív városnézés helyi idegenvezetővel. Először az Akadémia épületét keressük
fel, ahol megcsodálhatjuk a híres Dávid szobrot is
részletes magyar nyelvű tárlatvezetéssel. Ezt
követően megtekintjük a Medici Palotát kívülről, a
’San Lorenzo’ templomot (Michelangelo 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 fizetendő!). A várostól a 'Piazzale Michelangelo'
teréről nyíló fantasztikus panorámával búcsúzunk,
majd visszautazás Montecatini Terme városába.
4. nap: Montecatini Terme-Budapest
Reggeli után hazautazás. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.
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TOSZKÁNA VARÁZSA

Időpontok:

04.28-05.02., 10.20-10.24.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap
89.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban
a magasba törő ciprusok, középkori kisvárosok festői tájaira. Folyamatos utazás, rövid
pihenőkkel Szlovénián keresztül Toszkánába.
Érkezés Montecatini Terme városába az esti
órákban. Szálláshely elfoglalása.
2. nap: Siena-San Gimignano-Volterra
Ma Toszkána legszebb városainak felfedezése
következik. Kirándulásunk során a tartomány
világhírű régiójának, a sokat fényképezett Chianti borvidék szépségeivel is megismerkedünk.
Utunk először is a híres lovasversenyről (Palio)
és kagyló alakú főteréről híres Siena-ba vezet.
Városnézés a három összefüggő dombon
fekvő gyönyörű gótikus városában, majd délután látogatás San Gimignanoban. A „tornyok
városában” vásárolhatunk a Chianti és Vernaccia borokból, vagy megkóstolhatjuk a szarvasgombával töltött vad disznószalámit is. A késő
délutáni órákban rövid séta a Toszkána szívében megbújó, etruszk alapítású Volterra középkori hangulatot árasztó belvárosában. Az
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"alabástrom város" központja Itália egyik legszebb középkori tere, a Piazza del Priori. Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.
3. nap: Poggio a Caiano-Firenze
Reggeli a szállodában, majd a Medici család
egyik legszebb és leghíresebb villáját, a hajdani nyári rezidenciát keressük fel Poggio a
Caiano városában. A 9 hektár területet elfoglaló parkkal körülölelt reneszánsz villa az
UNESCO Világörökség része. Látogatásunk
után folytatjuk utunkat a toszkán fővárosba.
Belvárosi séta a város legjelentősebb műemlékeinek megtekintésével (S.Croce, Ponte
Vecchio, Palazzo Vecchio, Dóm…), majd délután szabadidő, vásárlási lehetőség vagy lehetőség az Uffizi Képtár gyűjteményének
megtekintésére részletes tárlatvezetéssel (Ár:
11.900,-Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!). Viszszaérkezés a szállodába az esti órákban.
4. nap: Pisa-Lucca-Montecarlo
Reggeli, majd egész napos fakultatív kirándulás. Utazás Pisa különlegesen szép

városába. A Campo dei Miracoli csodálatos
épületeinek megtekintése után rövid szabadidő (a Ferde Toronyba való feljutás és
a Dómba való bejutás csak a helyszínen, a
szabad helyek függvényében lehetséges!),
majd folytatjuk utunkat a falakkal körülölelt Lucca városába. Séta az elbűvölő
szűk utcácskákkal, terekkel, tetőteraszokkal, tornyokkal és templomokkal büszkélkedő városközpontban. Délután a Lucca
környéki villák egyik legimpozánsabb épületének a megtekintésére indulunk. Séta a
festői villa parkjában, majd mai programunkat egy jellegzetes vidéki gazdaságban fejezzük be. Borkóstoló, vásárlási lehetőség, 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
Időpontok:

04.01-05., 05.20-24.
07.21-25., 08.25-29.
10.01-05.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

89.900,-Ft/fő

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap
útlemondási biztosítás 2%.

5 nap

Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

89.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
A kora reggeli órákban megkezdjük utazásunkat Toszkánába. Szállásunk Montecatini
Terme hangulatos kisvárosában lesz, ahova
az esti órákban érkezünk.
2. nap: Firenze
Miután kényelmesen megreggeliztünk, a
toszkán régió kulturális fővárosába utazunk. A "Virágok városa", ahogy a helyiek
egykor nevezték, a legenda szerint egy liliom mezőn épült fel. Erre a vörös liliom, a
város jelképe is emlékeztet, melyet városnézésünk alkalmával cégéreken, zászlókon
is megfigyelhetünk. Látogatásunk alkalmával megismerkedünk a híres Medici család
történetével is, akik hosszú éveken keresztül uralkodtak a városban. A 'Santa Croce'
templom megtekintése után a város jelképéhez a híres 'Ponte Vecchio' hídjához látogatunk. Rövid szabadidő után megtekintjük a város politikai központját a 'Piazza
della Signoria' terét a 'Palazzo Vecchio' épületével, a 'Loggia dei Lanzit' híres szobraival,

majd programunk a Dóm téren folytatódik.
Délután szabad program, vagy lehetőség
az Uffizi Képtár gyűjteményének megtekintésére, 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 legszebb partszakaszát és legtöbbet fotózott
apró falvait fedezzük fel. La Spezia városából
kihajózva láthatjuk Portovenere jellegzetes
magas, színes házait, majd kikötünk Riomaggiore városában. A festői Cinque Terre területét tulajdonképpen öt pici, autóforgalomtól
mentes falu és egy gyönyörű nemzeti park
alkotja. Hajókirándulásunk alkalmával a meredek sziklaszirtekre épült festői kis halászfalvakat fedezhetjük fel. Szabadidő Monterosso al Mare-ban, majd visszautazás La
Spezia kikötőjébe. (Ár: 45EUR/fő) (Rossz időjárás esetén amennyiben a kihajózás nem
lehetséges, az utazás vonattal történik!).

4. nap: Pisa-Lucca-Montecarlo
Pisa városába látogatunk, mely egykor Olaszország egyik legjelentősebb tengeri hatalma
volt. Városnézésünk alkalmával Itália egyik legszebb terét az UNESCO örökségek közé sorolt
Csodák terét tekintjük meg a Keresztelőkápolna,
a Dóm és a híres pisai Ferde Torony épületegyüttesével. Délután utazás Lucca városfalakkal körbezárt lenyűgöző hangulatú városába. A
szűk utcákon barangolva megtekintjük a város
jellegzetes hangulatú terét a Piazza dell’Anfiteatro-t, a San Martino katedrálist, a város román
stílusú templomait és kereskedőházait. Ezután
látogatás egy toszkán villa gazdaságban, részvételi lehetőség egy hangulatos borkóstolón,
ahol a jellegzetes helyi termékekkel és borokkal
ismerkedhetünk. (Borkóstoló: 15EUR/fő).
5. nap: Pistoia-Budapest
Városnézés Pistoia városában, ahol megtekintjük a Dóm teret, mely díszes épületeivel
méltán tartozik Olaszország legszebb terei
közé, majd hazautazás. Érkezés Magyarországra a késő esti órákban.
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TOSZKÁNA ÍNYENCEKNEK
Időpontok:

05.26-30., 09.22-26.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

94.900,-Ft/fő

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap

94.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Megkezdjük utazásunkat a látnivalók, érdekességek és gasztronómiai élmények világába. Kora esti érkezés Toszkánába. Hangulatos utcák, üzletek, pálmafák és termálfürdők,
ez Montecatini Terme, Olaszország egyik legnépszerűbb 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, kanyargós lépcsősorok díszítette mesés parkban. Továbbutazás Greve in Chianti városába.
Városnézés és vásárlási lehetőség a híres Chianti borokból, majd folytatjuk utunkat Monteriggioni városába. A középkor világába csöppenünk 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 temérdek lenyűgöző freskója mellett külön ékességnek számít intarziás márványpadlója. Szabadidő, 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 ízletes boráról is híres Sorano, ahol megtekintjük
az Orsini kastélyt, majd folytatjuk utunkat a
régió másik elbűvölő településhez. A vulkáni
sziklára épült Pitigliano hangulatát nehéz szavakba önteni. Belvárosát „kis Jeruzsálemként”
is emlegetik. Városnézésünk után irány a régió
egyik legkülönlegesebb helye. Saturnia egyedülálló, háromezer éves forráshálózattal rendelkezik. A régi malom épület, a Cascate del
Mulino mellett gőzölgő Terme di Saturnia látványa 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
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illatú, így már messziről tudni fogjuk, jó úton
járunk. A Pamukkale-szerű teraszokhoz hasonlító Cascata del Mulino melegvizes termálforrásában megmártózni garantáltan felejthetetlen élmény lesz. Visszautazás a szállodába.
4. nap: Montalcino-Pienza-MontepulcianoArezzo
Vár a hatalmas falakkal körülvett, impozáns
vár uralta Montalcino. Séta a belvárosban, majd
programunk Pienza festői városában folytatódik., mely 1996 óta része az UNESCO Világörökségnek. A kis település hírnevét többek között II. Pius pápának köszönheti, aki itt született,
majd rezidenciát építtetett magának. Izgalmas
látnivaló a Piccolomini palota is, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a Val d'Orcia völgyre. Montepulciano következik, mely középkori sikátoraival, reneszánsz palotáival és templomaival
bőven kínál látnivalót. Borkóstoló, majd utazás
Arezzo városába. Városnézés.
5. nap: Chianciano Terme-Budapest
Reggeli a szállodában, hazautazás.

SZARVASGOMBA ÜNNEP ÉS OLÍVA KÓSTOLÓ

Időpont:

11.18-21.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
74.900,- Ft/fő
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1. nap: Budapest- Montecatini Terme
Elutazás Budapestről a kora reggeli órákban.
Esti érkezés a gyógyvízéről híres Montecatini
Terme városába. Esti séta lehetőség a hangulatos városközpontban, ahol a Piazza del Popolo
pálmafákkal, szökőkúttal díszített elegáns tere,
üzletek, bárok várják a látogatókat.
2. nap: Firenze-San Miniato
Utazás az Arno folyó partján fekvő festői Firenzébe. A város tekintélyes múltra tekint viszsza, hiszen évszázadokon át a Medici-család
uralta, 1865-70 között az Olasz Királyság fővárosaként működött. Firenze központját 1982ben az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Gyalogos városnézésünket a Szent
Kereszt templom megtekintésével kezdjük, a
város legjelentősebb temetkezési helyével. A
város pantheonjának is nevezett ’Santa Croce’
templomban a legjelentősebb sírok között találjuk Michelangelo sírját is. Gyalogos városnézésünket folytatva a város politikai központja
és nyílt múzeuma, a Signoria tér következik.
Séta a Palazzo Vecchiotól az Uffizi árkádjai

alatt a Ponte Vecchióig, majd a Dóm, és a Keresztelőkápolna épületével fejezzük be városnézésünket. Rövid szabadidő után továbbutazás a szarvasgomba fellegvárába, San
Miniatoba, ahol 50. alkalommal rendezik meg
az aranyárban mért különleges gomba ünnepét.
Délutánunkat a középkori hangulatú kisvárosban töltjük, a Dóm és a főtér megtekintése után
elveszhetünk e helyi termelők forgatagában,
akik a szarvasgombás sajtokat, szalámikat mutatják be egy fesztivál keretein belül. Visszautazás a szálláshelyre az esti órákban.
3. nap: San Gimignano-Arezzo
Utazás a „tornyok városába”. San Gimignano
Olaszország egyik legkülönlegesebb látványossága a középkori felhőkarcolókkal tarkított, etruszk falakkal körülvett festői belvárosával. A
tornyok és a paloták mind a város fénykorának
emlékét őrzik, mikor San Gimignano fontos kereskedelmi központ volt. Rövid szabadidó után,
egy igazi Toszkán olíva gazdaságot keresünk
fel. A szüret folyamatától, a sajtoláson keresztül
a kóstolásig mindenbe bepillantást nyerhetünk.

Vásárlási lehetőség, majd folytatjuk utunkat a
közeli Arezzo városába. Gyalogos sétánk alatt
megtekintjük a város katedrálisát, melynek kápolnáját Giorgio Vasari festményei díszítik, Andrea della Robbia majolika alkotásait és Piero
della Francesca festményét, mely Mária Magdolnát ábrázolja. Továbbhaladva Petrarca házát
látogatjuk meg , aki I Nagy Lajos hadjáratának
idején a pápa személyes követeként érkezett a
magyar sereg elé. Sétálunk a Piazza Grandén,
felkeressük a kotta megalkotójának Arezzoi Guidonak a szülőházát és megtekintjük a Szent
Ferenc templomban, a Szent Kereszt Legandája képsorozatot, Piero della Francesca alkotását. (Szent Ferenc Bazilika 4.000 Ft/fő – jelentkezéskor fizetendő!)
4. nap: Pistoia-Budapest
Reggel a középkori Pistoia városa felé indulunk,
mely évszázadok óta a fémfeldolgozásáról híres, főterét pedig az ország egyik legszebb tereként tartják számon. Városnézés, dóm tér,
Keresztelőkápolna és a II. Viktor Emanuel Galéria megtekintése, majd indulás Budapestre.
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NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Megkezdjük utazásunkat Olaszország
egyik legfestőibb régiójába. Toszkánát említve először szinte biztosan a ciprusokkal
tarkított toszkán dombok, finom borok, elbűvölő kisvárosok képe ötlik fel mindenkinek a szeme előtt. Programunk során bejárjuk a tartomány legszebb városait és a
homokos toszkán tengerparton pihenünk
meg. Este szállás elfoglalása Montecatini
Terme városában.
2. nap: Firenze-Pisa
A reneszánsz szülőföldjének kincsei várnak ránk. A régió fővárosába, Firenzébe
utazunk. Az Arno folyó mellett elsétálunk
a 'Santa Croce' templomhoz, melyet Firenze Pantheonjának is neveznek a számos síremlék miatt. (Michelangelo sírja),
majd városnézésünket a 'Piazza della Signoria' terén folytatjuk. Megnézzük a Városháza épületét, a 'Loggia dei Lanzit' híres
szobraival, majd elsétálunk a város jelképéhez, a híres 'Ponte Vecchio' hídhoz. Gyalogos sétánkat a Dóm téren fejezzük be.
A Keresztelőkápolna, a Giotto féle harangtorony és a lenyűgöző 'Santa Maria del Fiore' épületének megtekintése után, Toszkána egyik legjelentősebb városába,
Pisa-ba utazunk, mely valaha Itália egyik
legjelentősebb tengeri hatalma volt. A Piazza dei Miracoli (Csodák tere) az UNESCO
Világörökség része. A Dóm, a Keresztelőkápolna és a Ferde Torony megtekintése
után rövid szabadidő.
3. nap: Siena-San Gimignano-Volterra
Reggel gyönyörű toszkán tájak felfedezésére indulunk. Az utunk legelőször toszkána gótikus gyöngyszeméhez, Sienaba
vezet. A város a középkori kereskedők és
bankok “mekkája” volt. Felkeressük a belváros egyik legjelentősebb építészeti alkotását, a Dómot, majd a legfontosabb
nevezetességek megtekintése után válogathatunk a hagyományaikat féltve őrző
sienai kézművesek remekműveiből is.
Délután San Gimignano-ban, a „tornyok”
világhírű városában pihenhetünk meg,
majd mai programunk utolsó állomása a
gyönyörű, etruszk alapítású város Volterra lesz, mely a tartomány egyik büszkesége. A vulkanikus dombok között

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 utcácskákban található
hangulatos kis éttermek adják a város
varázsát, és persze a város főtere a Piazza dei Priori, mely Olaszország egyik
legszebb tere. A látnivalói mellett Volterra
az alabástromfaragás központja is, így
lehetőségünk lesz gyönyörű ajándéktárgyak vásárlására is. Késő délután megkezdjük utazásunkat a toszkán tengerpartra. Az etruszkok riviéráján található
szállodába az esti órákban érkezünk. A
Tirrén-tenger partján, a szálláshelyünktől
pár perces sétára található gyönyörű homokos tengerparti strandon sétálhatunk,
és fürödhetünk is majd az elkövetkező
napokban.
4. nap: Giannutri-Giglio szigete
Szabadprogram vagy hajókirándulás a
toszkán szigetvilág két lenyűgöző szigetére. Vár Giannutri félhold alakú szigete,
mely a legdélebbi a 7 toszkán sziget közül
és mindössze 14 km-re fekszik Gigliotól.
Giannutri szigetén sétálunk a szigorúan
védett természetvédelmi terület mediterrán növényekkel teli ösvényein, majd fürdési lehetőség a gyönyörű '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 negyedben. Viszszaérkezés a szállodába az esti órákban.
(Ár: 60 EUR/fő)
5. nap: Piombino-Elba szigete
Reggeli után egész napos kirándulás Napóleon száműzetésének színhelyére. Elba
festői szigete, a toszkán partoktól 15 tengeri mérföldre fekszik és garantáltan mindenkit elkápráztat majd szépségével. Piombino kikötővárosába utazunk, ahonnan
egy kellemes hajóút után érkezünk meg
Elba „fővárosába”. Portoferraio-i érkezésünk után megtekintjük a híres Napóleon
Villát. A Malmok palotája a sziget egyetlen
igazi nevezetessége, mely Napóleon rezidenciája volt, ma pedig emlékmúzeum.

Fantasztikus panoráma útvonalon folytatjuk utunkat a „Zöld szigeten”, ahol homokos strandok, mesés kis öblök és vad sziklapartok váltják egymást. Olajfa és
fügefaerdők, szelíd gesztenyések borítják
a domboldalakat, meseszép öblei pedig hívogatóan csábítanak fürdőzésre. Délután
sziget déli részén fekvő Marina di Campoba látogatunk, szabadidő, fürdési lehetőség. Vásárolhatunk a helyi Aleatico deszszertborból és a jellegzetes helyi
süteményből, majd búcsú a Tirrén-tenger
gyöngyszemétől és visszautazás a szálláshelyre. (Ár: 45 EUR/fő).
6. nap: Montalcino-Pienza-Bagni San Filippo
Búcsú a toszkán tengerparttól, majd rövid
megálló Montalcino elbűvölő, dombra
épült kisvárosában. Következő megállónk
„az ideális" városként is emlegetett Pienza,
a reneszánsz városépítészet bölcsője, mely
a XV. század közepén épült egyfajta reneszánsz városfejlesztési mintaként II. Piusz
pápa megbízásából. Ezt követően a Val
d’Orcia és az Amiata hegye között fekvő
kis városba, Bagni San Filippo-ba utazunk,
a fürdőváros, az UNESCO Világörökség része. A fehér mészkőformák, medencék és
vízesések egyedülállóvá teszik a helyet. A
sűrű lombú fákkal benőtt rövid, kanyargós
út végén különleges mészkőformák bontakoznak ki. Megnézzük a „fehér bálnát”,
majd fürdési lehetőség. Fürdőzésre a forrásnak tűnő sziklafal (La Cascata della Balena Bianca) közelében kialakult hófehér
medencék szolgálnak. Ezeknek a természetes medencéknek a víz hőfoka 40 és
52 Co között van. A különleges hely a gazdag kénes termálvízből kicsapódó füstök
és gőzök látványával Böcklin Holtak szigete festményére emlékeztet. Szálláshely
elfoglalása Chianciano Terme városában
az esti órákban.
7. nap: Montepulciano-Cortona-Arezzo
Reggeli után Montepulciano gyönyörű városát keressük fel, mely egy kialudt vulkán
oldalkatlanában fekszik. Belvárosi sétánk
után, a „Napsütötte Toszkána” című filmből
is ismert Cortona domboldalba épült kisvárosába utazunk. A zegzugos kis utcákon
járva megismerhetjük a legfontosabb nevezetességeket, illetve megcsodálhatjuk a
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Monte Amiata vulkánhegyére és a Trasimeno-tó vidékére nyíló kilátást is. Következő megállónk a dombra épült, etruszk
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 paloták és a XII. századi,
homlokzatán három oszlopos 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 történetéről
(Szent Ferenc Bazilika 4.000 Ft/fő –Jelentkezéskor fizetendő!). A városban játszódott az Élet szép című film, amit II. János Pál pápa kedvenc filmjeként tartottak
számon, Toszkána szülötte Roberto Benigni filmrendező főszereplésével. Este a
szálláshely elfoglalása Arezzo közelében.
8. nap: Laterina-Budapest
Korai reggeli a szállodában, majd hazautazás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
Szlovénián keresztül Magyarországra. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Időpont:

09.10-17.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

24.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

30.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa

8 nap
139.900,- Ft/fő
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TOSZKÁNA CSODÁI ÉS ELBA SZIGETE
Időpontok:

06.28-07.03., 08.17-08.22.
09.13-09.18.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

19.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

24.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

6 nap

109.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás. Esti érkezés a szállodába, az ivókúráiról híres Montecatini Terme városába.

2. nap: Vinci-Firenze
Elutazás Leonardo da Vinci szülővárosába. Vinci
egy pici falu egy régi várral, tornyokkal Firenze
közelében. A reneszánsz polihisztornak köszönhetően, nevét az egész világ ismeri. Múzeumlátogatás, majd utazás Toszkána tartomány fővárosába, Firenzébe. Lehetőség az Uffizi Képtár
gyűjteményének megtekintésére helyi idegenvezetővel részletes magyar nyelvű tárlatvezetéssel. (Ár: 11.900,-Ft/fő*-jelentkezéskor fizetendő!) A múzeumlátogatást követően gyalogos
városnézés keretében megtekintjük az Arnoparti 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 legszebb 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. Programunk egy toszkán gazdaságban folytatódik. Borkóstoló és ízelítő a régió specialitásaiból.Utolsó
állomásunk a falakkal körülölelt, festői Lucca városa. 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 városkában, 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 Gimignano-ba, a "tornyok világhírű városába" utazunk. A dombtetőre épült "középkori Manhattan"
képe már távolról kiemelkedik a toszkán táj lankái közül jellegzetes tornyainak köszönhetően,
melyekből 14 maradt meg teljes pompájában.
Vásárolhatunk a Chianti-ból és Vernaccia-ból, a

NYARALÁS TOSZKÁNÁBAN

Időpontok:

07.19-24., 08.16-21.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

19.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

24.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

6 nap
104.900,- Ft/fő
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1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás Budapestről. Kora esti érkezés Toszkánába. 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 Anfiteatro, mely az ókorban színház volt. A városnézésünk 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, Viareggio-ban, fürdési lehetőség a tengerparton. Visszaérkezés a szállodába.

Hajóra szállunk és Camogli városába utazunk
(Ár: 35 EUR/fő). A kis halászfalu színes házai,
a Sárkány vár, a tengerparti sétány és a türkizkék tenger garantáltan mindenkit elvarázsol. Rövid szabadidő, majd tovább hajózunk
San Fruttuoso elbűvölő kis öblébe, ahol megtekintjük az apátság épületét. Szabadidő, fürdési lehetőség. Kora délután ismét hajóra
szállunk és az olasz riviéra keleti részének
egyik gyöngyszeméhez látogatunk. Portofino
dús növényzetével, színpompás házaival, régi
váraival lenyűgözi a látogatókat. A világ egyik
leghíresebb és legszebb kikötőjét, az európai
elit kedvenc találkozóhelyét az egyik legtöbbet fotózott településnek tartják. Szabadidő
a festői városközpontban, ahol egyszerű halászcsónakok és sok millió dolláros jachtok
ringatóznak együtt a világhírű színes házsor
hátterével. Este visszautazás a szálláshelyre,
vacsora.

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

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

helyi jellegzetes borokból vagy a szarvasgombával töltött vaddisznószalámiból. A késő délutáni órákban séta a Toszkána szívében megbújó, 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 Montepulciano városában forgatták. Visszaérkezés a szálláshelyre az esti órákban.
5. nap: Piombino-Elba szigete
Kirándulás Elba szigetére. Utazás Piombino kikötővárosába, ahonnan egyórás hajóút során
érkezünk meg Portoferraio városába. A "zöld
sziget"ként is gyakran emlegetett gyönyörű
toszkán szigeten megtekintjük a Napóleon-villát, majd festői öblök mentén a sziget legszebb
partszakaszaira látogatunk el. Délután szabadidő, fürdési lehetőség. (Ár: 45 EUR/fő).
6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.
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tájakon keresztül az utunk először a falakkal
körülölelt Volterra középkori hangulatú városába vezet. Városnézés, majd folytatjuk
utunkat Firenzébe. Az Arno folyó partján végighúzódó, hosszú történelmi múltra visszatekintő város, Toszkána régió székhelye és
egyben kulturális központja. Belvárosi séta
a legfontosabb nevezetességekkel, majd
visszautazás a szállásra. (Ár: 30 EUR/fő)
5. nap: Strandolás Lido di Camaiore
Egész napos szabad program Montecatini
Terme városában vagy fakultatív kirándulás
és strandolás a toszkán tengerpart egyik legszebb partszakaszán. (Ár: 15EUR/fő) Utazás
Lido di Camaiore üdülővárosába, ahol üzletek,
bárok, éttermek és széles homokos tengerpart várja a nyaralókat. Késő délután visszautazás a szállásra.
6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Reggeli a szállodában, búcsú toszkánától,
majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő
éjszakai órákban.
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VIRÁGOS TOSZKÁNA & HOMOKOS TENGERPART

1. nap: Budapest-Tirrenia
Kora reggeli találkozó Budapesten, a Déli
Pályaudvarnál. Elutazás a SzékesfehérvárSiófok-Nagykanizsa útvonalon. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül Olaszországba. Vár Itália egyik
legfestőibb régiója! Toszkánát említve először szinte biztosan a ciprusokkal tarkított
toszkán dombok, finom borok, elbűvölő
kisvárosok képe ötlik fel mindenkinek a
szeme előtt. Programunk során bejárjuk
a tartomány legszebb városait és pihenhetünk is toszkán tengerparton. Tirrenia
tengerparti üdülővárosába, az esti órákban érkezünk. (A medencés szálloda a homokos tengerparttól 300 méterre helyezkedik el.)
2. nap: Livorno
Reggeli után félnapos kirándulás a Tirreniától délre fekvő Livorno városába.Gyalogos
sétánkat a Via Grandéról végig sétálva kezdjük, ahol a Repubblica teret, a Piazza Grandét és a Szent Ferenc Katedrálist érintve,
érkezünk a színes házakkal szegélyezett,
festői kikötőbe. Innen nyílik a partvonalon a
régi erőd és a Medici család idejében épített
megfigyelő bástya. Lehetőségünk lesz a „Kis
Velence” városrész bejárására a lagúnákon
keresztül a helyi gondolákkal, majd rövid
szabadidő és visszautazás a szállodába.
Délután szabad program, pihenés a tengerparton.
3. nap: Pisa-Torre del Lago
Reggeli után az Arno partján fekvő Pisa
városát keressük fel. Az egyik legrégebbi
olasz város a Tirrén-tengertől 7,5 kilométer
távolságban várja a látogatókat. Érkezésünk után dotto vonattal járjuk be Pisa városát. Útvonalunkon láthatjuk az Arno folyó két partjára épült kereskedő palotákat,
a Pisa első templomát a San Pietro templomot, a Mediciek palotáját és a Ponte
Mezzot is. Kisvonatos kirándulásunk után
a Csodák mezejére érkezünk, ahol Itália
első nagyszabású egyházépület együttesével ismerkedünk, a Dómmal, Keresztelő
Kápolnával és a Ferde Toronnyal. A Piazza
dei Miracoli vagy Dóm tér az UNESCO Világörökség része, rendkívüli műemlékei elkápráztatnak szépségükkel. A tér látogatása után gyalogos sétát teszünk az

egyetemi botanikus kertbe, melyet 1544ben a Medici család uralkodója alapított,
és lett ezáltal Európa legelső füvészkertje.
Városnézésünk során érintjük a különleges
Santa Maria della Spina , kis gótikus templomát is a folyó melletti sétányon. A templom nevét onnan kapta , hogy relikviaként
őriz egy tüskét (spina), amely a Krisztus
fejére tett koronából származik, és amit
az 1330-as években egy kereskedő hozott
Pisába. Pisa megtekintése után látogatás
a Puccini Villában, Torre del Lagoban, majd
csónakázási lehetőség a Massaciuccoli tó
vizén, ahol az éves Puccini fesztiválokat
szokták megrendezni. Visszaérkezés a
szállásra a késő délutáni órákban, majd
fürdőzési lehetőség a szálláshoz közeli
partszakaszon.
4. nap: Firenze és az Appeninek Kolosszusa
Reggeli után fakultatív kirándulási lehetőség Firenzébe. (Ár: 30EUR/fő) Utazás
Toszkána tartomány fővárosába, az Arno
folyó partján fekvő festői Firenzébe. Az
Itáliai-félsziget csaknem közepén elhelyezkedő Firenze, közel 383 ezer lakosával,
Olaszország legszebb nagyvárosai közé
tartozik. A város tekintélyes múltra tekint
vissza, hiszen évszázadokon át a Medicicsalád uralta, 1865-70 között az Olasz Királyság fővárosaként működött. Firenze
látnivalói között számtalan művészeti és
történelmi emlék található, a város központját 1982-ben az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította. Gyalogos városnézés a történelmi városközpontban,
ahol programunkat a Szent Kereszt templom megtekintésével kezdjük. A város
pantheonjának is nevezett ’Santa Croce’
templomban a legjelentősebb sírok között
találjuk Michelangelo sírját is. Sétánk során érintjük a híres Uffizi képtár épületét,
majd a város politikai központja a 'Piazza
Signoria' következik. Megnézzük a Városháza épületét, a 'Loggia dei Lanzit' híres
szobraival, majd elsétálunk a város jelképéhez, a híres 'Ponte Vecchio' hídhoz.
Gyalogos sétánk a Dóm térre vezet. A Keresztelőkápolna, a Giotto féle harangtorony és a lenyűgöző 'Santa Maria del Fiore' épületének megtekintése után, Medici
Palota következik, mely a város szívében
a Dóm tértől néhány percre található, és

I. Cosimo palotája volt. Firenzei városnézésünk után felkeressük az Appeninek Kolosszusát, a Villa Demidoff parkját. Sokak
szerint ez ma a legnagyobb és legszebb
park Toszkánában. A Kolosszus Giambologna alkotása, akiről a reneszánsz kor
úgy emlékezik, hogy Michelangelo után a
második legjelentősebb szobrász. Séta
a vízesésekkel, szobrokkal, tavakkal díszített parkban majd visszautazás a szálláshelyre.
5. nap: Lucca-Collodi-Carrara
Reggeli elfogyasztása majd fakultatív kirándulás a falakkal körülölelt festői Lucca
városába. (Ár: 30EUR/fő) Gyalogos városnézés Puccini szülővárosában a legfontosabb látnivalókkal: Amfiteátrum, Puccini
szülőház, Napóleon tér és a San Martino
Dóm megtekintése. Programunk Collodi
városkájában folytatódik, ahol a Toszkán
kertépítés remeke, a barokk és reneszánsz
szobrokkal díszített Garzoni kertet keressük fel. A városban született Pinokkió 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, Pillangó ház vár ránk. A kertet 1652ben kezdték építeni a Garzoni család
megbízásából reneszánsz és barokk stílusban. A park látogatása után élménytúrára indulunk, a híres márványbányák irányába. Carrara bányáit jeep túrával járjuk
be, ahol betekintést nyerhetünk a márvány
feldolgozásba, megnézzük hol bányászták
a tömböt Mátyás király díszkútjához, vagy
hol nyugodott az elátkozott tömb, amiből
a Dávid szobor készült.
6. nap: Elba szigete
A mai napon látogatást teszünk a Toszkán
szigetvilág legnagyobbikán, Elba szigetén.
Reggeli után egész napos kirándulásra indulunk Napóleon száműzetésének színhelyére. Elba festői szigete, a toszkán partoktól 15 tengeri mérföldre fekszik és
garantáltan mindenkit elkápráztat majd
szépségével. Piombino kikötővárosába
utazunk, ahonnan egy kellemes hajóút
után érkezünk meg Elba „fővárosába”. Portoferraio-i érkezésünk után megtekintjük

a híres Napóleon Villát. A Malmok palotája
a sziget egyetlen igazi nevezetessége,
mely Napóleon rezidenciája volt, ma pedig
emlékmúzeum. Fantasztikus panoráma útvonalon folytatjuk utunkat a „Zöld szigeten”, ahol homokos strandok, mesés kis
öblök és vad sziklapartok váltják egymást.
Olajfa és fügefaerdők, szelíd gesztenyések
borítják a domboldalakat, meseszép öblei
pedig hívogatóan csábítanak fürdőzésre.
Porto Azzurro városában látogatási lehetőség egy bánya múzeumban, ahol a sziget
ásványvilágával ismerkedünk, illetve megkóstoljuk a jellegzetes helyi italokat és
édességet. Szabadidő Marciana Marina
tengerparti üdülővárosában vagy lehetőség kabinos felvonóval feljutni a sziget legmagasabb pontjára, Monte Capanne csúcsára, 1019 méter magasságba. Délután
búcsú a Tirrén-tenger gyöngyszemétől és
visszautazás a szálláshelyre. (Ár:
45EUR/fő).
7. nap: Tirrenia-Budapest
Reggeli a szállodában, majd búcsú a toszkán
tengerparttól. Megkezdjük utazásunkat Magyarország irányába. Érkezés Budapestre a
késő esti órákban.

Időpont:

08.30-09.05.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

18.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa

7 nap
134.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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VIRÁGFESZTIVÁL UMBRIÁBAN & TOSZKÁNA
Időpont:

06.04-07.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest - Montecatini Terme
Kora reggeli találkozó, majd utazás Toszkánába. Szálláshely elfoglalása a kora esti órákban. Montecatini Terme, termálvízének
köszönhetően vált világhírűvé. A pezsgő városközpontban 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 legszebb kertje található. A városban született Pinokkió 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, Pillangó ház vár ránk. A kertet 1652-ben kezdték
építeni a Garzoni család megbízásából reneszánsz és barokk stílusban. Látogatásunk után
továbbutazás a tartomány fővárosába, az Appeninek dombjai között fekvő Firenzébe. Az
Arno folyó mentén sétálunk be a város lebilincselően szép történelmi központjába, mely az

UNESCO Világörökség része. Gyalogos városnézés a legfontosabb látnivalókkal: Szent Kereszt templom, Piazza della Signoria, Dóm,
Giotto világhírű harangtornyával, majd szabadidő a város jelképénél a Ponte Vecchio hídjánál.
Délután továbbutazás a Chianciano Terme városában található szálláshelyre. Esti érkezés a
szállodába.
3. nap: Virágfesztivál-Spello-Perugia
Reggeli után Umbria gyöngyszeme vár ránk.
Spello egy varázslatos település, mely Olaszország legszebb falvai közé tartozik (Borghi piú
belli d’Italia). A Virágfesztivál alkalmával megnézzük a virágszőnyegekkel díszített régi városközpontot, a Santa Maria Maggiore templomot,
a híres Baglioni kápolnával, majd Perugia városába utazunk. Perugia az „Olaszország zöld szíveként” is emlegetett Umbria tartomány
fővárosa. Etruszk falakkal ölelt gyönyörű középkori óvárosa valamint Olaszország híres csokoládégyára (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 városfalakkal körülvett kis ékszer. Látnivalókban nincs
hiány, így unatkozni biztos nem fogunk. Városnézésünk során a Piazza IV Novembre, a San
Lorenzo-katedrális a főtérre néző szabad szószékkel, a Fontana Maggiore gyönyörű szökőkútja, és a mögötte magasodó városháza, a
Palazzo dei Priori lesznek legfontosabb látnivalóink. Este visszautazás a szállásra.
4. nap: Montepulciano-Budapest
Rövid városnézés a hegytetőre épült Montepulciano festői városában. A gyönyörű toszkán
vidék egyik legszebb települése egy kialudt vulkán oldalkatlanában fekszik. Az óvárosban található 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 ölelnek 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. Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL UMBRIÁBAN

Időpont:

10.15-18.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
74.900,- Ft/fő
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1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pályaudvarnál, majd utazás Szlovénián keresztül a festői Toszkánába. Szálláshely
elfoglalása Chianciano Terme városában az
esti órákban.
2. nap: Perugia-Csokoládé fesztivál-Gubbio
Perugia városába utazunk, mely az „Olaszország zöld szíveként” is emlegetett Umbria tartomány fővárosa. Etruszk falakkal ölelt
gyönyörű középkori óvárosa valamint a minden évben megrendezésre kerülő Csokoládé
fesztivál, látogatók sokaságát vonzza a városba. Az etruszk-alapítású, dombra épült városban 27. alkalommal kerül megrendezésre
a híres Csokoládé fesztivál. Látogatás a gyönyörű középkori belvárosban, ahol csokoládé
szobrok, látványos standok, különleges édességek, kóstolók és vásárlási lehetőség várja
a látogatókat. Látogatásunk során a Piazza
IV Novembre, a háromhajós San Lorenzo-katedrálissal és a főtérre néző szabad szószékkel, a Fontana Maggiore gyönyörű szökőkútja,

és a mögötte magasodó városháza, a Palazzo
dei Priori lesznek legfontosabb látnivalóink.
Délután a hegyoldalba épült Gubbio városába
utazunk. Városnézés, majd visszautazás a
szállásra az esti órákban.
3. nap: Cortona-Assisi-Spello
Utazás a „Napsütötte Toszkána” című filmből is
ismert Cortona domboldalba épült kisvárosába.
Egy meredek hegy oldalában található 5oo
méter magasan az etruszk falakkal és fantasztikus etruszk sírokkal körbevett festői kisváros.
A zegzugos kis utcákon járva megismerhetjük
a legfontosabb nevezetességeket, illetve megcsodálhatjuk a Monte Amiata vulkánhegyére és
a Trasimeno-tó vidékére nyíló kilátást is. Délután Assisi városába utazunk, ahol a Santa
Maria degli Angeli Bazilikában található Porziuncola kápolna történetével és Szent Ferenc
életének csodálatos eseményeivel ismerkedhetünk meg, majd folytatjuk utunkat Spello városába. Umbria gyöngyszeme vár ránk. A Monte
Subasio oldalában fekvő, 8000 lakosú kisváros,
Spello egy varázslatos település, Olaszország

legszebb falvai közé tartozik (Borghi piú belli
d’Italia). Városnézés a középkori hangulatú városközpontban, ahol megtekintjük a Santa
Maria Maggiore templomot, a híres Baglioni kápolnával és Pinturicchio freskóival, majd visszautazunk a szállásra.
4. nap: Montepulciano-Budapest
Reggeli után vásárlási lehetőség egy szupermarketben, majd rövid városnézés a hegytetőre épült Montepulciano festői városában. A
gyönyörű toszkán vidék egyik legvonzóbb települése ez a városka, mely egy kialudt vulkán
oldalkatlanában fekszik. Az óvárosban található 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 ölelnek 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. Érkezés Budapestre az éjszakai
órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

ITÁLIA ZÖLD SZÍVE UMBRIA

Időpont:

06.14-19.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

22.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

35.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

6 nap
124.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Perugia
Elutazás Budapestről. Esti érkezés a Perugia
közeli szállásra.
2. nap: Trasimeno-tó-Perugia-Gubbio
Programunkat már a Szentek földjeként emlegetett Umbria tartományban kezdjük. Délelőtt a három apró szigettel is büszkélkedő,
festői Trasimeno-tó partjára látogatunk,
majd ezt követően a tartomány fővárosába
az etruszkok által alapított Perugia-ba utazunk. Vásárolhatunk a híres „perugiai csókokból” is, majd a San Lorenzo Dóm, a reneszánsz egyik legszebb szökőkútja a Fontana
Maggiore, az impozáns Városháza, a Palazzo
dei Priori és az Egyetem épületének megtekintése következik. Délután a hegyoldalba
épült Gubbio-ba látogatunk. A középkori hangulatot idéző utcákon járva megtekintjük a
város legfontosabb nevezetességeit, majd a
monumentális Bazilika felkeresésekor a város védőszentjének Szent Ubaldonak legendájával 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 csodálatos eseményeivel ismerkedhetünk meg.
Assisi városában a Bazilika épületében
megtekintjük a Szent sírját, majd Spello elbűvölő kisvárosába látogatunk, megtekintjük a Santa Maria Maggiore templom épületét a híres Baglioni kápolnával.
Városnézésünk után továbbutazás Umbria
harmadik legnagyobb városába. Látogatás
Foligno városában, ahol a Piazza della Repubblica, a Dóm, a Palazzo Comunale és a
Palazzo Trinci lesznek legfontosabb látnivalóink. 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 Garibaldi terét, és a XIII. századi Szent Ferenc
templom épületét is. Rövid szabadidő, majd
utazás a szállásra.

01.31-ig -10% kedvezmény!

4. nap: Trevi-Spoleto-Cascia-Roccaporena
Mai programunk első állomása Umbria egyik
legszebb kisvárosa, Trevi. Közös séta a hangulatos, keskeny kisutcákon, majd Spoleto
középkori hangulatú városa következik. Városnézésünket követően továbbutazunk Casciaba, majd a misztikus hangulatú Roccaporena-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. Városnézésünk 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 nézzük meg, majd utazás a szállásra.
6. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás folyamatos pihenőkkel. Érkezés
Budapestre a késő esti órákban.

DON MATTEO NYOMÁBAN UMBRIÁBAN
Időpontok:

07.12-17., 10.04-09.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

18.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

27.500,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

6 nap
116.900,- Ft/fő

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 épületével kezdjük, és a filmből ismert helyszíneket
keressük fel: 'Piazza Grande', 'Palazzo dei Consoli' és a 'Via Piccardi', majd a 'Via Baldassini'
következik. A középkori hangulatot idéző utcákon járva megtekintjük a város legfontosabb nevezetességeit. Városnézés Perugiaban, majd rövid szabadidő és utazás az Assisi
közeli szállásra.
3. nap: Assisi-Spello-Foligno
Umbriai kirándulásunkat a 'Santa Maria degli
Angeli' Bazilikában található 'Porziuncola' kápolna megtekintésével folytatjuk. Assisi városában a Bazilika épületében megtekintjük a Szent
sírját, majd a Szent Klára templom következik.

Folytatjuk utazásunkat Spello bájos kisvárosába.
Megtekintjük a 'Santa Maria Maggiore' templom
épületét a híres 'Baglioni' kápolnával, ahol Pinturicchio freskóit csodálhatjuk meg. Utolsó megállónk 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 lehetetlenségek, a reménytelen ügyek védőszentjének, Szent Ritának a sírját is. Délután
Roccaporenaban megtekintjük Szent Rita
szülőházát is, majd a tartomány egyik legbájosabb városa Spoleto következik. Felkeressük a 'Santa Maria Assunta' Bazilika épületét, majd ismét Don Matteo nyomába
szegődünk. Városnézésünkből nem maradhat ki a film szerinti Don Matteo templom
sem, a 'Sant' Eufemia Bazilika' épülete, majd
következik a 'Corso Mazzini', 'Corso Garibaldi',
'Piazzale Matteotti' és a 'PIazza Campello', a
város legmagasabb pontja, ahonnan a
völgyre nyíló panorámában gyönyörködhe-

tünk. Látványos és izgalmas látnivaló lesz a
'Ponte delle Torri' hídja is, ahol Don Matteo
is gyakran kerékpározott. Szálláshely elfoglalása 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 utunkat 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 mestere Perugino is. Rövid séta a terrakotta épületek jellemezte belvárosban érintve a 'Piazza
del Plebiscito' terét és a Katedrálist. Esti érkezés 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.
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RÓMAI BARANGOLÁSOK

Időpontok:

03.11-15., 04.01-05.
05.20-24., 07.14-18. 08.18-22.
09.22-26., 10.27-31.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
***/**** szálloda
reggeli

Félpanzió:

16.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

22.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap

99.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Velence
Kora reggeli indulás Budapestről. Velence közeli
szálláshelyünkre a délutáni órákban érkezünk. Szabadprogram 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 gótika remekművét, a Dózse Palotát, majd a híres
Szent Márk teret, mely Napóleon szerint Európa legszebb szalonja. A Bazilika, a reneszánsz stílusban
épült Óratorony, a Campanile megtekintése után elsétálunk a Rialtóhoz majd rövid szabadidő (Félpanzió 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 fővárosába, az „Örök városba” a kora délutáni órákban.
Látogatás a Világörökséghez tartozó történelmi városközpontban. Programunkból nem maradhat ki
a Piazza di Spagna-n elterülő Spanyol lépcső, a

UTAZZON TÖBBET,
AGGÓDJON KEVESEBBET.
ATLASZ – AZ UTASBIZTOSÍTÁS

hajót formázó Fontana di Barcacciaval, Róma leghíresebb szökőkútja a Trevi kút, a Piazza Venezia
valamint az ókori Róma impozáns hagyatéka a
Forum Romanum, mely a város egyik földrajzi központja. Utolsó állomásunk Róma jelképe, a Colosseum, 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 Tevere jobb partján fekvő Vatikánváros központja
természetesen a Szent Péter sírjára épült bazilika.
Lehetőség a Vatikáni Múzeum számtalan művészeti kincsének és a monumentális Szent Péter
Bazilikának a megtekintésére, részletes tárlatvezetéssel (Ár: 14.900,-Ft/fő*- Jelentkezéskor fizetendő!) 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 Angyalvár, mely Mihály arkangyalról kapta a nevét, a
Navona tér, ahol három gyönyörű szökőkút talál-
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ható és a Pantheon különleges épülete, Raffaello
sírjával. Este visszautazás a szálláshelyre.
4. nap: Róma-Orvietó-Montecatini
Folytatjuk római barangolásunkat: a Szt. Pál Bazilika, az ókori Rómában különböző versenyek
színhelyéül szolgáló Circus Maximus, a Santa
Maria in Cosmedin és az Igazság Szája, majd
rövid szabadidő. A déli órákban búcsú Rómától
és megkezdjük utazásunkat észak felé. Úti célunk Umbria tartomány festői városa, a tufasziklára épült Orvietó. Séta a varázslatos középkori
óvárosban, a hangulatos kis utcákon. Megtekintjük az Itália csodájának nevezett csodás Dómot,
majd kóstoló a híres orvietói borokból, ahol lehetőség van vásárlásra is. Továbbutazás a Montecatini Terme városában található szállásra.
5. nap: Firenze-Budapest
Utazás Toszkána tartomány fővárosába, Firenzébe. Rövid gyalogos városnézés: Santa
Croce templom, Piazza Signoria, Palazzo Vecchio, Ponte Vecchio, Dóm, Keresztelőkápolna.
Hazautazás, érkezés a késő éjszakai órákban.

ITÁLIA GYÖNGYSZEMEI

1. nap: Budapest-Ferrara
Elutazás. Utunk Emilia-Romagna tartományába és a Pó-síkság egyik bájos városába
vezet. Délután rövid belvárosi séta Ferrara
virágzó kereskedővárosában. A látszólag
szürke kisváros igen mozgalmas múlttal rendelkezik, hiszen egykoron az Este hercegség
székhelye volt. Az óváros szívében kívülről
megnézzük a vizesárokkal körülölelt vöröstéglás várkastélyt, az impozáns Castello Estense épületét, mely egykor Lucrezia Borgia
udvarához tartozott. Séta a reneszánsz hangulatú városközpontban, majd utazás a toszkán szállásra. Szálláshely elfoglalása Montecatini Terme hangulatos városában az esti
órákban. A több, különböző hatású gyógyforrás köré épült város mára Olaszország
legnagyobb gyógy-turisztikai központja,
mely az ivókúráiról híres. A pezsgő városközpontban hangulatos utcák, pálmafás terek, éttermek, bárok, üzletek várják a látogatókat.
2. nap: Pisa-Firenze
Toszkána jellegzetes lankái és magasba törő
ciprusfái közt találunk rá a tartomány két
gyöngyszemére. Először Pisa városát keressük fel, ahol a Csodák mezejének zöld pázsitján nézzük meg a büszkén elhelyezkedő
csontfehér épületeket. (Camposanto, Dóm,
Keresztelőkápolna, Ferde Torony- A Toronyba a feljutás a helyszínen szabad helyek
függvényében lehetséges!) Rövid szabad
idő. Mai napunk második állomásához érkezve az Arno parti város, Firenze legfontosabb nevezetességeit keressük fel. A reneszánsz szülőföldjén, elsétálunk a város egyik
jelképéhez a Ponte Vecchiohoz, ahol gyönyörködhetünk az aranyművesek kifogyhatatlan kínálatában, majd a város politikai
központja a Piazza della Signoria felfedezésére indulunk. A Dóm téren megtekintjük a
gyönyörű márványborítással ékeskedő gótikus Santa Maria del Fiore épületét, Giotto
harangtornyával és a Keresztelőkápolna
épületével. Rövid szabadidő, majd visszautazás a szállodába.
3. nap: Orvietó-Róma
Reggeli után, dél felé vesszük utunkat és egy
rövid időre Umbria tartományával is megismerkedünk. Utazásunkat rövid időre megszakítjuk Orvietó tufasziklára épült hangulatos

kisvárosánál. A kanyargós utcákon sétálgatva
váratlanul bukkan elő a XIV. században épült
Itália legszebb székesegyháza, melynek homlokzati mozaikjai elkápráztatnak szépségükkel. Folytatjuk utunkat Lazio tartomány fővárosába, 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 Koloszszeum megtekintésével kezdjük. (Forum-Romanum+Colosseum tárlatvezetéssel, belépővel 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 magyar nyelvű tárlatvezetéssel (Ár: 14.900,Ft/fő*-Jelentkezéskor fizetendő!). Délután
az Angyalvár és Róma legszebb tereinek felkeresése (Navona tér, Pantheon), ahol részesei lehetünk az olasz főváros lüktető mindennapjainak. Visszautazás a szállásra az
esti órákban.
5. nap: Nápoly-Vezúv-Pompei
A mai napon Campania tartomány fővárosába, a zsúfolt, de izgalmas Nápolyba látogatunk. Dél-Olaszország fővárosa, az ellentmondások, a szűk sikátorok és a pizza
városa. Városnézés a kaotikus forgalom, a
zsúfolt kis utcák, és az ordítva "beszélgető",
hevesen gesztikuláló olaszok sokszínű városában. Megtekinthetjük a Dóm nagyszerű
gótikus épületét, ahol leróhatjuk tiszteletünket Nápoly védőszentjének, Szent Gennaronak ereklyéi előtt. A száradó ruhákkal tarkított, sikátoros utcákon járva megízleljük az
igazi fatüzelésű kemencében készült nápolyi
pizzát is, és beszerezhetünk természetesen
egy szerencsehozó 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 pusztításának nyomait keressük fel az ókori romvárosban, Pompeiben. Lehetőség az ásatások megtekintésére helyi idegenvezetővel
szakszerű tárlatvezetéssel, melynek alkal-

mával megismerhetjük a romváros apró részletekben rejlő történetét (Ár: 35EUR/fő*). Az
eltemetett városban, megállt az idő. Színház,
amfiteátrum, közfürdők, magánházak és bordélyok mesélnek az egykor itt élők mindennapjairól. Az elhunyt emberek hamuval betemetett körvonalai alapján gipszből kiöntött
szobrok készültek. A megkövült alakokat, fájdalomba torzult testeket és arcokat is megtekinthetjük látogatásunk alkalmával. Az esti
órákban utazás a szálláshelyünkre, mely a
varázslatos Sorrentói-félszigeten lesz.
6. nap: Capri szigete
Felejthetetlen kirándulásra indulunk a Nápolyi-öböl leglátogatottabb, legendás szépségű szigetére, Caprira, melyet Sorrentó városából rövid hajózással érünk el. A sziget
enyhe éghajlata, buja növényzete és vad
partjai évszázadok óta vonzzák ide a turistákat. Luxus szállodák, elegáns üzletek, remek éttermek és varázslatos hangulat vár
itt ránk. Látogatásunk alkalmával gyönyörködhetünk a tenger ámító kékségében, fotózhatjuk 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. Szabadidőben lehetőségünk lesz egy kellemes
ebédre is, és a szigettúra alkalmával kóstolhatunk és vásárolhatunk is a jellegzetes helyi
specialitásokból. (Ár: 85 EUR/fő) Visszautazás 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 fővárosába, a gyönyörű fekvésű, etruszk alapítású
Perugiába utazunk. A San Lorenzo katedrális, a Fontana Maggiore, a Palazzo dei Priori
lesznek legfontosabb látnivalóink, ahol a belvárosi 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 hegyoldalba épült városa Itália kö¬zép¬ko¬ri
gyöngy¬szeme. Szent Ferenc szülővárosában a bazilika híres freskósorozatát (Giotto

01.31-ig -10% kedvezmény!

freskók) tekintjük meg és az alsó templomban Szent Ferenc sírját keressük fel. A bazilika meg¬te¬kin¬té¬se után utazás a szállásra.
8. nap: San Marino-Ravenna
Utazás a Monte Titano ormára épült San
Marino zsebkendőnyi miniállamába. Megnézzük a Piazza della Libertá terén álló Kormányzói Palotát, a köztársaság falait körbejárva megmászhatjuk az erődtornyokat,
majd megkóstoljuk a jellegzetes helyi borokat, likőrspecialitásokat is. Továbbutazás
Ravennába, ahol a templomok dísztelen téglahomlokzatai csodálatos mozaik remekeket
rejtenek a belső terekben. Sétánk során
megtekintjük a város legfontosabb nevezetességeit (San Apollinare Nuovo, Dante sírja,
San Vitale, Galla Placidia mauzóleuma),
majd a Velence környéki szállásunkra utazunk.
9. nap: Velence-Budapest
Délelőtt szabadidő, vagy fakultatív hajókirándulás a cölöpökre épült Velencébe (Ár:
30 EUR/fő). Gyalogos városnézés (Sóhajok
hídja, Dózse Palota, Szent Márk tér, Bazilika,
Rialto), majd hazautazás. Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

Időpontok:

07.12-07.20., 08.30-09.07.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

29.900,-Ft/fő

Egyágyas felár:

45.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa

9 nap
169.900,- Ft/fő
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NÁPOLY-CAPRI-SORRENTÓ-AMALFI-PART
Időpontok:

04.01-06.
05.19-24.
10.23-28.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
***szálloda
reggeli

Félpanzió:

22.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

30.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

6 nap

109.900,- Ft/fő

30

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 alkalmával megtekinthetjük a Dóm nagyszerű gótikus
épületét, ahol leróhatjuk tiszteletünket Nápoly
védőszentjének, Szt. Gennaronak ereklyéi
előtt. A keskeny, sikátoros utcákon járva megízleljük az igazi fatüzelésű kemencében készült nápolyi pizzát is. Szálláshely elfoglalása
az esti órákban a sorrentói félszigeten.
3. nap: Capri szigete
Hajókirándulás a nápolyi öböl leglátogatottabb, legendás szépségű szigetére, a mesés
Caprira. A kis sziget nemcsak természeti szépségekben, de történelmi emlékekben is nagyon
gazdag. Tiberius császár több villát is építtetett
itt, s egy időben a hatalmas Római Birodalmat

is innen igazgatta. Az Axel Munthe villa megtekintése után libegővel megyünk fel a sziget
legmagasabb pontjára, ahonnan csodálatos
kilátás nyílik az egész Nápolyi-öbölre. Capri
városában Augustus császár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni sziklákat. A délutáni szabadidőben lehetőség van sziget körüli hajókázásra, vagy látogatás a sziget legnagyobb
látványosságához, a Kék-barlanghoz. Capri
gyönyörű kis pasztellszínű házaival, kacskaringós, szűk kis utcácskáival, tereivel garantáltan 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 Földközi-tenger egykori nagyhatalmát, Amalfit fedezzük fel, útközben rövid megálló Positano
elbűvölő kisvárosa felett, panoráma fotózás.
A Szent András Dóm megtekintése után rövid

szabadidő, majd utazás a szintén a Világörökséghez tartozó festői kisvárosba, Ravelloba. A
350 méter magas Monte Torellóra települt Ravellót a XII-XIII.században virágoztatta fel a
Rufolo család. A Villa Rufolo buja kertjéből és
mór kerengőiből fantasztikus kilátásban gyönyörködhetünk. 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, lehetőség az ásatások megtekintésére helyi idegenvezető szakszerű tárlatvezetésével (Ár:
35 EUR/fő*). Majd utazás a „Pokol kapujához”, Campania tartomány ma is működő
vulkánjának kráteréhez. Lehetőség a Vezúv
kráterének megtekintésére. Este a szállás elfoglalása Montecatini Terme városában.
6. nap: Montecatini Terme-Budapest
Hazautazás. Érkezés az éjszakai órákban.
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A SORRENTÓI FÉLSZIGET GYÖNGYSZEMEI

Időpontok:

06.26-07.02., 08.16-08.22.
09.13-09.19.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

25.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

39.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

7 nap

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

ban. Látogatási lehetőség Montecatini Alto
hangulatos városközpontjában.
2. nap: Nápoly-Sorrentó
Utazás dél felé. Városnézés Campania tartomány fővárosában, Nápolyban. A San Gennaro
dóm, a Piazza Plebiscito, a Királyi palota, a Galleria Umberto és a San Carlo színház megtekintése után, megkóstolhatjuk a jellegzetes limoncello-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 Kékszalag-útvonalon haladunk, mely végigkígyózik
a partvonal egész hosszán, festői kisvárosokkal
színesítve. Az élénk színekre festett házak hoz-

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

A NÁPOLYI-ÖBÖL MESÉS SZIGETEI
Időpont:

09.29-10.06.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

24.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

45.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

8 nap
139.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Utazás rövid pihenőkkel mai szállásunkra. Esti érkezés a szállodába.

2. nap: Sant'Agata dei Goti-Nápoly
Mai első megállónk Itália egyik legegyedibb kisvárosa Sant'Agata dei Goti lesz. A különleges
hangulatú, tufasziklára épült város házai szinte
egybeolvadnak a vulkanikus sziklaszirtekkel. Belvárosi sétánk alkalmával a középkori városfal, a
vár és a Dóm épülete lesznek legfontosabb látnivalóink. Folytatjuk utunkat Nápolyba, ahol a város
jelképe a Castel Nuovo, a Dóm, a Galleria Umberto
és a Piazza del Plebiscito megtekintése következik.
Városnézés, 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 sziklaszirtek, festői öblök mentén egy órás sétahajózás után megérkezünk Amalfi városába. Séta
a Monte Cerreto lábánál fekvő kisvárosban, ahol
megtekintjük a Szent András Dóm épületét,
majd rövid szabadidő. Amalfi városából már autóbuszunkkal folytatjuk tovább utunkat. Ravello
következik, mely híres gyönyörű kerámiáiról is,

valamint itt található az a fantasztikus kilátópont
is, ahonnan az Amalfi partvidék legszebb panorámája tárul elénk. (Ár: 55EUR/fő) Kora este áthajózás Ischia szigetére, melyet a gazdag növényzetének köszönhetően zöld szigetként (Isola
Verde) is emlegetnek. Érkezés a vulkáni kráterből
kialakított kikötőbe, transzfer a szállodába.

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, kacskaringós, szűk kis utcácskáival, tereivel garantáltan magával ragadja a látogatókat. Érdemes megkóstolni a citromos csokoládét és
a helyi limoncello-t. (Ár: 85 EUR/fő)
6. nap: Pompei-Vezúv
Búcsú a Sorrentói-félszigettől. Látogatás Pompei romvárosában, melyet Kr.u. 79-ben temetett
maga alá a tűzhányó kitörése, lehetőség az ásatások megtekintésére helyi idegenvezető szakszerű tárlatvezetésével (Ár: 35 EUR/fő*). Majd
utazás a „Pokol kapujához”, Campania tartomány ma is működő vulkánjának kráteréhez.
Lehetőség a Vezúv kráterének megtekintésére.
Szállás Chianciano Terme városában.
7. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás rövid pihenőkkel. Érkezés az éjszakai órákban.

01.31-ig -10% kedvezmény!
megtekintése után libegővel megyünk fel a
sziget legmagasabb pontjára, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Nápolyi-öbölre. Augustus császár kertjéből fotózhatjuk a Faraglioni
sziklákat, majd szabadidő. (Ár: 85 EUR/fő)
6. nap: Procida szigete
Fürdési lehetőség az Epomeo-hegy lábánál található Citara-strandon, ahol a tengervíz termálvízzel
keveredik. Délután fakultatív kirándulás: Procida,
színes kis házaival már messziről elbűvöli a látogatókat. Microtaxival járjuk be a sziget festői központját, ahol megtekintjük a Corricella kikötőt, a
katedrálist, majd szabadidő. (Ár: 45 EUR/fő)

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)

7. nap: Solfatara-Gaeta-Chianciano Terme
Vár a Campi Flegrei, mely vulkáni kúpok, kráterek csoportosulása. Fotószünet a Solfatara
felett, majd utazás a mítoszok és legendák
földjére. Séta Gaeta belvárosában, majd továbbutazás a toszkán szállásra.

5. nap: Capri, az álmok szigete
Hajókirándulás Caprira. Az Axel Munthe villa

8. nap: Chianciano Terme-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás.
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SORRENTÓI NYARALÁS & PROCIDA SZIGETE

1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Utazás rövid pihenőkkel mai szállásunkra,
Toszkánába. Chianciano Terme városában
található szálláshelyünkre 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. Félpanzió esetén vacsora a szállodában.
2.nap: Sant'Agata dei Goti-Nápoly-Sorrentóifélsziget
Reggeli után folytatjuk az utazásunkat dél
felé. Campania tartományában első megállónk Itália egyik legegyedibb kisvárosa
Sant'Agata dei Goti lesz. Az Isclero folyó két
mellékfolyója a Martorano és a Riello mély
szakadékot vájt a tufa sziklába, melynek meredek sziklafala mentén és a Taburno-hegy
lejtőin fekszik a település. A város kulturális
öröksége, gyönyörű épületei ugyanolyan változatosak és érdekesek, mint maga a történelme. A különleges hangulatú, tufasziklára
épült város házacskái szinte egybeolvadnak
a vulkanikus sziklaszirtekkel. Belvárosi sétánk
alkalmával a középkori városfal, a vár és a
Dóm épülete lesznek legfontosabb látnivalóink. Folytatjuk utunkat Nápolyba, ahol a város
jelképe a Castel Nuovo, a Dóm, a Galleria Umberto és a Piazza del Plebiscito megtekintése
következik. A kis sikátorokban járva még egy
szerencsehozó corno-t is beszerezhetünk magunknak. A "corno", vagy becézett formában
"curniciello" jelentése kürt, kürtöcske. A Nápoly
környékén élők szerint a kürt képes megvédeni
a gonosztól. Az eredete 3500 évvel nyúlik viszsza, ugyanis ekkor már kürtöt akasztottak az
emberek a bejárathoz, hogy megvédje őket a
gonosz szellemektől. Az igazi corno kézzel készített, és piros színű, ajándékba kell, hogy
kapjuk, magunknak nem vásárolhatjuk, viszont kiváló ajándékötlet lehet az otthoniaknak! A Sorrentói-félszigethez közeli szállásunkra a kora esti órákban érkezünk.
3. nap: Vezúv-Szabadprogram
Délelőtt fakultatív kirándulási lehetőség a Vezúvhoz. (Ár: 25EUR/fő) Utazás a „Pokol kapujához”, Campania tartomány ma is működő
vulkánjának kráteréhez. Lehetőség a Vezúv
kráterének megtekintésére. A világ egyik legveszélyesebb tűzhányójának felkeresése után,
a Vezúv lankáin egy gazdaságban pihenhe-
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tünk meg programunk végén, ahol a híres
Lacryma Christit is megkóstoljuk. „Krisztus
könnye” névvel csak a Vezúv lejtőiről származó
– már a rómaiak által is kedvelt - híres bor
árulható. A helyiek úgy tartják mágikus csodatévő hatású, a mindent meggyógyító
Lacryma Christi. Kóstoló a jellegzetes helyi
termékekből (olívaolaj, tarallini stb.), majd viszszautazás a szállásra. Délután szabadprogram, pihenési lehetőség a tengerparton. Este
ismerkedés Sorrento városával. Belvárosi séta,
érintve a város legszebb terét, a Piazza Tassot,
majd szabadidő a nyüzsgő belvárosban.
4. nap: Positano-Amalfi-Ravello
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kirándulás a világ egyik legszebb panoráma útján
a híres Kék szalag útvonalon. Az Amalfi-part
többi településével együtt 1997 óta része az
UNESCO Világörökségének. Positano városa
felett Itália egyik legszebb, ha nem a legszebb
panorámája tárul elénk. A látvány lenyűgöző
a sziklaoldalba kapaszkodó apró, színes házacskákkal és az ámulatba ejtően kék tengerrel. Első megállónk az elbűvölő Positano ,
ahol sétát teszünk a városközpontban és a
tengerpart felől is gyönyörködhetünk az elképesztő fekvéssel büszkélkedő városka mesés látványában . „Positano mélyre hatol” –
írta Steinbeck. „Álomhely, amely nem tűnik
valóságosnak, amíg ott vagy, de hívogatóan
valóságossá válik, ha elhagytad.” Hajóra
szállva, sziklaszirtek, festői öblök mentén egy
órás sétahajózás után érkezünk meg Amalfi
városába. Séta a Monte Cerreto lábánál fekvő
kisvárosban, ahol megtekintjük a Szent András Dóm épületét majd rövid szabadidő.
Amalfi városából már autóbuszunkkal folytatjuk tovább utunkat. Ravello következik,
mely híres gyönyörű kerámiáiról is, valamint
itt található az a fantasztikus kilátópont is,
ahonnan az Amalfi partvidék legszebb panorámája tárul elénk. (Ár: 55EUR/fő) Visszaérkezés a szállodába a késő délutáni órákban.
5. nap: Capri, az álmok szigete
Szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy
fakultatív kirándulás. Vitathatatlanul a világ
egyik legszebb szigete. Sorrentó városából
egy rövidke hajózással érjük el. Már a kihajózás is nagy élmény, hát még az érkezés a
földi paradicsomba. A sziget nemcsak természeti szépségekben, de történelmi emlé-

kekben is nagyon gazdag. Tiberius császár
több villát is építtetett itt, és egy időben a hatalmas Római Birodalmat is innen igazgatta.
Anacapri városában van egy varázslatos hely,
a Villa San Michele. Axel Munthe egy svéd
származású párizsi orvos volt, hatalmas természetkedvelő. Bár eleinte a karrierjére koncentrált, mégis amikor először járt Capriban
és meglátta Tiberius császár villájának és
egy kis kápolnának a romjait, úgy döntött,
hogy újraépítteti ezeket és itt éli le életét. Ahhoz, hogy elérje élete célját, rengeteget kellett
dolgoznia, ráadásul divatos orvosként, ami
pedig soha nem akart lenni. Az építkezés történetét 1929-ben kiadott könyvében, a San
Michele regényében részletesen leírta. A villának gyönyörű, „többszintes” kertje van, káprázatos növényekkel, forrásokkal és szobrokkal, de a legfőbb látnivaló itt mégis a páratlan
kilátás a Nápolyi-öbölre az egyiptomi szfinx
mellől. (Ha megsimogatod a szobrocskát, a
kívánságod valóra válik.) Az Axel Munthe villa
megtekintése után libegővel megyünk fel a
sziget legmagasabb pontjára, ahonnan csodálatos kilátás nyílik az egész Nápolyi-öbölre.
Capri városában Augustus császár kertjéből
fotózhatjuk a Faraglioni sziklákat. Capri gyönyörű kis pasztellszínű házaival, kacskaringós, szűk kis utcácskáival, tereivel garantáltan
magával ragadja a látogatókat. Érdemes
megkóstolni a citromos csokoládét és a helyi
limoncello-t. (Ár: 85EUR/fő) Visszaérkezés a
szállodába az esti órákban.
6. nap: Procida szigete
Pihenés a tengerparton vagy kirándulás a régió egyik meseszép szigetére. Kora reggeli
indulás a nápolyi kikötőbe, ahonnan kb. 40
perces hajózással érjük el a nápolyi öböl legkisebb szigetét. Procida, színes kis házaival
már messziről elbűvöli a látogatókat. A sziget
két világhírű film forgatási helyszínéül is szolgált (Il Postino, A tehetséges Mr. Ripley). Microtaxi segítségével járjuk be a kis sziget festői
központját. Megtekintjük a Corricella kikötőt,
és a sziget védőszentjének tiszteletére emelt
Szent Mihály katedrálist, majd szabadidő, fürdési lehetőség. Visszaérkezés a szállodába
az esti órákban. (Ár: 55 EUR/fő)
7. nap: Caserta-Montecatini Terme
Vár a Nápoly Versailles-ának is nevezett Caserta, mely a Világörökség része. Méreteivel,

pompájával és a hozzátartozó kertekkel a versailles-i, madridi és szentpétervári paloták
mellett az egyik legnagyobb és legimpozánsabb királyi palota Európában. A nápolyi királyok egy monumentális barokk kastélyt építtettek a Párizs melletti Versailles-i kastély
mintájára. A palota igen népszerű a filmrendezők körében is, hiszen a Mission Impossible
III., valamint a Star Wars filmekben is feltűnt,
utóbbiban mint Amidala Királynő kastélya a
Naboo bolygón. Ezenkívül itt forgatták a vatikáni részt, Dan Brown egyik bestsellerének
filmfeldolgozásában, az Angyalok és Démonok című film jelenetében. A királyi palota és
kert megtekintése után folytatjuk utunkat a
toszkánában található szállásra. Szálláshely
elfoglalása Montecatini Terme hangulatos
városában az esti órákban. A több, különböző
hatású gyógyforrás köré épült város mára
Olaszország legnagyobb gyógy-turisztikai
központja, mely az ivókúráiról híres. A pezsgő
városközpontban hangulatos utcák, pálmafás
terek, éttermek, bárok, üzletek várják a látogatókat.
8. nap: Montecatini Terme-Budapest
Reggeli, majd hazautazás. Érkezés Budapestre az esti órákban.

Időpont:

07.25-08.01.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

28.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

36.400,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

8 nap
139.900,- Ft/fő
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Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

„ISTEN HOZTA DÉLEN!”

1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli Pályaudvarnál, majd megkezdjük utazásunkat
Olaszországba. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül a toszkán
szállásra. Utazásunk alkalmával Campania
tartomány varázslatos helyszíneit keressük
fel. Igazi dél-olasz hangulat, mesés tengerpartok, ízletes konyha és hamisítatlan mediterrán vendégszeretet vár ránk. Programunk betekintést enged a Benvenuti al Sud
című film forgatási helyszíneibe is, és ízelítőt
kapunk az igazi Dolce Vita hangulatából is.
Megkóstolhatjuk az igazi bivalymozzarellát,
a híres fehér fügét és a soppressata di Gioi
nevű helyi szalámi különlegességet is.
2. nap: Caserta-Paestum
Reggeli után folytatjuk utunkat az olasz
csizmán dél felé haladva. Vár a Nápoly Versailles-ának is nevezett Caserta, mely a Világörökség része. Méreteivel, pompájával
és a hozzátartozó kertekkel a versailles-i,
madridi és szentpétervári paloták mellett
az egyik legnagyobb és legimpozánsabb
királyi palota Európában. A nápolyi királyok
egy monumentális barokk kastélyt építtettek a Párizs melletti Versailles-i kastély mintájára. A palota igen népszerű a filmrendezők körében is, hiszen a Mission Impossible
III., valamint a Star Wars filmekben is feltűnt, utóbbiban mint Amidala Királynő kastélya a Naboo bolygón. Ezenkívül itt forgatták a vatikáni részt Dan Brown egyik
bestsellerének filmfeldolgozásában, az Angyalok és Démonok cimű film jelenetében.
A királyi palota és kert megtekintése után
folytatjuk utunkat a szállásra. Szállásunk
a Nápolytól délre fekvő Paestum városában
lesz. Érkezés a szállodába a kora esti órákban. (A medencés szálloda a tengerparttól
300 méterre helyezkedik el.
3. nap: Paestum-Agripoli-CastellabateSanta Maria di Castellabate
Szabadprogram vagy fakultatív kirándulás.
(Ár: 30EUR/fő, mely tartalmazza a belépőt
Paestum romvárosába, és a tárlatvezetést
is!) A mai napon megkezdjük Cilento varázslatos régiójának felfedezését, melynek jelentős része nemzeti park, és több, az
UNESCO Világörökségi listáján is szerepelő
kincset rejt magában. A régió három Vilá-

görökséghez tartozó helyszínnel is büszkélkedhet, melyek közül Paestum régészeti lelőhelye a legismertebb. Ma itt találhatjuk a
világ talán legjobb állapotban fennmaradt
görög templomait. Paestum különlegességét jelzi, hogy korábban olyan nagynevű írók,
illetve költők merítettek belőle ihletet műveikhez, mint Goethe, Shelley vagy Hemingway. Mai napunk első állomásaként Paestum városában lévő romterületet keressük
fel, melyet Poseidon városának építettek
i.e.600 körül. A képekről már valószínűleg
sokszor látott, napsugarak által bearanyozott fenséges dór templomokkal büszkélkedő város, Magna Graecia legszebb városa
volt hajdanán. Különös jelentőséggel bír a
három dór stílusú templom. A romvárosban
megtekinthetőek a város kövezett utcái, házai, a római fórum, fürdők és egy görög színház, 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. Látogatás az ásatási területen, tárlatvezetéssel, majd az innen nem messze lévő régészeti múzeum
megtekintése. Kirándulás Agripoli városába,
séta a kikötőnél és a szűk utcákkal szegélyezett középkori városrészben. Sétánk során felmegyünk az Anjou-Arragóniai kastélyhoz. Rövid szabadidő után felkeressük az
Isten hozta délen című film forgatási helyszínét, a XII. században épített Castellabate
városát, mely Itália legszebb települései közé
tartozik. A városban lehetőség nyílik betérni
a hangulatos sikátorokba, tavernákba és kávézókba, majd a délutáni órákban visszautazás Paestum városába. Visszaérkezés a
szállodába a délutáni órákban, fürdési lehetőség a tengerparton.
4. nap: Cilento-Palinuro-Acciaroli
Mai uticélunk az olaszok kedvence, a mesés
Cilento partszakasza, melynek kristálytiszta
tenger vize mindenkinek a szívét megdobogtatja. Nem véletlen, hiszen Vergilius, Aeneas című művében is említést kap Palinuro,
az ókori mítoszok fontos helyszíne, ahol mesés strandok, öblök és tengeri barlangok lepik meg szépségükkel a látogatókat. Kirándulásunk alkalmával megismerjük a város
nevéhez kapcsolódó legenda történetét is,
mely az Aeneas hajókormányosának, Palinurus nevéhez fűződik, majd hajóra szállva

01.31-ig -10% kedvezmény!

a sziklás part meseszép barlangjainak felfedezésére indulunk.(Hajójegy: 30EUR/fő)
Délután felkeresünk egy agriturismot, ahol
a vidék jellegzetes termékeiből vásárolhatunk és a híres fehér füge feldolgozásából
is ízelítőt kapunk. Következő megállónk, Salerno tartományban, Acciaroli kis halászfalva, melynek aranyhomokos strandja a legtisztábbak egyike Olaszországban, de nem
ez a fő érdekessége a kisvárosnak…Európa
legegészségesebb városában, a hosszú élet
titkait kutatjuk. Ebben a pici városkában él
a világon a legtöbb 100 éves kort meghaladó
lakos. Valamint ez a város ihlette Ernest Hemingway Az öreg halász és a tenger című
művét, ugyanis a második világháború után
Acciaroliban vendégeskedett a híres író is.
A legenda úgy tartja, hogy egy öregedő halászember, Antonio Masaron mindennap kivitte halászni Hemingwayt csónakján a tengerre. Egyesek szerint Hemingway
Masaronról formálta a történet főszereplőjét. Regényében az író így jellemezte a halászt: „Minden öreg volt rajta, csak a szeme
nem, mert a szemepárja vidám volt és törhetetlen, s olyan kék, akár a tenger.” Séta a
hangulatos kisvárosban, majd visszautazás
a szállásra.

városáig ellátunk, séta a majolika és kerámia üzletekkel teli egykori kis halászfaluban, vásárlási lehetőség a színes kerámiákból és a Limoncello likőrből, majd délután
látogatást teszünk egy igazi mozzarella
manufaktúrában, ahol nem csak betekintést nyerhetünk a készítési folyamatba, de
meg is kóstolhatjuk a bivaly mozzarellát,
Battipaglia jellegzetes sajtkülönlegességét.
(Ár: 30EUR/fő) Visszaérkezés a szállásra a
délutáni órákban.

5. nap: Salerno-Vietri sul Mare-Battipaglia
Mozzarella üzem
Reggeli a szállodában, majd fakultatív kirándulási lehetőség vagy pihenés a tengerparton. Salerno mediterrán városát keressük fel, ahol több éven keresztül élt és
alkotott Márai Sándor. Az első látnivaló a
Lungomare Trieste pálmafákkal szegélyezett sétánya, mely Salerno promenádja. A
városnézés során megtekintjük a híres Dómot is, melynek kriptájában Szent Máté
evangélista sírját láthatjuk. Búcsú a gyönyörű fekvésű, sziklák ölelésében fekvő várostól, majd továbbutazás az Amalfi partszakasz legvégén fekvő Vietri sul Mare
városába. Campania elbűvölő kisvárosa, a
színes kerámiáiról is híres, Olaszország
egyik legszebb tengerszakasza, a Vietri sul
Mare és Positano közötti part, mely nem
véletlenül került fel az UNESCO listájára. A
meredek partokról rálátni a tengerre, a környéken pedig a magas hegyek látványa bűvöli el a látogatókat. A hangulatos teraszokról tiszta időben egészen Amalfi

Időpont:

6. nap: Avellino-Chianciano Terme
Indulás Avellino városába, ahol felkeressük
a Santa Maria Assunta dómot, a fehér márványból faragott Bellerofonte kutat, a Piazza
Libertát és a Prefettura épületét, majd folyamatos utazással, rövid pihenőkkel utazunk
Toszkánába. Chianciano Terme városában
található szálláshelyünkre az esti órákban
érkezünk. A város története az etruszk időkig
vezethető vissza, neve azonban a római időkben gyógyító vizéről vált ismertté, így az
„egészség városának” is nevezik.
7. nap: Chianciano Terme-Budapest
Reggeli után indulás Budapestre. Érkezés a
Déli Pályaudvarhoz a késő esti órákban.

08.28-09.03.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

24.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

45.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

7 nap
139.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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PUGLIA & CALABRIA VARÁZSA
Időpont:

07.05-13.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

34.0000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

Gyermek ár:

139.900,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

9 nap

179.900,- Ft/fő

2. nap: Gargano-Vieste-San Giovanni Rotondo
Utazás Puglia tartományába. Délután már a
Gargano-félszigettel, az olasz csizma sarkantyújával ismerkedünk. Kristálytiszta tenger,
gyönyörű partok, mészkőszirtek, mandulafenyő erdők, festői városok ejtik rabul az idelátogatókat. Séta Vieste sziklafalakra épült gyönyörű középkori óvárosában, majd látogatás
Szent Pió Atya városában. Szállás.
3. nap: Tremiti szigetek-Vieste
Ma az Adriai tenger gyöngyszemeinek felfedezésére indulunk. A Garganói félsziget közelében található festői Tremiti szigetcsoport
öt szigetből áll: San Domino, San Nicola, Capraia, Pianosa és Cretaccio. Hajókirándulásunk
alkalmával megmártózhatunk a kristálytiszta
öblökben és megismerhetjük Diomédész legendáját is (Ár: 16.900 Ft/fő - jelentkezéskor
fizetendő!). Visszaérkezés a szállodába este.

1. nap: Budapest-Rimini
4. nap: Bari-Polignano a Mare-Alberobello
Elutazás Olaszországba. Érkezés a Rimini Jellegzetes pugliai tájakon, olajfa és narancskörnyéki szállásra az esti órákban.
ligetek mentén átutazva érkezünk meg Puglia

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

6. nap: Pizzo
Délelőtt látogatás Pizzo festői városközpontjában. (Ár: 20 EUR/fő)
7. nap: Stromboli-Lipari-Vulcano
Szabadprogram vagy fakultatív hajókirándulás
a Lipari szigetekre, mely az UNESCO Világörökség része. Kihajózás Tropea kikötőjéből. Első
megállónk a fortyogó Stromboli szigete. A kúp
alakú sziget legmagasabb csúcsa 926 méter.
Folytatjuk utunkat Lipari szigetére, ahol a belvárosban teszünk egy rövid sétát. Utolsó állomásunk Vulcano lesz, ahol megmártózhatunk az
iszappal teli medencékben is. Strandolás, majd
visszahajózás Tropea városába. (Ár: 16.900,Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!)
8. nap: Orte-Chianciano Terme
Vár Lazio tartomány hangulatos városa Orte.
Városnézés, majd utazás a Toszkánában található szállásra.
9. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre.

NYARALÁS CALABRIA TENGERPARTJÁN

Időpont:

06.20-27.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

30.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:
Gyermek ár:

40.000,-Ft/fő
139.900,-Ft/fő

8 nap

179.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Elutazás. Esti érkezés a toszkán szállodába.

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 városnézés során megtekintjük a híres Dómot is, melynek kriptájában Szent Máté evangélista sírját
láthatjuk. Továbbutazás a "csizma lábfejénél
"elterülő mesés Calabria tartományába. Esti érkezés a Tropea tengerpartján fekvő szállodába.
3. nap: Tropea
Szabadprogram, pihenés a tengerparton. Ismerkedés Tropea festői városával. A város a tengerparton magasodó sziklákra épült, így ennek
megfelelően a belváros egyes pontjairól lélegzetelállító látványban lehet részünk. Láthatjuk Tropea
jelképét, a Santa Maria dell'Isola mészkősziklán
fekvő épületét, sétálhatunk a hangulatos utcácskákban, és fürödhetünk a kristálytiszta tengerben.

4. nap: Pizzo
2. nap: Salerno-Tropea
Pihenés a tengerparton vagy fakultatív kiránduUtazás dél felé. Rövid megálló Campania lási lehetőség. Látogatás Pizzo festői városköztartományában és Salerno mediterrán vá- pontjában és a Chiesetta di Piedigrotta-ban. A
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kis templom épületét a sziklába vájva alakították
ki. Városnézésünk után visszautazás a szálláshelyre. Délután szabad program. (Ár: 20 EUR/fő)
5. nap: Scilla-Reggio Calabria-Pentedattilo
Pihenés a tengerparton vagy egész napos fakultatív kirándulás. (Ár: 30EUR/fő) Első megállónk Scilla
elbűvölő kisvárosa. Az óváros, a San Rocco templom, a Castello dei Ruffo erőd és a lépcsőzetesen
elhelyezkedő házairól ismert festői Chianalea halásznegyed lesznek legfontosabb látnivalóink. Következő megállónk Reggio Calabria, mely egy
fantasztikus tengerparti promenáddal is büszkélkedik. A Lungomare Falcomatá “il più bel chilometro d’Italia” vagyis Olaszország legszebb
kilométere, ahol Gabriele D’Annunzio nevezte. Az
utat gyönyörű épületek szegélyezik, sok közülük liberty stílusban épült. A legszebbek a palazzo Zani,
palazzo Spinelli és a villa Genovese Zerbi. Belvárosi
séta, majd látogatási lehetőség a Régészeti Múzeumban. Továbbutazás Calabria szellemvárosába.
Pentedattilo a tartomány legfestőibb városa. A legendás történetű városban mintha megállt volna
az idő. Látogatásunk után visszautazás a szállásra.

6. nap: Stromboli-Lipari-Vulcano
Fakultatív hajókirándulás a Szicíliához tartozó
festői Lipari szigetekre, mely az UNESCO Világörökség része. Első megállónk a fortyogó
Stromboli szigete, majd látogatásunk után Panarea szigete mellett elhajózva folytatjuk utunkat Lipari szigetére, ahol a belvárosban 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 városába. (Ár: 16.900,-Ft/főjelentkezéskor fizetendő!)
7. nap: Orte-Chianciano Terme
Megkezdjük utazásunkat észak felé. Lazio
tartományában rövid megálló Orte sziklaszirtre épült városában. Belvárosi séta után
utazás a szállásra. Szállás Chianciano Terme
városában.
8. nap: Chianciano Terme-Budapest
Hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

AZ OLASZ CSIZMA SARKA PUGLIA

1. nap: Budapest-Chianciano Terme
Kora reggeli találkozó, majd folyamatos utazás Olaszországba. Körutazásunk alkalmával a csizma alakú ország legdélibb tartományait barangoljuk be. Calabria, Basilicata
tartományok érintésével érkezünk majd el
„Csizma sarkába”, a mesés Puglia-ba. Szálláshely elfoglalása Chianciano Terme termálfürdő 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 (Costiera 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 környéken pedig a magas hegyek látványa bűvöli el a látogatókat. Városnézés, majd délután Paestum ősi görög-római romvárosába
kirándulunk, mely szintén része a Világörökségnek. (Ár: 25EUR/fő) Az Amalfi-parttól
délre találjuk a képekről már biztos sokszor
látott, napsugarak által bearanyozott fenséges dór templomokkal büszkélkedő várost,
Magna Graecia legszebb városát. Paestum
a görög és római időkből jelentős emlékművekkel szolgál. Különös jelentőséggel bír a
három dór stílusú templom. A romvárosban
megtekinthetőek a város kövezett utcái, házai, a római fórum, fürdők és egy görög színház, 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 rejtett kincsét, a semmi máshoz nem hasonlítható különleges szépségű és hangulatú
Matera-t, a kősziklák városát ismerhetjük
meg, mely a Passió című film forgatási helyszínéül is szolgált. Matera régi városnegyede
a Világörökség része. Keskeny, kanyargó utcák, sziklába vájt lakások adják a város sajátos hangulatát. Megtekintünk egy sziklatemplomot, egy jellegzetes lakóházat, majd
folytatjuk utunkat a Puglia és Basilicata tartomány határán fekvő Altamura városába,

mely egykor Puglia fővárosa volt. Belvárosi
sétánk alkalmával megtekintjük a román stílusú Dómot és vásárolhatunk a jellegzetes
termékekből is (Taralli, Caciocavallo, Primitivo stb.). Délután folytatjuk barangolásunkat a trullik földjén. A jellegzetes kúp formájú
tetővel ellátott épület a pugliai táj elmaradhatatlan jellemzője. A Valle d’Itria sajátos
építménye egész egyszerűen képeslapra kívánkozik, ahogyan fehérségével kiemelkedik
a zöldellő növények és a napsütötte kék égbolt határán. A legrégebbi trullikat, melyeket
ma Alberobello városánál találunk a XIV. században építették. Délután a régió egyik legismertebb látványossága az olajfaligetek és
szőlők között megbúvó, bájos Alberobello
következik. A tartomány gyöngyszeme, az
UNESCO által védett mesés kisváros hangulatos éttermekkel, kis üzletekkel várja a
látogatókat és itt természetesen akár egy
trulli belsejét is megtekinthetjük. A különleges jellegű középkori utcákban vásárolhatnak a helyi kézművesek portékáiból, majd
rövid séta a város ősi, történelmi központjában. Szálláshely elfoglalása Alberobello
városának a közelében az esti órákban.
4. nap: Locorotondo-Martina Franca-OstuniPolignano a Mare
Egy látnivalókban gazdag nap vár ránk ismét
a trullik földjén. Belvárosi séta Locorotondo
festői kisvárosában. A dombra épült városkából gyönyörű kilátás nyílik a Valle dei Trullira. Következő megállónk a Valle d’Itria legszebb városai közül a pugliai barokk
második fővárosa, Martina Franca, melynek
óvárosát középkori paloták és barokk templomok alkotják. Séta a fehérre meszelt házakkal teli jellegzetes keskeny utcácskákban,
majd a Piazza Plebiscito és a Basilica di San
Martino megtekintése következik. Utolsó
megállónk a falakkal körülölelt „fehér város”Ostuni. Óvárosa, egyben citadellája, „La
Citta Bianca” (azaz Fehér város) név alatt
ismert, amit fehérre meszelt épületeinek köszönhet. Legjelentősebb épületei a katedrális és a Püspöki Palota valamint néhány nemesi palota. Városnézés, olívaolaj kóstoló,
majd késő délután Polignano a Mare városának 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.

tújának” is neveznek, található San Giovanni
Rotondo városa, ahol ma esti szállásunk lesz.

5. nap: Lecce-Otranto
Reggeli után utazás a „Csizma sarka” felé.
A „barokk városa” Lecce következik, mely a
tartomány egyik legszebb városa a Salentói-félszigeten. Dél Firenzéjének is nevezik,
mert annyi műemlék maradt fenn itt az elmúlt századokból. A Piazza Sant’Oronzo, a
Dóm tér és a város legfontosabb nevezetességeinek megtekintése után ihatunk egy
caffé salentina-t, majd folytatjuk utunkat Otranto városába , mely a középkorban velencei, genovai, firenzei kereskedők találkozóhelye volt. Itália legkeletebben fekvő
városában megtekintjük a gyönyörű óvárost,
mely az egyik legszebb Olaszországban, a
„magyarok kútját, a Castello Aragonese épületét és a Szent Péter Dómot, majd délután
szabadidő, fürdési lehetőség a tengerparton.
Visszaérkezés a szállodába az esti órákban.

7. nap: San Giovanni Rotondo-Loreto
A mai napon Olaszország és Puglia tartomány legfontosabb zarándokhelyét ismerhetik meg. Látogatás a sztigmáiról híres Pió
Atya városában. Következő megállónk Loreto kisvárosa, mely hét évszázad óta híres
búcsújáróhely. Loreto a kereszténység egyik
szent helye, Marche tartományának legfontosabb vallási központja, valamint Olaszország leghíresebb zarándok- és csodatevő
helye. A 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 utunkat a Rimini közelében található szállásra.

6. nap: Bari-Castel del Monte-Trani-Barletta
Reggeli a szállodában, majd Puglia tartomány székhelye Bari felkeresése következik,
mely a Római Birodalom jelentős kikötője
volt hajdanán. Dél-Olaszország második legnagyobb városában, az óváros megtekintésével 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 különleges tisztelet övezi. Szent Miklós hamvainak tiszteletére a városban bazilikát építettek (1087), és az ereklyéket Orbán pápa
helyezte el a főoltáron. A San Nicola Bazilika
Bari, és az európai kereszténység egyik legjelentősebb egyházi építménye, fontos zarándokhely. 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. Belvárosi séta, majd utazás a szállásra. A Gargano-félszigeten, melyet a „Csizma sarkany-

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

Időpont:

09.13-20.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

28.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-Siófok-Balatonlelle-Nagykanizsa

8 nap
149.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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A MESÉS SZARDÍNIA

1. nap: Budapest-Montecatini Terme
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről. Útközben már felkészülünk a sok-sok
látnivalóra, mely utazásunk alkalmával vár
ránk. Vár a mesés Szardínia, ahol 1850 km
hosszú tengerpart, meredek gránit és trachit sziklafokok és a fehér homokos tengeröblök váltják egymást. Smaragdzöld és
tintakék színekben pompázó kristálytiszta
tenger, hófehér homokos tengerpartok és
mindez Európában, elérhető távolságban.
Szlovénián át utazva, az esti órákban érkezünk meg szállásunkra, mely Montecatini
Terme hangulatos városában lesz. A kisvárost több százezren látogatják meg
évente, köszönhetően a világhírű gyógyvizének. A város már a XVI. században büszkélkedhetett fürdőkkel, melyek közül az
első és a leghíresebb a Tettuccio Terme a
város főutcáján épült. Vacsora után esti
séta lehetőség a hangulatos városközpontban, ahol a Piazza del Popolo szökőkútja,
pálmafái, valamint bárok és éttermek sokasága fogad.
2. nap: Livorno-Olbia-Golfo di Asinara
Kora hajnali indulás Livorno városába. Áthajózás a Földközi-tenger második legnagyobb szigetére (Hajójegy: 50EUR/fő). Európa nyolcadik, és a világ negyvenhatodik
legnagyobb szigete, amely Olaszország,
Spanyolország, Tunézia és Korzika között
helyezkedik el. Olaszország különleges autonómiával ellátott régiója. Szardínia fehér
homokos tengerpartjai, a csodálatos kristálytiszta tenger öblök, a hangulatos kisvárosok és a változatos szárd ízek garantálják
utazásunk felejthetetlen élményét. Megtudjuk majd mi is az a nuraghe, a híres bottarga, és a mírtusz likőrt is megkóstolhatjuk
utazásunk alkalmával.
A legtöbb látogató először Olbia városába
érkezik meg Szardínia szigetére, köszönhetően a nemzetközi repülőtérnek és a forgalmas kikötőnek. Az egykori apró halászfalu napjainkban északkelet Szardínia egyik
legnépszerűbb üdülő paradicsoma, hatalmas kikötővel. Olbia neve – föníciai alapítása ellenére – görögül „boldog”-ot jelent.
Így délután már vár bennünket a mediterrán
pezsgés és a „boldog város”, hiszen a kora
délutáni órákban érkezünk Olbia kikötőjébe.
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Belvárosi sétánk alkalmával megtekintjük
a Szent Simplicius templom épületét is,
mely az északi régió egyik legértékesebb
műemléke. Szálláshely elfoglalása a kora
esti órákban.
3. nap: Maddalena-szigetek
Indulás reggeli után 'Santa Teresa di Gallura'
kikötőjéből motoros sétahajóval. Utunk során megismerjük a Földközi-tenger híres és
védett Tengeri Nemzeti Parkját. A sziget
egyik legszebb és leglátványosabb része a
hét fő szigetből álló szigetcsoport “La Maddalena”, mely 1994 óta nemzeti park. A szigetcsoport 18 ezer hektáron terül el, és 180
km partszakaszt foglal magába. A gallúriai
partokhoz közeli szigetek: Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi. A hét sziget közül az egyedüli lakott a La Maddalena az
azonos nevű kb. 11 ezer fős várossal, mely
népszerű kikötőváros és az olasz haditengerészet egyik székhelye. Ma is itt található
a haditengerészet egyik parancsnoksága
és egy tisztképző iskolája. Igazi mediterrán
hangulatú város, szűk utcákkal, jó éttermekkel, bárokkal és sok üzlettel. Ebéd a fedélzeten, fürdési lehetőség a kristálytiszta
tengerben, majd rövid séta a Maddalenasziget központjában. Visszatérés a kikötőbe
délután. (Ár: 55EUR/fő).
4. nap: Sassari-Alghero-Neptun barlang
Szabadprogram vagy egész napos fakultatív kirándulás. Látogatás a sziget második
legnagyobb városában Sassari-ban, majd
Alghero, a „kis Barcelona” , a sziget egyik
legnépszerűbb városa következik. A város
régi épületei híven őrzik a katalán, maajd
spanyol uralom emlékeit. Itt a mai napig hivatalos nyelv a katalán, az utcanévtáblák
és hivatalos feliratok pedig kétnyelvűek, és
a házak homlokzatain sokkal inkább sárgapiros csíkos zászlók lengedeznek, mint
olasz lobogók. A város a környező vizekben
honos tengeri algáról kapta a nevét, ami
valójában tengeri fű (Neptun-fű), így a közeli
barlang neve (Neptun barlang) is innen származik. Algherot Korall-partnak (Riviéra del
Corallo) is nevezik, hiszen egyik fő bevetéli
forrása a korall kereskedelemből fakad.
Szűk utcái szinte roskadoznak a szebbnél
szebb korall ékszerektől, amelyeket szuve-

nírként is megvásárolhatunk. Bejárjuk a
bástyákkal körülvett óváros, macskaköves
utcáit majd hajókirándulás a Capo Caccia
hegyszirthez és Szardínia legszebb természeti képződményéhez, a világhírű 'Grotta
di Nettuno' cseppkőbarlangba. (Ár: 35
EUR/fő)Visszaérkezés a szállodába a kora
esti órákban.
5. nap: Cagliari
Reggeli után fakultatív kirándulási lehetőség a sziget fővárosába, az Angyalok öblében fekvő Cagliari-ba. Útközben fotózás egy
nuraghe-nál, majd városnézés Szardínia legnagyobb városában, mely a Földközi-tenger
egyik legszebb kikötővárosa is egyben. Cagliari a sziget fővárosa, Itália legrégebbi városa. A "Nap város" -ának is nevezik, egyrészt mert éghajlata az egyik
legkellemesebbek egyike a Földközi-tengeren, valamint épp délre néz, mint egy tengerre nyíló óriási ablak. A várost szinte minden oldalról hegyek határolják, kivéve délről,
ahol pedig a tengerrel határos. A város környékén sok sólepárló medence található,
ahol a sziget egyik honos madara a rózsaszín flamingó talált otthonra. Cagliari a város maga 7 dombra épült, és ezek a dombok
alkotják a település egyes negyedeit is.
Séta a domboldalon épült régi negyedben,
a bástyákkal körülvett óvárosban. (Régészeti múzeum, Terrazo Umberto I., Dóm,
Elefánt-torony) Délután kóstoló a sziget jellegzetes termékeiből, majd visszautazás a
szállodába. (Ár: 30 EUR/fő)
6. nap: Castelsardo
Egész napos szabadprogram, majd délután
fakultatív program keretében séta a Doria
család alapította Castelsardo kisvárosában.
A középkori hangulatú várost "Olaszország
egyik legszebb települése" címmel is felruházták. A Doria kastélyból az Asinara öbölre
nyíló fantasztikus kilátást is megcsodáljuk,
majd visszautazás a szállásra. Útközben
rövid megálló, fotózási lehetőség az Elefánt-sziklánál. Visszaérkezés a szállodába
a kora esti órákban (Ár: 15 EUR/fő).
7. nap: Porto Cervo-Olbia
Kijelentkezés a szállodából, majd átutazva
a legszebb és leghíresebb partszakaszon

01.31-ig -10% kedvezmény!

méltó búcsút veszünk Szardínia meseszép
szigetétől. A Costa Smeralda gyönyörű partszakaszát még 1961-ben vásárolta meg
Aga Khan és néhány barátja helybéliektől,
így megalkotván a Smaragd part „ fővárosát
„ a jachtkikötőjéről és közismert politikusok,
színészek által látogatott vendégeiről híres
Porto Cervo-t. A Smaragdpart központjának
számít Porto Cervo, mely az évek során Európa luxus nyaralóhelyévé nőtte ki magát.
A természeti paradicsomba tökéletesen illeszkedő luxus villák, hotelek és a gigantikus
yachtok szimbóluma. A város sétálóutcáján
az összes mértékadó divatcég márkaboltja
megtalálható. Forgattak itt már James
Bond filmet, és a mai napig filmsztárok,
popsztárok vízen ringatózó luxusjachtjai köszönnek vissza ránk az újságok címlapjáról.
A paparazzik kedvenc helye, hiszen az európai elit legnépszerűbb üdülőhelyéről beszélünk. Továbbutazás a kikötőbe (Hajójegy: 50 EUR/fő). Visszautazás a
kontinensre, majd Livorno kikötőjéből a
Montecatini Terme városában lévő szálláshelyünkre. (A késői érkezés miatt nincs vacsora a szállodában!)
8. nap: Montecatini Terme-Budapest
Reggeli a szállodában, majd hazautazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül Magyarországra. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

Időpont:

08.29-09.05.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió (6 vacsora): 35.000,-Ft/fő
Egyágyas felár:

42.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

8 nap

164.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

APARTMANOK ÉS SZÁLLODÁK OLASZORSZÁGBAN
GRADO

LIGNANO

00,-Ft-tól /4
ÁR: 119.9

fő/hét

Grado Észak-Olaszország keleti csücskében, a Trieszti-öbölben, az
Adriai-tenger partján fekvő kis város, a térség leghíresebb
fürdőhelyeinek egyike.Pizza, dolce vita és tengerpart, Budapestről
mindössze 6 órányi távolságra. Hangulatos óváros, kőházak és történelem, és a kikötő ahol a halászcsónakok és kisebb jachtok jól
megférnek egymás mellett.

CAORLE

0,-Ft-tól /4
ÁR: 89.90

fő/hét

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.

LIDO ADRIANO

/hét

,-Ft-tól /fő
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Lido di Adriano Ravenna tengerpartja, Riminitől északra található.
Kellemes, csendesebb olasz üdülőváros, karnyújtásnyira Ravenna
városától és az UNESCO Világörökség részét képező világhírő műemlékektől. A város kevébbé zsúfolt és zajos, mint az észak-olasz
adriai városok, mégis minden adott egy kellemes családi nyaraláshoz,
különösen ha kedvező árat keresünk és még kirándulni is szeretnénk
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BIBIONE

fő/hét

/hét
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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 kilométer 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…

Nyolc kilométer hosszú homokos tengerpartjával Bibione, Itália egyik
legkedveltebb 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 tisztaságáért.

LIDO DI JESOLO

ROSOLINA MARE

0,-Ft-tól /5
ÁR: 79.90

fő/hét
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fő/hét

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 legnagyobb csúszdaparkja,
van gokart pálya, golfpálya, vidámpark, minigolf club, luxus wellness
központ, ócenárium, tropicarium.

Rosolina Mare egy kisebb, csendes üdülőhely Olaszország - Veneto
északi részén, Velencétől délre. A lassan mélyülő 9 km hosszú, homokos
tengerpart tökéletes hely a gyermekes családok részére is. Rosolina
Mare a kedvező áraknak köszönhetően keresett üdülőközpont. Számos
üzlet, étterem és pizzéria, ﬁnom olasz fagylalt várja a vendégeket,
továbbá van kerékpár- és vízibicikli kölcsönzés, mindent ami egy
kellemes tengerparti nyaraláshoz szükséges.

TOSZKÁNA

SZARDÍNIA

0,-Ft-tól /4
ÁR: 98.90

fő/hét

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.
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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!

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

PÁRIZS ÉS EGY CSIPETNYI NORMANDIA
Időpont:

07.27-08.01.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
** szálloda
reggeli

Félpanzió (4 vacsora): 26.000,-Ft/fő
Egyágyas felár:

44.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: BudapestTata-Győr-Mosonmagyaróvár

6 nap
139.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Freyming Merlebach
Elutazás. Esti érkezés a tranzitszállásra.

2. nap: Párizs-Giverny-Chateau-Gaillard-Rouen
Folytatjuk utazásunkat a francia főváros felé. Autóbuszos városnézés: Bastille tér, Louvre, Opera,
Concorde tér, Champs-Élysées, Diadalív, Défense
negyed. Továbbutazás Normandiába, mely változatos tájaival, festői városaival Franciaország
egyik legszebb régiója. Első megállónk Normandia 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 művészetének. „A kertem a legcsodálatosabb remekművem.” – vallotta az impresszionisták atyja.
Giverny pici Szajna menti falujában található a
festő háza. A festményeit ikonikussá tévő tavirózsákkal ékesített birodalma, mely nyugalmas elvonuló tere volt az idős festőnek, ma nyitva áll a
látogatók előtt. Látogatás a híres kertben, és a
berendezett termekben, majd folytatjuk az utunkat Rouen irányába. Útközben fotószünet a
Szajna fölött uralkodó Château-Gaillard impozáns, középkori épületénél, melyet egykor bevehetetlennek 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 keressük fel. A partraszállás egyik legfontosabb emlékhelye Arromanches, ahol egy 360 fokos
körmoziban egy rövidfilmet tekintünk meg, mely
a történelem fontos napját eleveníti fel. Látogatásunk után Normandia, de talán egész Franciaország 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. Visszautazás 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 gyönyörű templomok várnak. Itt áll az a katedrális,
melyet Monet több mint 30 alkalommal festett
meg, és Franciaország egyik legnagyszerűbb gótikus temploma. A déli órákban indulás Párizsba.
Autóbuszos városnézés: Eiffel torony, Invalidusok dómja, Latin negyed, Luxembourg kert, Sorbonne, Panthéon, Szent Mihály körút. Este
fakultatív sétahajózás a Szajnán. Érkezés a szállodába 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 (NotreDame, 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

Időpontok:

04.01-04.06., 05.20-05.25.
08.19-08.24., 09.16-09.21.
10.27-11.01.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

139.900,-Ft/fő

Félpanzió (4 vacsora): 26.000,-Ft/fő
Egyágyas felár:

44.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: BudapestTata-Győr-Mosonmagyaróvár

6 nap
139.900,- Ft/fő
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1. nap: Budapest-Freyming Merlebach
Elutazás. Esti érkezés a tranzitszállásra.
2. nap: Reims-Párizs-Versailles
Reggeli után utazás Champagne tartomány fővárosába, mely hajdanán a királyok koronázó
városa volt. A koronázások és a királyi italok
székhelyén megtekintjük a Notre-Dame katedrálist, mely az ország egyik legfontosabb gótikus temploma. Az építészeti remekmű 1991
óta az UNESCO Világörökség része. A francia
történelem igazán fontos pillanatai, Klodvig
megkeresztelésétől a királyok megkoronázásáig
mind nyomot hagyott Reims városán. A katedrális megtekintése, és rövid buszos városnézés
után továbbutazás a Szajna parti Párizsba, a
fény és pompa városába. Rövid autóbuszos városnézés a francia fővárosban majd a Napkirály
hajdani rezidenciájának megtekintésére indulunk. 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. Programunk az Invalidusok Dómjában (Napóleon sírja)
kezdődik, majd a Pantheon, a Sorbonne, a Luxemburg kert, a Diadalív és Párizs legismertebb
és legelőkelőbb sugárútja, a Champs-Elysées következik. A Sziget és a Notre Dame, valamint a
legfontosabb nevezetességek megtekintése után
délután látogatási lehetőség a Louvre múzeumában, 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). Szállásunkra 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 Loirevölgye 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 megállónk Amboise kastélya, mely a Világörökség része. Itt áll a Szent Hubertus kápolna Leonardo
sírjával. Délután a sokak által legszebbnek tartott kastélyt, a Chenonceau-i vízikastélyt és a
parkot nézzük meg. Délutáni programunkat
Chambord kastélyának megtekintésével zárjuk,
mely a francia reneszánsz és a középkori reneszánsz klasszikus formáit ötvözi. Visszautazás
Párizsba az esti órákban.
5. nap: Párizs
Reggeli után Párizs jelképéhez az Eiffel toronyhoz indulunk, majd fakultatív sétahajózási lehetőség a Szajnán. Ezt követően szabadidő 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.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

PROVENCE ÉS A COTE D’AZUR

1. nap: Budapest-Ligúr tengerpart
Korai találkozó Budapesten, a Déli Pályaudvarnál. Elutazás a Siófok-Nagykanizsa útvonalon. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a francia határhoz közeli tranzitszállásra.

2. nap: Cote d’Azur: Monaco-Nizza-Antibes
Reggeli után továbbutazás a legendás szépségű francia Riviérára, melynek említésekor
először is mesés tengerpartok, valamint az
elegancia és luxus világ jelenik meg szemünk előtt. Elsőként a Côte d'Azur gazdag
és elegáns városállamába, Monacoba látogatunk. Városnéző sétánk során megtekintjük az Óvárost, a Hercegi Palotát, az Oceanográfiai múzeumot és a katedrálist. Rövid
szabadidő, majd továbbutazás a fények, a
színek és az ízek városába. Vár egy időtlen
szépségű régió szívében Nizza, a Francia
Riviéra fővárosa. Nizza egyszerre áraszt mediterrán és francia nagyvárosi hangulatot,
ugyanakkor autentikus bájával hódít, ahol
számtalan kikapcsolódási és városnézési
lehetőség várja a turistákat. Látogatásunk
alkalmával megtekintjük a régi kikötőt, az
óvárost, a híres promenade des Anglais-t és
az orosz negyedet. Utolsó állomásunk Antibes, melynek hangulatos mediterrán óvárosa, festői sikátorai, provinciális piaca, kulturális látnivalói mind-mind sétára

csábítanak. Szállás elfoglalása Avignon környékén az esti órákban.
3. nap: Pont du Gard-Arles-Les
Baux-de-Provence-Avignon
Reggeli után látogatás a Pont du Gardhoz,
a rómaiak által épített, Gard folyón átívelő
vízvezetékhez, mely a Világörökség része.
A 49 méter magas, 275 méter hosszú híd
egy nagyobb vízvezeték és hídrendszer része
volt, mely a környék vízellátását szolgálta.
A Pont du Gard megtekintése utazásunk
egyik legnagyobb élményét jelenti, az ókori
technika csodáját láthatjuk itt. Délután Provence festői régiója vár ránk, melynek neve
a végtelen levendulamezőkkel, bájos kisvárosokkal és romantikus regényekkel kapcsolódik össze. Továbbutazás a tenger és hegyek között fekvő napfényes, mediterrán
vidékre, Provence lelkébe, Arles-ba. Sétánk
során az Amfiteátrum, a St. Trophime templom és annak kerengője lesznek legfontosabb látnivalóink. Délután utazás Les Bauxde-Provence-ba, mely a XIX. sz.-ban itt
felfedezett ásvány, a bauxit névadója. A szakadékokkal határolt, hegykiszögellésre épült
városka ódon házai, utcái és nyilvános kemencéi különleges hangulatot árasztanak.
Napunk utolsó állomása Avignon, a vidék
fővárosa. Városnéző séta a pápák egykori
városában, ahol a főbb nevezetességek
megtekintése után rövid szabadprogramra
nyílik lehetőség. Visszautazunk a szálláshelyre.

01.31-ig -10% kedvezmény!

Village középkori hangulatú kőházai, kézműves-műhelyei, galériái, girbegurba utcácskái között teszünk kellemes sétát. Este a
tranzitszállás elfoglalása Olaszországban.
6. nap: Ligúria-Budapest
Reggeli után hazautazás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Szlovénián keresztül
Magyarországra. Érkezés Budapestre a késő
esti órákban.

4. nap: Aix-en-Provence- Rousillon
Reggeli után utazás Provence egykori fővárosába, amely ma gyógyfürdőhely, a művészetek, a kutak és a platánok városa. Vár a
piacok, a gyümölcsök, a zöldségek színe és
illata, a provence-i konyha aromája és a régi
szökőkutak zubogásának semmihez sem
hasonlító hangulata. Belvárosi séta, majd
rövid szabadidő Aix-en-Provence-ban. Ezt
követően látogatás egy levendula lepárló
üzemben. A vezetett túra során betekintést
nyerünk a több, mint 100 éve működő üzem
gyártási folyamataiba, illetve eredeti provence-i levendula termékeket is vásárolhatunk. Mai utolsó programunkként a régió
egyik legszebb városát fedezzük fel. Irány
az okker vidék. Roussillon kisvárosa a közeli
okkerbányáknak köszönhetően Provence
egyik leglátványosabb települése, melynek
szinte minden épülete lenyűgöző mélyvörös
vagy okkersárga színben pompázik. Visszautazás a szállásra.
5. nap: Cannes-Grasse-Cap Ferrat-Eze
Village
Reggeli után ismét a Riviéréra látogatunk.
Első megállónk a világhírű földközi-tengeri
üdülőhely, Cannes, a filmfesztivál városa,
ahol megtekinthetjük a Filmpalotát, a híres
Croisette-sétányt, és a város bölcsőjeként
ismert Suquet-dombot is. Következő megállónk Grasse a parfümgyártás fővárosa.
Bepillantást nyerhetünk a parfümgyártás
technikai fejlődésébe, valamint a parfüm
múzeum megismerteti a látogatót a parfüm
előállításának lépéseivel. Utunkat panorámaúton folytatva a milliárdosok félszigetére,
Cap Ferratra utazunk, ahol az Ephrusi villa
egzotikus kertjét is megtekintjük, majd Eze

Időpont:

08.26-31.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
**/*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

29.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

42.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek: BudapestSzékesfehérvár-Siófok-BalatonlelleNagykanizsa

6 nap
144.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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A DORDOGNE-VIDÉK SZÉPSÉGEI
Időpont:

05.10-16.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
**/*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

35.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

49.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: BudapestSzékesfehérvár-Siófok-BalatonlelleNagykanizsa

7 nap

159.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Torino
Elutazás a Torino közeli szálláshelyre.

2. nap: Lyon-Puy de Dome-Périgueux
Indulás a kulturális világörökséghez tartozó
Lyon felé. Rövid séta az óvárosban. Továbbutazás Puy-de-Dome vulkanikus vidékére. A
terület egyike a Föld „forró pont”-jainak. A
vulkán csúcsán, mintegy 1.500 m magasságban található a Temple de Mercure templom, ahonnan lenyűgöző, 360°-os körpanoráma nyílik a környező mintegy 80 alvó
vulkánra. Továbbutazás Perigueux környékén
található szállásunkra.
3. nap: Périgueux-Beynac-Domme-La Roque
Gaegac-Sarlat
Périgueux felfedezésére indulunk. A város római kori emlékei és középkori utcácskái, épületei mellett a legfontosabb látnivaló a SaintFront 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 középkori központjában tett sétával zárjuk.
4. nap: Souillac-Rocamadour-Cahors-Pont
Valentré Albi-Toulouse
Elutazás Souillac-ba, ahol megtekintjük a híres románkori apátságot, mely pompás szobraival a világörökség része, majd Rocamadour sziklafalba települt, ősrégi egyházi
központjába látogatunk. Cahors-ban láthatjuk
a francia délvidék legszebb erődített hídját,
a Pont Valantét a Lot folyón. Továbbutazás
a híres festő, Toulouse-Lautrec szülővárosába, Albiba, ahol Európa egyik legszebb katedrálisát tekintjük meg, valamint a Palais de
la Barbie püspöki palotát, mely ma az egyik
legnagyobb gyűjteménnyel rendelkező Toulouse-Lautrec múzeumnak ad otthont. Szállás Toulouse környékén.
5. nap: Toulouse-Montpellier-Aix-en-Provence
Városnézés Toulouse-ban, melynek világ-

FRANCIA RIVIÉRA

Időpont:

06.26-07.03.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
**/*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

45.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

69.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: BudapestSzékesfehérvár-Siófok-BalatonlelleNagykanizsa

8 nap

179.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Ligúr tengerpart
Elutazás. Esti érkezés a szállodába.
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6. nap: Marseille-Briancon-Torino
Városnézés Marseille-ben. A város legjellemzőbb épülete a Notre Dame de la Gare, a római-bizánci bazilika, mely egyike a legszebb
franciaországi katedrálisoknak. A XIX. századi épület a város legmagasabb pontján áll,
így Marseille bármely pontjáról jól látható.
Rövid szabadidőt követően utazás Európa
második legmagasabban fekvő városába, Brianconba. Rövid séta, majd továbbutazás Torino környéki szálláshelyünkre.
7. nap: Torino-Budapest
Hazautazás. Érkezés az esti órákban.

01.31-ig -10% kedvezmény!

2. nap: San Remo-Eze Village-Cap Ferrat
Séta a ligúr tengerpart egyik legszebb városában, majd folytatjuk utunkat a Francia Riviérára.
Belvárosi séta a sziklatetőre épült Eze Village
középkori hangulatú kisvárosban. Délután a
francia riviéra egy rejtett kis gyöngyszemét fedezhetjük fel. Megtekintjük a látványos Ephrussi
Villát a hozzá tartozó kilenc pompás kerttel melyeket szökőkutak, kis tavak, ritka növények díszítenek. Utazás a Cannes közeli szállásra.

ahol nem csak válogatni lehet a gyönyörű képzőművészeti alkotások között, de a készítő
műhelyekbe is betekintést nyerhetünk. SaintPaul a francia riviéra egyik leghíresebb művész
faluja következik. További utunk a Farkas szoroson át Gourdon-ba vezet. Rövid séta, fotószünet (760 m magasságból). Hazafelé rövid
szabad séta Grasse esszenciák illatfelhőjében
úszó zegzugos sikátoraiban. Visszaérkezés a
szállásra a délutáni órákban.

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

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

4. nap: Vallauris-Saint-Paul-Gourdon-Grasse
Pihenés a tengerparton fakultatív kirándulási
lehetőség. (Ár: 20 EUR/fő) Első utunk Vallaurisba vezet. Ez a kis település a kerámia hazája,

szerte elismert, 1229-ben alapított egyeteme
az egyik legrégebbi Európában. Főbb látnivalóink 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 belvárosban. Szállás Aix-en-Provence környékén.

6. nap: Thoronet-Verdon szurdok
Szabadidő, pihenés a tengerparton vagy
fakultatív kirándulás (Ár: 20 EUR/fő). Délelőtt a Thoronet-i apátságot tekintjük
meg. Itt épült meg a kifinomult, ugyanakkor szigorú és letisztult formákat felsorakoztató, legrégebbi provanszál ciszterci
apátság, a románkori Provence egyik legharmonikusabb alkotása. Folyatatjuk
utunkat Provence leglátványosabb természeti képződményéhez, az európai Grand
Canyon-ba. Visszaérkezés a szállásra az
esti órákban.
7. nap: Monaco-Monte Carlo-Acqui Terme
Városnézés Monaco-ban. Látogatásunk alkalmával 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 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

ROMANTIKUS PROVENCE

Időpontok:

04.27-05.02.
10.05-10.10.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
**/*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

20.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

30.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: BudapestSzékesfehérvár-Siófok-BalatonlelleNagykanizsa Leszállási lehetőségek:
Mosonmagyaróvár-Győr-Tata

6 nap

139.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-San Remo
Elutazás. Szállás a Ligúr tengerparton.

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

3. nap: Cote d’Azur-Antibes-Cannes
Szabadidő Imperia városában, vagy fakultatív
kirándulás. Az Azúr part festői kisvárosába ,
Antibes-ba utazunk. A város népszerűsége rohamosan megnőtt az elmúlt évtizedek folyamán. A hajdani Grimaldi birtok kikötője, tengerpartja, és a leghíresebb provanszál piac
töretlen vonzerővel bír. Séta a hangulatos belvárosban, majd délután kirándulás a Côte
d’Azur világhírű üdülővárosába, Cannes-ba, ahol
sétánk folyamán megismerkedünk a Filmfesztiválok helyszíneivel (palota, La Croisette sétány,
filmpalota), de felsétálunk a Suquet dombra
is, amely a város középkori bölcsőjét képezi.
(Ár: 20EUR/fő) Este visszautazás a szállásra.
4. nap: Annecy-Yvoire-Genf
Mai úti célunk Szavoja, Franciaország legalpesibb régiója. Látogatás Annecybe. Ez a város
az Alpok Rómája, de egyben az Alpok Velencéje
is, melyről a csatornákkal szelt, óvárosi sétánk
folyamán meggyőződhetünk. Továbbutazás
Yvoire városába, majd utolsó állomásunk Genf.
Városnézés. Szállásunk Genf mellett lesz.

01.31-ig -10% kedvezmény!

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

BURGUNDIA - ELZÁSZ ÉS AZ ALPOK
Időpont:

09.02-07.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
**/*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

32.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

45.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek: BudapestTata-Győr-Mosonmagyaróvár
Leszállási lehetőségek: NagykanizsaBalatonlelle-Siófok-Székesfehérvár

6 nap

129.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest- Strasbourg
Franciaország észak-keleti tartománya, Elzász felé vesszük utunkat. Utazás a tranzitszállásra.

2. nap: Elzász: Strasbourg – Colmar
Ma a hagyományaihoz hű Elzászban barangolunk. A német és a latin világ között húzódó vidéken, 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 Strasbourg vár ránk, ahol múlt és jelen egymás mellé
épült. A francia himnusz szülővárosa, az Európai
Unió egyik központja méltóságteljesen őrzi a
középkor legmagasabb katedrálisát és benne
a világhíres csillagászati órát, az egész világon
páratlannak 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 tetejű várak és kastélyok, hangulatos kis falvak
teszik oly jellegzetessé a régiót. Dijon-i városnézés. A XIX. századi mondén város büszkén

őrzi érintetlen, középkori városmagját. Mindezekről autóbuszos és gyalogos program keretében 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 központját, a cisztercita rend bölcsőjét: Cîteaux-t.
Délután a burgundi borvidék fővárosaként ismert, 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 nemesség élet élvezetéről tanúskodnak. Utazás
Clunybe. Az apátság volt a középkori Európa

szellemi fellegvára, a bencés rend reformjának
központja. Következik Berzé-le-Châtel a „Burgundi Carcassonne”. A tizenhárom toronnyal
szegélyezett vár a középkori Burgundia egyik
legjobb állapotban megmaradt erődítménye.
Utolsó programunk a Szerzetesek kápolnája.
A Cluny apátsághoz tartozó hajdani menedékhely, a burgundi románkori építészet gyöngyszeme. Falai között őrzi igazi kincsét: egy, a
XII. 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. Utazás Pérouges-ba , mely a középkorból szinte
érintetlenül maradt ránk. Városnézés, majd
utazás a Torino melletti szállásra.
6. nap: Torino – Budapest
Városnézés Torino-ban, hazautazás. Budapestre a késő esti órákban érkezünk.
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SVÁJCI SÉTÁK & AUSZTRIA

Időpontok:

04.01-05., 07.13-18.*
09.22-26.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:
Részvételi díj*:
Félpanzió:
Félpanzió*:
Egyágyas felár:
Egyágyas felár*:

114.900,-Ft/fő
146.900,-Ft/fő
24.000,-Ft/fő
30.000,-Ft/fő
30.000,-Ft/fő
40.000,-Ft/fő

5/6 nap

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!

114.900,- Ft-tól/fő

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 épületek között sétálunk, majd utazás a szállásra.
2. nap: St. Gallen-Schaffhausen-Zürich
Látogatás St. Gallenbe. A barokk katedrális és a
Világörökséghez tartozó kolostorkönyvtár megtekintése, majd folytatjuk utunkat az óragyártás
központjába, Schaffhausenbe, ahol a híres Rajnavízesést csodálhatjuk meg. A kontinens legnagyobb 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 óvárosa hűen megőrizte ősi jellegét.
3. nap: Luzern-Bern
Programunkat az ország egyik leghangulatosabb
kisvárosában, Luzernben kezdjük. Séta az óvárosban, ahol megtekintjük a város jelképeit is- a

középkori fedett fahidat és az Oroszlános emlékművet. Utazás Svájc fővárosába, Bernbe, melynek
belvárosa a Világörökség része. Szűk, macskaköves utcái, díszes szökőkútjai, pompás épületei
és hatalmas csillagászati toronyórája pont olyan,
mint ötszáz évvel ezelőtt is. Séta az óvárosban,
ahol megtekintjük a város legjelentősebb templomát, 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 partján fekvő Vaduz-ban. A város, amelyet kisvonattal tekintünk meg, a Liechtensteini hercegség
fővárosa, a nemzeti parlament, a liechtensteini
hercegi család és a római katolikus érsek székhelye is egyben. Szállás Innsbruck közelében.

01.31-ig -10% kedvezmény!

5. nap: Berchtesgaden-Budapest
Utazás az alpesi sóbányászat egyik legrégibb központjába. Ellátogatunk a híres
csaknem 500 éves Berchtesgadeni sóbányába. 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 kiállítás teszi felejthetetlenné a kirándulást,
majd hazautazás. Hazaérkezés a késő esti
órákban.
*6. nap:Jungfrau-Trümmelbach gleccservízesések
Fakultatív kirándulás a Berni Alpok leghíresebb gleccservidékére, a Jungfrau világába.
Látogatás a 4000 méter magas hegyek között fekvő Lauterbrunneni-völgybe, Európa
talán legszebb gleccservölgyébe. Utazás a
híres Jungfrau fogaskerekű vasúttal egy kilátópontig. Délután a Trümmelbach gleccservízesésekhez utazunk, majd Altdorfban a Tell
Vilmos emlékmű megtekintése. (Ár: 26.900,Ft/fő-jelentkezéskor fizetendő!)

SVÁJC EURÓPA GYÉMÁNTJA ÉS AUSZTRIA
Időpont:

08.17-22.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

30.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

45.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

6 nap

135.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Salzburg-Innsbruck
Kora reggeli indulás Budapestről. Utazás Salzburgba. Az Alpok északi szélén

fekvő, varázslatos barokk város, a vár sziluettjével, a dóm és a templomok tornyaival
már régóta az UNESCO Világörökségének
része. Városnéző séta a hangulatos óvárosban (Mirabell kastély, Mozart háza, Érseki Palota stb.), majd a késő délutáni órákban elutazunk Innsbruck környéki
szállásunkra.
2. nap: St.Gallen-Schaffhausen-Zürich
Folytatjuk az utunkat az Arlberg-hágón keresztül a hófödte hegycsúcsok, fenséges hegyek, gyönyörű tavak, kastélyok és reneszánsz katedrálisok országába. Először
St.Gallenbe, Svájc ősrégi kereskedelmi és
egyházi központjába látogatunk. A barokk katedrális és a Világörökséghez tartozó kolostorkönyvtár megtekintése után folytatjuk
utunkat a schaffhauseni Rajna-vízeséshez,
majd ismerkedés Svájc élénk tóparti metropoliszának és egyben legnagyobb városának,
Zürich-nek a nevezetességeivel. Séta a bankárváros nevezetességei között: Grossmünster, Fraumünster, Városháza stb.

3. nap: Luzern-Bern-Genf
A mai napunkat az ország egyik leghangulatosabb kisvárosában, Luzernben kezdjük, mely a
romantikus Vierwaldstatti tónál és a Pilatushegy 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 képezi. A városnézés alkalmával megtekintjük a
város legfontosabb nevezetességeit: Bärengraben, Harangtorony, Városháza, Münster. Szálláshely elfoglalása az esti órákban.
4. nap: Genf-Yvoire-Annecy
A Genfi-tónál kezdjük programunkat. Alpesi panoráma, faházas falvak, szőlő borította lejtők és
a vitorlások erdeje a tó kék vizén, évszázadok
óta híres írók, zeneszerzők, színészek sorát vonzotta. Városnézés Genfben, melyet a “Kálvinista
Rómának” is neveznek. A tó partján elterülő város 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 látogatunk. Itt az alpesi kisváros csatornákkal
szelt, mesébe illő óvárosát tekintjük meg.
5. nap: Chillon-Liechtenstein
Az ország egyik legérdekesebb történelmi emlékét keressük fel Chillonba látogatva. A sziklára
épült vízivár megtekintése után elbúcsúzunk
Svájctól és továbbutazunk Liechtenstein mini
hercegségen keresztül. Rövid megálló Vaduzban, a fővárosban. Az esti órákban érkezünk
szálláshelyünkre.
6. nap: Kufstein-Budapest
Haza utunkon első megállónk Kufsteinben lesz.
Tirol egyik legszebb városkájában érdekes látnivaló a vár, ahol több magyar között Rózsa Sándor
is raboskodott. A festett polgárházak, cégérek
által ékesített utcákon sétálva ismerkedünk a várossal. Továbbutazás Ausztria egyik festői tavához,
a Mondsee-hez, rövid séta a tóparton, majd hazautazás. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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AZ ALPOK GYÖNGYSZEME SALZKAMMERGUT
Időpontok:

04.02-04., 07.02-04.
12.03-05.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
panzió
reggeli

Részvételi díj:

49.900,-Ft/fő

Félpanzió:

10.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

9.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Tata-Bábolna-GyőrMosonmagyaróvár

3 nap

49.900,- Ft-tól/fő

1. nap: Budapest-Bad Ischl-Hallstatt
A kora reggeli órákban indulunk az egyik
legszebb alpesi táj, a Felső-Ausztria és Stájerország határán található, mélyen fekvő
tavaival és égbenyúló hegyormaival lenyűgöző Salzkammergut felfedezésére. Utunk
a monarchia „titkos fővárosába” Bad Ischlbe vezet. A gyönyörű alpesi környezetben
fekvő város Salzburg tartomány határán,
Felső-Ausztria déli részén, 468 méter magasan található. A Császár Villa megtekintése, mely Ferenc József és Erzsébet nyári
rezidenciája volt. A villa-látogatásunk után
rövid belvárosi séta a hangulatos városközpontban. 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 festett házaival, különleges hangulatával lenyűgözi
a látogatókat. Itt található Hitler híres „Sasfészke”. A vendégház egy olyan hegycsúcson
található, melyet csak a hegy belsejében közlekedő lifttel lehet elérni. (Rossz időjárás esetén,
illetve október és május között a vendégház
nem látogatható, helyette kirándulás a Királytóhoz. Séta a tóparton, majd Berchtesgaden
város megtekintése.) Ezután látogatás a Hellbrunni kastélyban (A kastély márciusban zárva
tart, helyette a Berchtesgadeni sóbányát keressük fel, illetve Berchtesgaden óvárosát tekintjük meg, majd rövid látogatás a Grassl pálinkaüzemben). A nagyszerű építészeti
remekmű, a hatalmas parkkal és világszerte
páratlan vízi játékaival ma is a legpompásabb
reneszánsz építmények közé tartozik az Alpok
vonulatától északra. Délután városnézés Mozart városában. Salzburg történelmi óvárosát
az UNESCO 1997-ben a Világörökség részévé

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

SALZKAMMERGUT HEGYEK GYÖNGYSZEMEI

Időpont:

08.05-08.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
panzió
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Tata-Bábolna-GyőrMosonmagyaróvár

4 nap
70.900,- Ft/fő
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1. nap: Linz-Hallstatt-St. Gilgen
Utazás Linzbe, mely Felső-Ausztria tartomány
székhelye. Linz megtekintéséhez a helyi „kisvasútra” ülünk fel az óváros szívében. A rövid kisvasutas városnézés alatt átfogó képet kapunk
Linz történelméről és fejlődéséről. Folytatjuk
utunkat Ausztria egyik gyöngyszeméhez, Hallstattba. A hallstatti tó partján elterülő barokk kisváros 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, kanyargós kis utcái, középkori piactere, templomai, sóbányája, a vaskori kultúra leletei miatt a városkát
az UNESCO a Világörökség részévé nyilvánította.
A Salzkammergut-i tóvidéken átutazva fotószünetet tartunk a Wolfgang tónál St. Gilgen-ben,
amely a Schafberg és a Zwölfer ölelésében fekszik. 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 panoráma nyílik a Königsee-re és az Alpok hegycsúcsaira. (Rossz időjárás esetén, illetve október és május között a vendégház nem
látogatható, helyette kirándulás a Király-tóhoz,
séta a tóparton.). Következő állomásunk a madártávlatból 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. Védőruhába öltözve, kisvasúttal 650 métert utazunk
a hegy belsejébe, ahol két csúszda, csónakkal
járható bányató és interaktív kiállítás teszi felejthetetlenné a kirándulást. Berchtesgadeni
kirándulásunkat a Grassl encián pálinka és likőrgyárában tett látogatással fejezzük be.
3. nap: Grossglockner
Útban a Grossglockner felé elhaladunk Werfen
középkori vára és síversenyeiről híres Bischofshofen városa mellett. A Grossglockner 3798

méteres magasságával Ausztria legmagasabb
hegycsúcsa, a Hohe Tauern Nemzeti Park része. Európa egyik legszebb magashegyi panoráma útja az 1935-ben átadott 48 km hosszú
Hochalpenstrasse vezet hozzá. A hegyi panoráma úton az Edelweiß csúcs alatt, 2428 méter
magasan tartunk pihenőt, majd megérkezünk
a 2369 méter magasan fekvő Ferenc József
kilátóhoz. A hegycsúcsok, vízesések, tengerszemek látványa rabul ejti az embert. Heiligenblutnál 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.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

SALZKAMMERGUT TIROLLAL FŰSZEREZVE

Időpont:

08.25-29.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda/panzió
reggeli

Félpanzió:

20.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Tata-Bábolna-GyőrMosonmagyaróvár

5 nap
86.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Traun tó-Innsburck
Kora reggel indulunk Salzkammergut felfedezésére. Első megállónk a Traun tó. Séta
Gmunden szépséges városában, majd továbbutazás a Mondsee partjához. Rövid
séta a tóparton, majd utazás az Innsbruck
közeli szállásra.
2. nap: Innsbruck-Swarowski-Kufstein
Látogatás Innsbruck-ban. Városnézés a műkincsek városában: Goldenes Dachl,
Schwarze Mandl, Császári palota. Továbbutazás Wattensba, a Swarowski kristály kiállítás megtekintése. André Heller varázslatos
világában neves nemzetközi művészek alkotásai ragyognak, a kristályok csillogó színei
és formái összeolvadnak egymással, és csodálatos kaleidoszkópot alkotnak az illatok és
hangok világával. Továbbutazás Tirol második 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 kilátásban lehet részünk a környező alpesi hegyvilágra (Rossz időjárás esetén, illetve október és
május között a vendégház nem látogatható,
helyette kirándulás a Király-tóhoz. Séta a tóparton, majd Berchtesgaden város megtekintése.) (A Sasfészek áprilisban zárva tart, helyette a Berchtesgadeni sóbányát keressük fel,
illetve Berchtesgaden óvárosát tekintjük meg.)
Délután látogatás a Hellbrunni kastélyban, melyet 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 nyilvánítottak. Megnézzük a Mozart kutat a Városháza előtt, majd áthajózunk St. Wolfgangba.
Rövid városnézés után folytatjuk utunkat Bad

TIROLI KALANDOZÁSOK
Időpontok:

05.21-24., 07.22-25.
09.30-10.03.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

21.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

4 nap

75.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Kufstein-Rattenberg
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Kufstein városába. Kufstein vára Tirol egyik
jelképévé vált, bár börtöne a magyar történelem egyik szomorú helyszíne. Folytatjuk utunkat az Inn folyó partján fekvő
Rattenbergbe, melyet Tirol legkisebb városaként is emlegetnek. A szépséges kisváros, különleges középkori hangulatával
és üvegművészetével méltán vívta ki a világhírnevet. Belvárosi sétánkat követően
búcsú a tiroli „üvegvárostól” és utazás a
szállásra. Szállás Innsbruck közelében.

2. nap: Schwaz ezüstbánya-Krimml-Innsbruck
Reggeli után útra kelünk, hogy felfedezzük a
világ egykori legnagyobb ezüstbányájának titkait! Izgalmas és kalandos 1,5 óra vár ránk a
bányák anyjaként emlegetett schwazi ezüstbányában. Az egészen a középkorig visszatekintő érdekes időutazás a kis bányavonattal
való utazással kezdődik, amellyel lejuthatunk
a hegy gyomrába, az ezüstbányába és elvezet
minket a bátor kincskeresők nyomán a megigéző ezüströgökhöz, ahol bepillanthatunk az
ezüst és egyéb ércek kitermelésének rejtelmeibe. Egykor Schwaz volt a világ legnagyobb
bányavárosa a világ ezüstkitermelésének 85%ával. A látogatás alatt mindent megtudhatunk
a középkor legnagyobb bányájáról, a bányászok nehéz életéről, és azokról a nagykereskedő családokról, akik a schwazi ezüsttel befolyásuk alatt tartották az európai politikát és
az Újvilág felfedezését. A föld felszínére visszatérve utunk csodálatos természeti környezetbe
vezet. A Krimml vízesés Ausztria legmagasabb
vízesése, mely a Hohe Tauern Nemzeti Park
területén, az olasz határhoz közel található. A
három zuhatagból álló Krimml-vízesés 380
méteres magasságával Európa leghosszabb
szabadon alázuhanó vízesése. A vízeséshez
látogatók számára 1835-ben kezdtek kiépíteni
egy turista utat. Megtekintjük a legalsó, legnagyobb vízesést majd, délután Tirol fővárosába, 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 Olaszországhoz tartozó, mediterrán hangulatú Dél-Tirolba. (Ár: 30 EUR/fő) Korai reggeli, majd utazás
a 190 méter magas Európa hídon és a Brenner
hágón keresztül Dél-Tirolba. Rövid séta Vipiteno, Olaszország legészakibb kisvárosának
középkort idéző óvárosában. Az alpesi kisváros
egykor császárok és királyok lakhelye volt, ma
egy igazi kis gyöngyszem, díszes loggia-kal
ékeskedő utcákkal és elegáns üzletekkel. Továbbutazás Trentino-Alto-Adige tartomány üdülővárosába, Merano-ba, mely az egyik legnépszerűbb üdülőközpontnak számít a régióban.
Belvárosi séta a hangulatos városközpontban
(Dóm, Puccini színház), majd látogatás a festői
Trauttmansdorff kastélyban. A város egyedülálló látványosságát 2005-ben Olaszország legszebb kastély parkjának választották. Az egzotikusságával szemet gyönyörködtető,
amfiteátrumra emlékeztető formájú terület egy
napsütötte hegyoldalon helyezkedik el, a tengerszint felett 334-438 méter magasan. Séta
a 12 hektár területet elfoglaló változatos mediterrán és egzotikus növényvilágával rabul
ejtő kastély parkban. Mai programunk utolsó
állomása a Dolomitok kapuja, Bolzano. A városka Dél-Tirol székhelye, az ország egyik kulturális központja. Az „ezer dialektus városában”
megtekintjük Bolzano jelképévé vált Dómot.
Következő programunk a világhírű Dél-Tiroli

Ischl-be, a híres császári üdülőhelyre. A monarchia „titkos fővárosa” gyönyörű alpesi környezetben fekszik Salzburg tartomány határán.
A Császár Villa megtekintése. Bad Ischl legismertebb vendége, Ferenc József császár, közel
60 nyarat töltött a gyönyörű parkkal körülvett
biedermeier villában. Folytatjuk Salzkammergut
felfedezését Ausztria egyik legfestőibb városkájával. Hallstatt hegyoldalba felkúszó keskeny
kis utcáival, apró házaival a Salzkammergutitóvidék egyik gyöngyszeme, része a Világörökségnek. 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, Budapestre a késő esti órákban érkezünk.

01.31-ig -10% kedvezmény!
Régészeti Múzeum megtekintése. A fő szenzáció Ötzi, a jégbefagyott ember, akit 20 évvel
ezelőtt, 1991. szeptember 19.-én találtak meg
Hauslabjoch közelében, Similaunhüttenél (Tisenjoch), 3200 méter magasságban. 1998 januárjában a similauni múmiát a bolzanoi régészeti múzeumba szállították és ott egy
egészen új hűtőtechnikával felszerelt mélyhűtő
üvegvitrinjében állították ki, állandó 6 fok hőmérsékleten, 99% relatív páratartalmú levegőben. Visszaérkezés a szállodába .
4. nap: Swarovski-Tratzberg-Budapest
Reggeli után a Swarovski varázslatos kristályvilága vár ránk. Egy vizet okádó botanikus óriás vigyázza az André Heller által megálmodott kristályvilág bejáratát, ahol a
látogatókat egy fantasztikusan csillogó kiállítás bűvöli el. Neves nemzetközi művészek
alkotásai ragyognak, a kristályok csillogó
színei és formái összeolvadnak egymással,
és csodálatos kaleidoszkópot alkotnak az illatok és hangok világával. Következő megállónk a Wattens és Kufstein között, egy sziklatömbön emelkedő, hatalmas, ugyanakkor
varázslatosan romantikus Tratzberg, Európa
legszebb késő-gótikus várkastélya. A kastélyt elsősorban gazdag és eredeti belső berendezése teszi oly látványossá melynek
fénypontja a Habsburg-terem, ahol egyedülálló falfestmény ábrázolja a Habsburgok
családfáját. Látogatásunk után megkezdjük
utazásunkat Magyarországra. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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BAJOR KASTÉLYOK
Időpontok:

05.21-24., 07.08-11.
08.26-29.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda/panzió
reggeli

Félpanzió:

18.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Tata-Bábolna-GyőrMosonmagyaróvár

4 nap
74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Innsbruck
A kora reggeli órákban elutazás Budapestről.
Délután látogatás a hatalmas hegyek között
fekvő tiroli fővárosban, a műkincsek városában, 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 várkastélya, majd a „mesekastély” következik,
Neuschwanstein, melyet a kastélyok kastélyának vagy az építészet és álom keverékének
neveznek. A csupa torony és bástya épületegyüttes egy magányos szirtfokon áll, egy
alpesi tó közelében. A pompásan berendezett
belső termek meglátogatása után utunk Linderhofba vezet, II. Lajos egyetlen befejezett
kastélyához. A hegyek között megbújó, gyönyörű parkban helyet foglaló kastély a versailles-i Kis-Trianon palota mintájára épült
neorokokó stílusban. Visszaérkezés a szállásra az esti órákban.

01.31-ig -10% kedvezmény!
3. nap: Chiemsee-Berchtesgaden
Kirándulás Bajorország legnagyobb tavához
a „Bajor tengerhez”. Érkezés a Chiemseehez a délelőtti órákban, ahol elhajózunk az
építészet egyik remekművéhez II. Lajos romantikus kastélyához: a Herrenchiemseehez. A kastély tükörterme a Versailles-i palota mintájára épült, szépségében
túlszárnyalva azt. Az épület megtekintése
során bepillantást nyerhetünk a kastélyépítészet technikájába. Ezután utazás Dél-Bajorországba. Berchtesgaden festői kisvárosa
gyönyörű környezetben, magas hegyek ölelésében található. Itt található Hitler híres
„Sasfészke”. A vendégház egy olyan hegycsúcson épült, melyet csak a hegy belsejében közlekedő lifttel lehet elérni. (Rossz időjárás esetén, illetve október és május között
a vendégház nem látogatható, helyette kirándulás a Király-tóhoz. A gyönyörű fjordszerű Königssee, azaz a királyok tava, a hegyek által ölelt smaragdzöld, nyugalmat
árasztó víztükör Németország egyik legimpozánsabb része, séta a tóparton. Berch-

tesgaden csodaszép kisvárosának megtekintése, majd rövid látogatás a Grassl pálinka üzemben.) A szálláshely elfoglalása
az esti órákban.
4. nap: Salzburg-Gmunden-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Salzburgba. Az Alpok északi szélén fekvő, varázslatos barokk város az UNESCO Világörökség
része. Városnézés: Mozarteum, Mozart szülőháza, a barokk óváros a dómmal, Mirabell
park. Továbbutazás, látogatás a Salzkammerguti tóvidék gyöngyszeméhez, a Traun
tóhoz, mely a Monarchia idejében kedvelt
nyaralóhely volt. Látogatás az egykori só metropolisz városába. Gmunden kisvárosa jellegzetes zöld-fehér mintájú kerámiájáról is
ismert, egykor a só kereskedelem egyik fontos helyszíne volt. A só gazdaggá tette a várost, melyet a pompás épületek is bizonyítanak: a reneszánsz városháza, Salzkammergut
legrégebbi patikája, vagy a pompás polgárházak sora. Hazautazás, érkezés Budapestre
az esti órákban.

ROMANTIKUS BAJORORSZÁG

Időpont:

08.18-22.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

28.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

32.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

5 nap

99.900,- Ft/fő
1. nap Budapest-Regensburg-Nürnberg
Elutazás. Első bajor városunk az elbűvölő
szépségű Regensburg, mely az UNESCO
Világörökség része. Délután városnézés
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a Duna partján fekvő festői városkában (Öreg
híd, Városháza, Dóm, Érseki palota), melyet az
olasz stílusú épületek, tornyok, színes homlokzatok és boltíves kapuk miatt a „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. Városnézésünk 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 mesevilág vár itt ránk, ahol lesz időnk megkóstolni a
jellegzetes helyi fánk különlegességeket is, és
átadhatjuk magunkat a város varázslatos hangulatának. 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 álomvilágban 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 operaházában rendezik meg évente a híres Bayreuthi
Ünnepi Játékokat. A városban tett sétánk során
kívülről megismerjük a Wahnfried villát, Liszt
Ferenc házát, az Őrgrófi Operaházat, amely a
Világörökség része. Tovább utazunk Bambergbe, ahol rövid sétát teszünk a Világörökséghez tartozó történelmi óvárosban, mely utazásunk 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 vásáráról, 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 városába utazunk. Felkeressük a Kuchlbauer Sörgyárat (gyárlátogatás és kóstoló), ahol a Hundertwasser torony meglepő épülete fogad. A
35 méter magas kilátó, leginkább egy mesetoronyhoz 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 utazásunkat Magyarországra. Útközben még tartunk egy rövid megállót Passau hangulatos
kisvárosában. A három folyó városaként ismert Passaunál folyik a Duna, az Inn és az
Ilz. A közös séta után folytatjuk utunkat Budapestre. Érkezés a késő esti órákban.
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BODENI TÓ ÉS A FEKETE-ERDŐ VARÁZSA

1. nap: Budapest-Mayerling
Kora reggel indulunk Budapestről a Tatabánya-Győr-Mosonmagyaróvár útvonalon a Bodeni-tó felé, mely Európa harmadik legnagyobb tava. Az Alpok északi oldalán fekvő
csodaszép tavat három ország fogja közre:
Ausztria, Svájc és Németország. A festői vidék egyik legfőbb érdekessége, hogy egy
nap alatt akár három országban is tartózkodhatunk. Folyamatos utazás rövid technikai szünetekkel Ausztriába. Pihenő Mayerling városában, ahol a történelem eddigi
legrejtélyesebb halálesete történt. A mai napig számtalan legenda és titok kering az
1889. január 30.-án éjjel a Bécsi-erdő mellett
megbúvó vadászkastélyban történt tragédiáról. A Habsburg trónörökös, Rudolf főherceg és Vetsera Mária baronessz szerelme
tragikus véget ért. Fia halála után Ferenc
József lebontatta a kastélyt, helyére kolostort építtetett, ahol az apácák napjainkban
is Rudolf lelki üdvéért imádkoznak. Látogatásunk alatt felelevenítjük a sokat vitatott
éjszaka eseményeit és előzményeit, majd
folytatjuk utunkat a szálláshelyünkre, érkezés a szállodába az esti órákban.
2. nap: Lindau-Meersburg-Mainau-Konstanz
A reggelit követően a mai napunkat a Bodeni-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 piactérhez, a Szent István templomhoz. Girbegurba utcákon jutunk el a régi mindkét oldalon festett reneszánsz városházig. A
kikötő őrzi középkori hangulatát a Mang toronnyal és a 6 méter magas kő oroszlán a
tó felől érkezőket köszönti. Meersburg kisvárosába indulunk, mely Németország egyik
legfestőibb kisvárosa. A Bodeni-tó, amit
sváb tengerként is neveznek egyik legszebb
középkori favázas házakkal, kastéllyal, várral, malommal, alsó- felső óvárosi résszel
rendelkező városán átsétálva jutunk el a kikötőig, ahonnan áthajózunk Mainaura a „Virágok szigetére”. A sziget 45 hektáron terül
el és minden évszakban látogatható. A Bódeni tó mediterrán hatása biztosítja a gazdag vegetáció feltételeit. A sziget szíve a
kívülről megtekinthető Bernadotte kastély,
amit dús növényzettel szegélyezett sétá-

nyok, köztük pálmaház, rózsakert, pillangóház 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. Végigjárva az óvárost és a kikötőt, a rómaiak
uralkodásától kezdve napjainkig követhetjük
végig a történelmet: zsinati ház, a városháza, a katedrális, régi festett épületek. A
Bodeni-tó mentén jutunk vissza a szálláshelyünkre az esti órákban.
3. nap: Bregenz-Weingarten-Sigmaringen
Első megállónk Bregenz, Voralberg tartomány fővárosa a Bodeni-tó partján Ausztria
és Németország határán fekszik. Bregenz felett 1064 méterre magasodó hegyre a Pfänderbahn panoráma kabinos felvonójával kb.
6 perc alatt érünk fel. Innen pazar kilátás nyílik a városra, a tóra, Svájc hegycsúcsaira és
a szemben lévő Németországra. Utunk Németországba a Baden-Württemberg tartományban lévő Weingartenbe vezet, ahol a
Szent Márton Bazilikát tekintjük meg, amely
a Jakab zarándokútnak egyik fő megállója.
Az Alpoktól északra a legnagyobb barokk
templom, amely méretét tekintve a római
Szent Péter Bazilika fele, ezért „Sváb Szent
Péternek” is nevezik a bazilikát. A hagyomány
szerint díszítésén 200 művész dolgozott. A
hozzá tartozó egykori kolostor teszi felejthetetlenné a látványt. A Duna mellett fekvő Sigmaringenbe utazunk, ahol a csodás kastélyt
tekintjük meg. A Hohenzollern kastély a Duna
felett 35 méterre, egy 200 méter hosszú sziklán épült. Méretét tekintve ez a legnagyobb
a Duna mellett épült kastélyok sorában. A
kastélyt az 1200-as évek óta többször átépítették, de hívogatóan megmaradtak középkori vár részei és a később kastéllyá átépített
épületegyüttesben gyönyörű termek, szalonok, bennük festmények, porcelánok és berendezési tárgyak várják a látogatókat. Fegyvercsarnoka a benne található 3000 darab
fegyverrel az egyik legnagyobb magán gyűjtemény Európában. Szállás elfoglalása Triberg 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 délnyugati részén 200 kilométer hosszú, 60 kilométer széles erdővel borított hegyvidék.
Nevét a tobozos fák sötét színéről kapta.
Legelőször Németország legnagyobb vízesését 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 kiépített utak között barangolható be. Sétánkat és fotószünetünket követően az
„Órák parkjában” a világ legnagyobb kakukkos óráját nézzük meg. Az óriási óra
négy és fél méter magas és ugyanilyen
széles. Séta a Titi tó partján, majd a délutánt a Fekete-erdő „fővárosában” Freiburgban töltjük. Németország egyik legszebb óvárosát keressük fel, ahol a gazdag
kulturális örökség mellett, hangulatos kávézók, 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 szabadidőnket a városnézést követően itt tölthetjük el. Visszautazás a szállásra az esti
órákban.
5. nap: Donaueschingen-Hechingen-Tübingen
A mai napon először rövid megállót teszünk a Duna forrásánál, Donaueschingen
elragadóan szép kisvárosában. Hivatalosan a Duna a Breg patakból ered, melyet
a Brigach duzzaszt fel, de már a Római
Birodalom óta a két folyó találkozását tekintik a folyam születésének helyeként.
Érdekesség, hogy a Duna forrásaként említett medence mellett József Attila: A Dunánál című versének egy részletét is olvashatjuk. Ezután a Hochenzollern család
és a porosz császári és királyi ház fő fészkébe a hechingeni Hochenzollern várkastélyba látogatunk el. A romantikus, gótikus
várkastély 855 méter magasan fekszik. A
család története a XII. századtól napjainkig tart, 1945-től az utolsó porosz korona
herceg Vilmos élte le itt az életét feleségével együtt. Kis sétával kb. 30 perc alatt
elérjük a főbejáratot. A várkastély külső
részében kazamaták és várkápolna látható, belül a csodálatosan berendezett

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

Időpont:

06.21-26.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

30.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Tata-Bábolna-GyőrMosonmagyaróvár

6 nap
134.900,- Ft/fő
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POZSONY-PRÁGA-BÉCS
Időpontok:

03.13-15., 12.03-05.*
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

39.900,-Ft/fő

Részvételi díj*:

44.900,-Ft/fő

Félpanzió:

10.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

10.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Tata-Bábolna-GyőrMosonmagyaróvár

3 nap
39.900,- Ft-tól/fő

1.nap: Budapest-Pozsony
Elutazás Pozsonyba, ahol egykor több száz
éven keresztül a magyar királyokat koronázták. Szlovákia fővárosa a Duna egyik
gyöngyszeme, történelmi óvárosa számos
nevezetességet tartogat számunkra. Látogatás a négytornyú várnál, mely a Duna felett magasodva igazán impozáns látványt
nyújt. Ezt követően közös séta a bájos óvárosban, ahol a szűk utcácskákon színes,
XVIII. századi házak sorakoznak. Az óváros
szélén találjuk Pozsony leghíresebb gótikus
épületét, a Szent Márton-dómot, melyet Koronázó templom néven is ismerhetünk.
Érintjük a város főterét is, melynek meghatározó épülete a régi városháza. Városnézésünk után folytatjuk utazásunkat Csehországba. Délután érkezünk meg Európa egyik
legszebb fővárosába, Prágába, ahol közös
sétát teszünk a gyönyörű belvárosban, mely
az UNESCO Világörökség része. Városnézésünket az „Arany város” történelmi városközpontjában 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 Aranyváros felfedezését. Mai programunk első állomása a Várnegyed. A három udvarból álló
Hradzsin Európa legnagyobb várkomplexuma, 7.28 hektár területen fekszik. A Strahovi Kolostor, a Loretói Szűz Mária-templom,
és a fenséges gótikus katedrális, a Szent Vitus Székesegyház szegélyezik sétánk útvonalát. Az Arany utcácska a várnegyed legkisebb utcája. A színes pici házakban a legenda
szerint alkimisták éltek, de a 22-es számú
házban egy ideig Franz Kafka is lakott. Délután szabadidő, vásárlási lehetőség vagy a
városnézés folytatása egyénileg. Adjuk át
magunkat Prága varázslatos hangulatának,
sétáljunk a macskaköves utcákon vagy a
szobrokkal szegélyezett Károly-hídon, ahonnan a vár csodás látványt nyújt. Az óváros
zegzugos utcácskáin barangolva minden sar-

01.31-ig -10% kedvezmény!
kon megkapóan szép ódon épületek várnak
ránk. Betérhetünk egy hangulatos kávézóba,
vagy egy jellegzetes cseh étterembe, ahol
megkóstolhatjuk az ízletes knédlit, és a méltán híres cseh sört is. De akár a csokoládé
múzeum is kellemes időtöltést ígér számunkra. 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 fővárosban. Programunkat a Parlament épületénél
kezdjük, majd gyalogos sétánk során a város
legfontosabb nevezetességeivel ismerkedünk: Városháza, Szent István Dóm, az egykori császári palota a Hofburg, Kärtner
Strasse, Kapucinus kripta. Városnézésünk
után pedig belekóstolunk Bécs csodálatos
hangulatába, rövid szabadidő, majd hazautazás a késő délutáni órákban a HegyeshalomGyőr-Tatabánya-Budapest útvonalon. Érkezés
Budapestre az esti órákban.

PRÁGAI SÉTÁK & TÁBOR, TELC

Időpontok:

04.30-05.02., 10.01-03.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Részvételi díj:

42.900,-Ft/fő

Félpanzió:

10.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

10.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Tata-Bábolna-GyőrMosonmagyaróvár

3 nap
42.900,- Ft/fő
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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 először családi tulajdonban volt, később a Sztrahovi-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 megkóstolhatjuk a legfinomabb helyi sört, illetve
akár egy csak itt mért szűretlen Kozelt is. Ezután a gyár ajándékboltjában vásárolhatunk
a „kecskés” címerrel ellátott emléktárgyakból,
relikviákból. Kora délután érkezés Prága városába, amit joggal neveznek a „száztornyú
városnak”, „arany városnak”, vagy egyszerűen
csak a városok királynőjének. A Moldva partján fekvő fővárosban városnézésünket a történelmi városközpontban kezdjük. Az Óvárosi
téren gyönyörű gótikus, reneszánsz és barokk épületeket láthatunk és itt található az
Óvárosi városháza is a világhírű Orlojjal. Sé-

tánk alkalmával a város további nevezetességeit is megtekintjük. Érkezés a szállodába a
késő esti órákban.
2. nap: Prága
Reggeli után folytatjuk prágai városnézésünket a Moldva bal partján, a Várnegyedben, a
sziklamagaslatra épített várban. A vár Prága
legrégebben lakott része, a főváros egyik történelmi negyede. A világ egyik legnagyobb
vár épülete 7.28 hektár területen fekszik. Sétánk során a Strahovi Kolostor, a Loretói Szűz
Mária-templom, a gótikus Szent Vitus székesegyház és a mindössze 11 házból álló Arany
utcácska, a várnegyed legkisebb utcája lesznek a legfontosabb látnivalóink. A Hradzsin
felfedezése után a Károly hídon átsétálva élvezhetjük a város egyedülálló hangulatát
vagy elvegyülhetünk a Vencel tér forgatagában. Délután rövid szabadidő, majd mai napunk végén egy hangulatos étteremben
pihenhetünk meg, ahol az igazi cseh sört és
ízletes knédlit is megkóstolhatjuk. Szállodánkba az esti órákban térünk vissza.

3. nap: Prága-Tábor-Telč
Reggeli után búcsút intünk Prágának és a husziták egykori fellegvárába, Tábor-ba utazunk.
A Prágától 90 km-re fekvő Tábor a husziták egykori központja volt. Neve a cseh nyelvben is tábort jelent. A város XV. századi városfalainak
és bástyáinak egy része főleg a belváros északi
oldalán máig megmaradt. Séta a hangulatos
belváros macskaköves utcáin, ahol csodálatos
gótikus, reneszánsz és barokk épületeket láthatunk. Megtekintjük a gótikus Városházát és a
Jan Žižka-ról elnevezett gyönyörű főteret, ahol
a huszita hadvezér szobrát is láthatjuk. Következő megállónk Csehország egyik legszebb történelmi városa, Telč festői kisvárosa, mely az
UNESCO Világörökség része. Telč központjában
a híres lábasházak megtekintése, séta a hoszszan elnyúló, trapéz alakú főtéren, ahol a gótikus Szent Jakab plébániatemplomot is
láthatjuk, illetve megtekintjük Csehország legszebb reneszánsz kastélyát is. Városnézésünk
után a délutáni órákban indulunk Magyarország felé. Folyamatos utazással érkezünk Budapestre a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

HÉTVÉGE PRÁGÁBAN

Időpontok:

07.10-11., 11.06-07.
12.11-12.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

4.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

5.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Tata-Bábolna-GyőrMosonmagyaróvár

2 nap
29.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Velké Popovice-Prága
A kora reggeli órákban indulunk Budapestről
Csehország meseszép fővárosába, mely minden évszakban kellemes program és vonzó
úti cél a látogatóknak. Utazás a TatabányaGyőr-Pozsony-Brno útvonalon Prágába, ahol
egy kellemes hétvégi program és a város
szépségei mellett a gasztronómiai élvezeteknek is hódolhatunk majd. Knédli és káposzta, 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 található Velké Popovice, a híres Kozel sör eredeti hazája. „Kecskefalvára” érkezésünk után
utunk a híres sörgyárba vezet, ahol a gyárlátogatás alkalmával betekintést nyerhetünk
a sörfőzés rejtelmeibe, és természetesen vásárlásra 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 európai fővárosok sorában. A száztornyú város,
vagy egyszerűen csak a „városok királynője”
nem véletlenül érdemelte ki a szépségét magasztaló jelzőket, de belvárosi sétánk alkalmával erről meg is győződünk majd. Prága
egyik legszebb, leglátványosabb tere az Óváros (Staré Město) szívében elhelyezkedő Óvárosi tér (Staroměstské náměstí), mely egyszerűen rabul ejt szépségével. A város
történelmi központját az UNESCO 1992-ben
a Világörökség részévé nyilvánította. Megnézzük 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-

PRÁGA-TELC-KUTNA HORA
Időpontok:

04.02-05., 05.21-24.
08.19-22., 10.23-26.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

22.500,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Tata-Bábolna-GyőrMosonmagyaróvár

4 nap
59.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Telč-Prága
Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Telč-be,
az UNESCO által is védett városkába. A szépségesen elnyúló főtérnek nyugati végén álló
várból kitekintve az egymás mellett sorakozó
árkádos házak látványában gyönyörködhetünk. A telči kastély Csehország egyik legszebb és leglátogatottabb kastélya. Városnézés, majd továbbutazás. Délután érkezés
Prágába, belvárosi séta. A szálláshely elfoglalása az esti órákban.
2. nap: Prága
Mai programunkat a Prágai Várban kezdjük.
Itt található a gótikus Szent Vitus székesegyház, a Szent György szobor, a Régi Királyi palota és a Szent György bazilika. Végigsétálunk
Prága egyik legfestőibb utcáján, az Arany utcácskán, majd a Várat elhagyjuk, rövid szabadidő. Városnézésünket Prágában a
nyüzsgő Károly-híd és környékének felfedezésével folytatjuk. Sétánk során útba ejtjük
a Moldva egy kis szigetét, a Kampát, majd
átsétálunk a nyüzsgő Károly-hídon, amely

egyedülálló barokk szobordíszítéséről vált híressé. 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 folyó partján épült Karlovy Vary-ba, az egykori
híres fürdővárosba, mely az ország legnagyobb gyógyfürdőhelye több, mint 300 gyógyvízforrása van. A Prágától 130 km-re, nyugatra fekvő Karlovy Vary nevét IV. Károly
német-római császárról kapta, aki a várost
1370-ben alapította. Európa első gyógyhelye
lett, virágkorát a XVIII-XIX. században élte,
Goethe, Beethoven, Arany János is ellátogattak ide. A csodálatos fekvéssel rendelkező
városban, ma is sok épület emlékeztet az
Osztrák-Magyar Monarchia időszakára. Városnézés, látogatás a Becherovka múzeumban kóstolóval, majd rövid szabadidő. Vásárolhatunk a csábító illatú hatalmas ostyákból
is (oplatky), melyek a város specialitásai.

01.31-ig -10% kedvezmény!

vas szobrát a tér felső részén találhatjuk,
körötte Prága négy védőszentjével: Adalbert,
Prokop, Ágnes és Ludmilla. Vacsoránk a
Strahovi kolostor közelében található autentikus prágai étteremben lesz, mely saját sörfőzdével is rendelkezik. Szálláshely elfoglalása a késő esti órákban.
2. nap: Prága-Budapest
Reggeli a szállodában, majd városnézésünket a sziklamagaslatra épített várban, a
Hradzsinban kezdjük. Itt található a gótikus
Szent Vitus Székesegyház, a Szent Györgyszobor, 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 lehetőség a belvárosban vagy a városnézés
folytatása, hajózási lehetőség a Moldván.
Kora délután búcsút intünk Prágának és indulunk Magyarország felé. Folyamatos utazással érkezünk Budapestre a késő esti
órákban.

01.31-ig -10% kedvezmény!
Visszautazás Prágába. (Ár: 20 EUR/fő) Délután Prága Zsidónegyedében sétálunk, mely
egy részét a 19. században lebontották, de
megmaradt néhány zsinagóga, a Tanácsháza
és a Régi Zsidótemető. A Zsidóváros egyedülálló a maga nemében, világhírű a temetője, 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 nyilvántartott Kutna Hora-ba, mely a középkorban
Prága mellett Csehország legnagyobb városa
és a királyság ezüstbányászatának központja
volt és egy ideig pénzverdeként is működött.
Városnézés (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. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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HÉTVÉGE SZLOVÁKIÁBAN
Időpont:

08.20-21.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
félpanzió

Egyágyas felár:

4.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:

2 nap
29.900,- Ft/fő

1. nap: Vizsoly-Kassa-Eperjes-Zdiar
Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről.
Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel az első
magyar nyelvű Biblia szülőföldjére. Vizsolyra látogatunk, ahol megismerkedhetnek az egyik
legfontosabb nemzeti kincsünkkel, a Vizsolyi
Bibliával. Az 1590-ben nyomtatott, első magyar
nyelvű, teljes fordítású Biblián kívül még számos 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. Délután érkezünk a Felvidék leghíresebb városába,
Szlovákia kulturális fővárosába. Kassa Szlovákia műemlékekben leggazdagabb városa és itt
található különleges orsó alakú főterén a Felvidék legszebb gótikus katedrálisa is. A város
hosszú és gazdag történelemmel rendelkezik,
de a jelene is nagyon dinamikus. Márai Sándor
szülővárosában, a leghíresebb látnivalókat keressük fel: Főtér, Szt. Erzsébet Dóm, Szt. Mihály

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

SZLOVÁK KASTÉLYOK

Időpontok:

05.22., 10.09.
Utazás:

autóbusszal

BBP biztosítás 570,-Ft/fő,
útlemondási biztosítás 2%.

9.900,- Ft/fő
Budapest-Trencsén-Bajmóc
Korai találkozó után, utunk először Európa
egyik legterjedelmesebb várához vezet.
Trencsén városának legvonzóbb nevezetessége és a város gyöngyszeme a régmúltú trencséni vár, mely a város
szívében, a Várhegy mészkőszirtjén emelkedik a Vág völgye fölött. Megnézzük a
Mátyás-tornyot, az egykori laktanyák romjait, a nagyszerű kilátást nyújtó Ágyú-bás-
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tyát, és a várudvar sarkában a legendák övezte
híres, közel 80 méter mély kutat is. Következő
úti célunk a Felvidék legnépszerűbb és leglátványosabb várkastélya az ősparkkal övezett romantikus kastély. Közép-Európa egyik
leglátogatottabb és legszebb várkastélya, a
"mesés" Bajmóci várkastély egy mészkő domb
tetején áll. Bajmóc festői kisvárosának legfontosabb nevezetessége a számos film forgatási
helyszínéül is szolgáló vár, melynek utolsó tulajdonosa a Pálffy család volt. A Loire folyó mellett
álló kastélyok mintájára átépített vár garantáltan minden látogató szívét megdobogtatja. A
pompás látványt nyújtó 365 ablakos várkastély
romantikus benyomását a palota és kápolnarész, 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 Franciaparkon átsétálva a várudvar szintje alatt 26
méterrel található cseppkőbarlangot is. Esti érkezés Budapestre.

01.31-ig -10% kedvezmény!
tottabb idegenforgalmi barlangjai közé tartozik. Érdekes sziklaalakzatjain kívül gazdag
cseppkőképződményeiről ismert. A Cseppkőbarlang az egyetlen látogatható barlang a
Magas-Tátrában, a Kobold-hegy (Kobylí vrch)
északi oldalán a Barlangliget (Tatranská Kotlina) felett. A XVIII. században kincskeresők
jártak a barlangban, és ennek emlékét falfeliratok is őrzik. A barlangra a kutatók és turisták figyelmét végül a szepesbélai (Spišská
Belá) Husz Gyula és Britz János 1881. augusztus 5-ei felfedező útja hívta fel. A nagyközönség 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 látogatható. A Bélai-barlang különböző bizarr
sziklaalakzatokkal, pagodás sztalagmitokkal,
álló cseppkövekkel és látványos cseppkővízesésekkel lepi meg a látogatókat. Barlangtúránk után hazautazás. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel Magyarországra. Esti érkezés
Budapestre, a Déli pályaudvarra.

ZAKOPANE

Időpontok:

12.04., 12.11.
Utazás:

autóbusszal

BBP biztosítás 570,-Ft/fő,
útlemondási biztosítás 2%.

10.900,- Ft/fő
Budapest-Zakopane
Kora reggeli indulás Budapestről a lengyel Magas-Tátrába. Folyamatos utazás
rövid pihenőkkel a Vác-BalassagyarmatBesztercebánya útvonalon Zakopane,
hófehér, havas és meghitten gyönyörű
szívmelengető kisvárosába. Zakopane
városa Lengyelország legismertebb turisztikai célpontjainak egyike, a LengyelTátra rusztikus kis ékszerdoboza. A

gyönyörűen díszített kis utcákon hímzett bekecsbe öltözött, csengettyűs lovasszán hajtók
várják a kirándulókat. Gyönyörű faházak, hangulatos 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 mesterien kidolgozott bőrárukat, egyedi kézműves
termékeket és dekoratív fafaragványokat kínálnak. Kihagyhatatlan specialitás a helyiek által
készített finom sajt, melyet természetesen
meg is kóstolhatunk. Az oscypek legtöbbször
gyönyörűen nyomott díszes formában (többnyire henger vagy orsó) kapható a tradicionális, guruló fabódékban. A grillezett oscypek
áfonyalekvárral felejthetetlen élmény lesz! De
egy fűszeres forralt bor, vagy a forró gyömbéres 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.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

HÉTVÉGE KRAKKÓBAN

Időpontok:

03.13-15., 09.10-12.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

9.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Vác

3 nap
39.900,- Ft/fő

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 kereskedelmi út védelmében. A vár az Árva
folyó melletti, egy a tájba 112 méterre magasodó meredek sziklaszirten található. Látogatásunk után folytatjuk utunkat Lengyelországba. Kora délután megálló a Tátra fővárosában, a legmagasabban fekvő lengyel
városban, Zakopane-ban. Látogatás Lengyelország leghíresebb hegyvidéki üdülőhelyén. 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, tornácos belső udvar és az egyedülálló flandriai
gobelinkollekció a palota legfőbb jellegzetessége. Krakkó óvárosának gyönyörű utcáin sétálva ismerkedünk a világörökség
által védett egykori koronázó várossal,
melynek főtere létrejöttekor Európa legnagyobb terének számított, s ma is a város
lüktető szíve, melynek szélén kávéházak
és boltok sorakoznak, közepén pedig Lengyelország legrégebbi kereskedőháza, a
Posztócsarnok és a városháza található.
Délután szabadprogram vagy fakultatív kirándulás az UNESCO Világörökségének listáján szereplő Wieliczka-i sóbányába. A
világ egyik legősibb sóbányájában, 135
méterrel a föld alatt csodáljuk meg ennek
a titokzatos földalatti városnak a sóba álmodott szobrait, faragott termeit, a víz és
levegő formálta változatos sókristály alakzatait. A Sóbánya kora több mint 800 év,
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a folyosók hossza több, mint 300 km. A
földalatti turista útvonal sófolyosókon, sótermeken, egyedi sószobrok mellett vezet
végig. A legvonzóbb Szt. Kinga kápolnája
egységes sótömbből faragva, sócsillárokkal,
sókristályokkal és szürke sószobrokkal.
(Ár: 8.900,-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 gyönyörű fatemploma vörösfenyőből épült. A
középkori Szent Mihály Arkangyal-templom
az UNESCO Világörökség listáján is szerepel. Erődszerű fal veszi körül, a bejárattal
szemben szabadtéri oltár áll. Ezután 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 családok birtoka volt. Folytatjuk utunkat Magyarországra. Érkezés Budapestre az esti
órákban.

KRAKKÓ-ZAKOPANE-WIELICZKA-AUSCHWITZ
Időpontok:

04.02-04.05., 05.21-05.24.
08.19-08.22., 10.29-11.01.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

13.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.500,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek: Budapest-Vác

4 nap
54.900,- Ft/fő

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

a régi várfalak helyén ültetett platánokból álló,
számos emlékművel és kerti szoborral teli park
övezi. Este szállásfoglalás.
2. nap: Krakkó-Wieliczkai sóbánya
Délelőtt fakultatív kirándulási lehetőség az
UNESCO Világörökség listáján is szereplő híres sóbányába. (Ár: 8.900,-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 fizetendő!) Auschwitz temető, múzeum, az emlé-

kezet emlékműve, melyet 1947-ben hoztak létre
a koncentrációs tábor helyén. A régi táborból barakkok maradtak meg és az "Arbeit macht frei"
feliratú kapu. A barakkok egy részében az Auschwitz-Birkenau Nemzeti Múzeum gyűjteménye látható, mely a népirtás megrázó bizonyítékait mutatja be: többek között az áldozatoktól elvett
személyes tárgyakat, fényképeket, dokumentumokat. A múzeum megtekintése után szabad
program Krakkóban. Félpanzió esetén vacsora
a belváros egyik hangulatos éttermében.
4. nap: Zakopane-Budapest
Utazás az ország legmagasabban fekvő városába, mely több mint 2000 méter magas csúcsok között húzódik meg és az egyik legnagyobb turista- és üdülőhely Lengyelországban.
Zakopane levegője gyógyítóan tiszta. Séta és
vásárlási lehetőség a város hangulatos főutcáján, ahol sok jellegzetesen zakopanei, fafaragásos gorál ház látható. Felvonóval felmehetünk
a Gubalowka-csúcsára, ahonnan lélegzetelállító
panoráma tárul elénk. Hazautazás a délutáni
órákban. Érkezés a késő esti órákban.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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1. nap: Budapest-Selmecbánya-Wroclaw
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Látogatás Selmecbányán, mely egykor Európa egyik legjelentősebb ezüstkészletét rejtette. Történelmi központja az
UNESCO Világörökség része. Épületei sértetlenül őrzik a város fénykorának emlékét.
A Szentháromság tér, a Városháza, a Szent
Katalin templom, a Kammerhof épületkomplexuma és az Óvár lesznek legfontosabb látnivalóink. Továbbutazás Alsó-Szilézia történelmi fővárosába, Wroclawba.
Érkezés a kora esti órákban az Odera két
partján elterülő városba. Esti séta, majd
szállás elfoglalása Wroclaw környékén.
2. nap: Wroclaw-Gniezno-Torun
Reggeli után városnézés Wroclawban. A
„100 híd városának”, vagy „Lengyelország
Velencéjének” is nevezett gyönyörű város
egyik legszebb látnivalója a Fő-tér színes
homlokzatú, polgári házai és a gótikus stílusú Városháza. A Katedrális Szigeten található vöröstéglás, gótikus székesegyház
hatalmas méretű épületén a gótika mellett
reneszánsz és barokk stílusjegyek is felfedezhetők. A sziget csendes papi negyedében több további, középkori eredetű
templomot is találunk. Wroclaw neves
egyetemi város is, az Egyetemi Negyedet
uraló monumentális egyetemi épületegyüttes barokk stílusú homlokzata a folyóra
néz. A lengyel felkelők harcát bemutató,
114 x 15 méteres hatalmas festmény, a
Raclawickai körkép - a lengyelek Fesztykörképe – kihagyhatatlan látványosság.
Továbbutazás Lengyelország első fővárosába, Esztergom testvérvárosába, a tavakkal körülvett Gnieznoba, mely a lengyel katolikus egyház központja. A város
szívében áll a gótikus stílusú, monumentális királyi katedrális, melyet híres kétszárnyú bronzajtóival és a város védőszentje, Szent Adalbert ereklyéivel a
lengyel katedrálisok anyjának is neveznek.
A katedrális megtekintése és belvárosi
séta után továbbindulás Kopernikusz szülővárosába, a Visztula-folyó mentén elterülő Torunba. Rövid esti séta után a szállás
elfoglalása Torun környékén.
3. nap: Torun-Malbork-Gdansk
Reggeli után városnézés Torunban. Az
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észak-lengyel Torun a „felfedezetlen” Lengyelország egyik meglepően vonzó helyszíne, számos történelmi látnivalóval,
egyedi legendákkal és különleges hangulattal, melyet látogatásunk alkalmával mi
is megtapasztalhatunk majd. Kopernikusz
szülőháza, a templomok, a gótikus, barokk
és reneszánsz épületek és a régi városháza
megtekintése után szabadidő keretében
lehetőség nyílik megkóstolni a híres toruni
perniket (mézeskalácsot). Továbbutazás
észak felé, a német lovagrend kastélyához,
Malbork várához, mely a világ legnagyobb
téglából épült vára, az UNESCO Világörökség része. A vár ma egy hatalmas múzeumkomplexum. A korhű módon berendezett konyha, börtön, malom, a lovagtermek,
és a nagymesteri rezidencia, a fegyvertár,
a gazdagon berendezett kápolnák, a felső
vár tornyából nyíló végtelen panoráma és
a számtalan mesterművet rejtő borostyán
múzeum visszarepítenek a régmúlt korokba. Várlátogatásunk után továbbutazás
a hanza városba, Gdanskba. Lengyelország legfontosabb kikötővárosába a kora
esti órákban érkezünk. Esti séta, majd a
szállás elfoglalása Gdansk környékén.
4. nap: Gdansk-(Gdynia-Sopot)
Reggeli után városnézés Gdanskban. A
Nagy Malom, Európa legnagyobb középkori malma ma bevásárlóközpont. A Királyi úton érkeztek az uralkodók a városba, és ehhez méltón az út mentén a
város legszebb házai sorakoznak. Legszebb része a Magas Kapu, melyet a város körülvevő erődítmény részeként építettek. A Hosszú utca egykor Gdansk
piaca volt, ma a belváros kulturális és
történelmi központja, a színes polgári házak, rokokó kapuk és árkádos udvarok
között múzeumokkal, művészeti galériákkal, éttermekkel, kávézókkal, üzletekkel.
Délután szabadidő a városban, vagy fakultatív kirándulás a Balti-tenger híres
fürdővárosaiba, strandolási lehetőséggel
(Ár: 30 EUR/fő). Gdynia Lengyelország
egyik legfiatalabb városa, mely egy halászfaluból lett pár évtized alatt nyüzsgő
kikötő- és fürdőváros. Két hajóból kialakított múzeuma – az egyik egy háromárbocos fregatt, mely több mint 800 ezer
km-t tett meg a tengereken, a másik pe-

dig egy II. Világháborús rombolóhajó -,
és az Oceanográfiai Múzeuma révén a
mélyebben is megismerhető a vidék tengerhez fűződő kapcsolata. Tengerparti
sétányai, hosszú, homokos strandjai és
bevásárlóközpontjai miatt Lengyelország
egyik legkedveltebb nyaralóhelye. Gdyniai
sétánk után Sopot homokos strandján pihenhetjük ki eddigi utunk fáradalmait. A
fürdőváros Európa leghosszabb fa mólójával büszkélkedhet. Az 1928-ban épített
móló, 511 m hosszan nyúlik be a Baltitengerbe. Innen indulnak a hajók, melyek
körbe visznek az öbölben és érintik a
szomszédos városokat is. A mólóról a város felé indulva lehet végigsétálni Lengyelország leghíresebb fő utcáján, a
Monte Cassino Hősei utcán, mely tele van
kávézókkal, éttermekkel, pubokkal és üzletekkel. Szabadidő, strandolás a Baltitengerben, majd hajóra szállunk, és egy
egy órás hajókázással zárjuk ezt a kellemes napot. A hajóút végén csodálatos
látvány a tenger felől megközelíteni
Gdansk városát. Visszautazás a szállodába a kora esti órákban. (Amennyiben
a hajójárat időjárási okok miatt nem üzemel, busszal utazunk vissza Gdanskba.)
5. nap: Gdansk-Frombork-Varsó
Reggeli után Frombork középkori erődítményéhez indulunk. Sok éven át itt élt, dolgozott és itt is halt meg Kopernikusz. A
Katedrális-domb legrégebbi épülete a gótikus székesegyház és a XIV. századi püspöki palota, melyben a Kopernikusz Múzeum kapott helyet. A dombról gyönyörű
kilátás nyílik az egész Visztula-öbölre és a
Visztula-félszigetre. Továbbutazás Lengyelország fővárosába. Érkezés Varsóba
a kora esti órákban. Esti séta, majd a szállás elfoglalása Varsó környékén.
6. nap: Varsó-Czestochowa
Reggeli után városnézés Varsó UNESCO
Világörökség részét képező óvárosában.
Lengyelország fővárosában a felhőkarcolók és a több száz éves műemlék épületek
kiválóan megférnek egymás mellett, sajátos és változatos összképet alkotva. Városnézésünk alkalmával a Királyi Palota, a
Piactér, a Kastélytér, a Barbakán, a Szent
János Katedrális és a város jelképét je-
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lentő Tudomány és Kultúra Palotája lesznek legfontosabb látnivalóink. Délután elutazás Czestochowába, majd a szállás elfoglalása.
7. nap: Czestochowa-Budapest
Reggeli után Lengyelország zarándokok
által leglátogatottabb városának felfedezése. Czestochowa városát az ország lelki
fővárosaként emlegetik, és a világ minden
tájáról érkező zarándokok és turisták látogatják. A város nyugati - a XIV. században Ó- Częstochowának nevezett-felében
egy 293 méter magas domb emelkedik.
Az itt található, védőfalvakkal és parkkal
övezett egyházi- és lakóépület - együttest
nevezik Jasna Górának - magyarul Fényes
Hegynek. Látogatás a Jasna Gora kolostorban, a legjelentősebb lengyel kegyhelyen. Itt látható a csodatevő "Fekete Madonna" ikonja, mely Európa egyik
legismertebb Szűz Mária ábrázolása. A legenda szerint Szent Lukács evangélista
festette annak az asztalnak a lapjára,
melynél a Szent Család imádkozott és étkezett. A kolostor megtekintése után hazaindulás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés Budapestre a késő esti
órákban.

Időpont:

07.19-25.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

35.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

48.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek: Budapest-Vác

7 nap
144.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
Sztornó biztosítás: 1.5% , Baleset-betegség-poggyász biztosítás 550,-Ft/fő/nap! • (Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

ALSÓ-SZILÉZIA REJTETT CSODÁI

Időpont:

06.17-20.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

16.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

26.500,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek: BudapestTata-Győr-Mosonmagyaróvár

4 nap
79.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Moszna vára-Nysa-Wroclaw
Elutazás. Délután Moszna várát keressük fel.
Az eredetileg barokk stílusban épült kastély
- melynek összesen 99 tornya és tornyocskája van -, egy munkásból milliárdossá vált
család rezidenciája volt. Falait vízköpők és
élethű erdei állatok díszítik. Egy hatalmas
park is tartozik hozzá, ahol vastagtörzsű, öreg
fák között lehet sétálni. Továbbutazás a sziléziai Rómaként emlegetett Nysa városába,
amelyben majdnem annyi a templom, mint
a szent városban. Legjelentősebb a késő gótikus Szent Jakab- és Szent Ágnes-katedrális,
melynek különálló harangtornyában a II. világháború után csodás módon előkerült egyházi kincseket állítanak ki. Érkezés Alsó-Szilézia történelmi fővárosába Wroclawba az
esti órákban, szállás.
2. nap: Czocha vára-Jelenia Góra-Krzeszów
Kirándulás Lengyelország legnépszerűbb várához, melynek legérdekesebb elemei a tágas, gazdagon faragott faberakásokkal díszített lovagterem és a Márvány-terem a

reneszánsz stílusú kandallóval. A titkos ajtók
és misztikus átjárók számtalan legenda forrásai. Megtekinthetjük a pompázatos hercegi
hálószobát, a középkori fegyvergyűjteményt
és a vártornyot is meghódíthatjuk. Következő
állomásunk Jelenia Góra 900 éves történelmi
múltra visszatekintő, gyógyfürdőiről híres városa. Az óvárosban az összes utca a főtérre
vezet, melyet árkádos házak vesznek körül.
A műemlékek útvonala innen vezet a védőfalak maradványain át, a gótikus és barokk
templomok mentén, a szecessziós házakkal
teli utcákon keresztül a várakhoz és palotákhoz. Utolsó megállónk Krzeszów cisztercita
apátsága. Visszautazás a szállásra.
3. nap: Wroclaw-Jawor-Ksiaz
Félnapos városnézés Wroclawban. Az Oderafolyó által behálózott városban, az Óváros, a
Főtér, a Szent Erzsébet templom, a híres
wroclawi törpék, az Egyetemi Negyed és a
város bölcsője, a Katedrális-sziget lesznek
legfontosabb látnivalóink. Szabadidő a városban, majd délután elsőként a jawori Béke

templomának épületét keressük fel, mely
egyike Európa legnagyobb, favázas technológiával épült épületeinek, és az UNESCO Világörökség része. A kitűnő állapotban fennmaradt barokk stílusú, egyedi templom
Alsó-Szilézia legjelentősebb műemlékeinek
egyike. Továbbutazás Szilézia legnagyobb
várkastélyához, a sziklaszirten álló Ksiaz várhoz, mely Hitler tervezett főhadiszállása volt.
Erre is utalnak, a vezetővel látogatható kiterjedt földalatti járatok, rejtélyes alagutak, termek végeláthatatlan sora. A kastélyvár legcsodálatosabb része a barokk palotabelső a
XVIII. század első feléből származó gazdagon
díszített Maksymilian-teremmel. Várlátogatásunk után visszautazás Wroclawba.
4. nap: Opole-Budapest
Utazás a lengyel Velenceként is emlegetett
Opole városába. Hangulatos vízparti házsorai
mellett a firenzei Palazzo Vecchio mintájára
épült reneszánsz városháza épülete is olaszos hangulatot kölcsönöz a városnak. Városnézés, szabadidő, majd hazautazás.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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DÉL-ERDÉLY-SZÉKELYFÖLD
Időpont:

08.17-22.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
program szerint
félpanzió

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállás: Budapest-InárcsKecskemét-Szeged

6 nap

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

vértanú előtt. Továbbutazás Temesvárra, városnézés, szabadprogram, majd a Retyezát festői hegyei alatt érkezünk meg Dévára. Szállás
elfoglalása a szállodában, majd vacsoránk elfogyasztása után esti városnézés, séta.
2. nap: Déva-Vajdahunyad-Gyulafehérvár
Felmegyünk Déva várához, majd Vajdahunyadra indulunk, ahol megtekintjük a Hunyadiak egykori Várkastélyát. Gyulafehérvárra
utazunk, ahol a Szent István királyunk alapította Püspöki Szent Mihály templomot nézzük
meg, valamint sétálunk a szépen felújított főtéren. Nagyszebenben a szász építészeti kultúra 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 meglátogatásával kezdjük programunkat, majd utazás
Prázsmárra, ahol megtekintjük a különleges építésű szász erődtemplomot. Ezt követően Zágonba, Mikes Kelemen szülőfalujába, majd Cso-

makőrösre, Körösi Csoma Sándor szülőfalujába,
és Kézdivásárhelyre utazunk, majd Alsócsernátonban található, Haszmann Pál elmékskanzenét
nézzük meg, amely a régi Székelyföld építészeti
és használati tárgyainak felbecsülhetetlen értékeit mutatja be.Visszautazás Négyfaluba.
4. nap: Brassó-Sepsiszentgyörgy-Csíksomlyó
Reggel a brassói híres Fekete templomot
nézzük meg, majd Háromszék fővárosát, Sepsiszentgyörgyöt látogatjuk meg. A kora délutáni órákban kirándulás Csomád-hegység
gyöngyszeméhez, a Szent Anna–tóhoz. Továbbutazunk Csíkszeredán keresztül Csíksomlyóra, ahol a híres búcsújáró hely történetét ismerjük meg, és megnézzük a
kegytemplomot és a Mária szobrot. Madéfalván tisztelgünk a székely hősök előtt, a turulmadaras emlékműnél. Szállás a Gyilkostó környékén, szállodában.
5. nap: Gyergyószentmiklós-Gyilkos-tó-Szováta
Séta a legendás Gyilkos-tónál, mely Erdély
egyik legismertebb tájképe, a vízből mere-

01.31-ig -10% kedvezmény!
dező fatörzsek csonkjaival, majd fotózás a
Békási szorosban. A Bucsin rengetegén keresztül utazás Szovátára, a híres gyógyfürdőhelyre, a sós vizű Medve-tóhoz. Séta a
tóparton. A Görgényi havasok között átmegyünk Marosvécsre, ahol a híres Helikonos
találkozó színhelyét látogatjuk meg, gróf Kemény János kastélyát nézzük meg, unokájának idegenvezetésével. A kertben lerójuk
kegyeletünket Vass Albert sírja előtt. Szászrégenben rövid buszos városnézés. Esti séta
Marosvásárhelyen, szállás és vacsora a főtérhez 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, Erdély fővárosába, ahol rövid városnézés a főtéren, a Királyhágón keresztül érkezünk meg
Nagyváradra, városnézés. Érkezés a késő esti
órákban Budapestre.

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ-SZÉKELYFÖLD-DÉL-ERDÉLY

Időpont:

05.21-24.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
program szerint
félpanzió

Egyágyas felár:

9.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Inárcs-Kecskemét-Szeged

4 nap
69.900,- Ft/fő
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1. nap: Budapest-Déva-Négyfalu
Kora reggeli találkozó a Déli Pályaudvarnál.
Indulás Budapestről 05.00. Felszállási lehetőségek az M5-ös autópálya mentén Kecskemét-Szeged útvonalon. Nagylaknál lépjük
át a határt, majd Déván felvonóval megmásszuk Magos Déva várát, ahonnan megcsodáljuk a Retyezát és az Erdélyi-Szigethegység szépségeit valamint a Maros
völgyére nyíló szép kilátást! Továbbutazás
a Szeben, Fogaras, Brassó útvonalon a gyönyörű fekvésű Négyfaluba, a Csukás hegy
lábához, a Kárpátok kanyarulatába. Szálláshely elfoglalása, vacsora. (Szállás falusi turizmus keretében, vendégházakban.)

útmutatásával, gyakorlati segítségével,
egész napos szabadprogram , fakultatív
részvétel a Kis Somlyó és a Nagy Somlyó
közötti Nyeregben , a Somlyóhegyen lévő
szabadtéri misén. Kirakodóvásár, kiállítás,
ünnepi megnyitók várják a látogatókat, ahol
napközben mics, kürtöskalács, és más erdélyi, székely ízek megkóstolására is lehetőségünk lesz. Késő délután visszautazás
Tusnádfürdőn keresztül, Sepsiszentgyörgyre, mely Háromszék legnagyobb települése. A város, nevét Szent György lovagról kapta, aki a település első református
erődtemplomának volt a védőszentje. Városnézésünk után visszautazás a szállásra.

2. nap: Csíksomlyó-Sepsiszentgyörgy
Kora reggel indulás a híres pünkösdi búcsúba. Vár Csíksomlyó, a katolikus vallású
székelyek híres Mária-kegyhelye, búcsújáróhelye és szellemi életének több évszázados központja. A csíksomlyói búcsúban
(Csíksomlyói kegytemplom) idegenvezetőnk

3. nap: Sinaia-Brassó-Kézdivásárhely
Reggeli után kirándulás Szinajara, ahol I.
Károly román király nyári rezidenciája, a Peles-kastély található, mely Románia egyik
legfontosabb történelmi jellegű műemléke.
A román királyi család kastélyának meglátogatása, majd továbbutazás. Délután bel-

városi séta Brassóban, ahol megnézzük a
város központját. Szászföld központja, gyönyörű főterével és a híres Fekete templommal (külső megtekintés!) fogad bennünket.
Késő délután ellátogatunk Kézdivásárhelyre
és Alsócsernáton városába, ahol Háromszék
leggazdagabb szabadtéri múzeumát, és
gyűjteményét nézzük meg, Haszmann Pál
szavaival kísérve! Rövid megálló Gábor Áron
sírjánál és síremlékénél, majd visszautazás
a szállásra, vacsora.
4. nap: Nagyszeben-Arad-Budapest
Reggeli majd utazás Nagyszeben városába,
ahol a szász építészeti kultúra legépebben
maradt főterét és épületeit csodáljuk meg.
Rövid szabadidő majd hazautazás. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Aradig, ahol
rövid pihenő, fényképezés, a Szabadság
szobor előtt búcsúzunk Erdélytől és tisztelgünk a Hősök emléke előtt! Rövid buszos
városnézés, majd érkezés a késő esti órákban Budapestre.
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HERKULESFÜRDŐ - KAZÁN-SZOROS

Időpont:

07.02-05.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
félpanzió

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

Hajójegy:

5.500,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Inárcs-Kecskemét-Szeged

4 nap
65.900,- Ft/fő

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

keresztül nekivágunk a hegyeknek, és megérkezünk 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 Kazán 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 fogadalmi táblák kerültek elő. Sétát teszünk a
fürdőhely ember és a természet alkotta lenyűgöző sziklái és építményei között és felelevenítjük a régi korok hangulatát. Vacsora és szállás 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 templomban, ahol még John Lenont, Lenint, Nadia
Comanest is láthatjuk Jézussal a templom szent

képein. Majd hajóra szállunk és 3 órás kirándulást teszünk a festői Kazán szorosban, a Dunán
(Hajójegy: 5.500 Ft/fő - jelentkezéskor fizetendő!). A hajón fakultatív halas ebédet lehet
rendelni. Kora délután meglátogatjuk a Vaskapu
erőművet, a múzeumban megismerjük a megaépítkezés fortélyait, adatait, valamit a turbinák
működését. Késő délután Herkulesfürdőn szabad program, fürdési lehetőség.
4. nap: Bigéri vízesés-Arad-Budapest
Reggeli után a Bigéri vízeséshez indulunk, mely
a világ egyik legszebb, és egyben legkülönlegesebb vízesése. Az Almás-hegység és az Aninai-hegység határolta medencében, a Ménesvölgyben, a Bigéri Természetvédelmi Területen
találjuk ezt a nyolc méter magas vízesést. Megcsodálhatjuk, ahogyan a Minis patak a zöld
moha borította, kupolaszerű, lépcsőzetes mésztufán zúdul alá. A természeti csoda közelében
eltöltött idő után Aradra utazunk, ahol rövid
buszos városnézés és az újra felállított Szabadság szobor megkoszorúzása után, hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre.

HERKULESFÜRDŐ ÉS AZ AL-DUNA GYÖNGYSZEMEI
Időpont:

10.22-25.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
félpanzió

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Inárcs-Kecskemét-Szeged

4 nap

69.900,- Ft/fő
1. nap: Budapest-Szabadka-Belgrád
Utazás Szerbiába. Városnézés Kosztolányi
Dezső szülővárosában. Szabadka, a város,
ahol a csodás szecesszió keveredik a mediterrán hangulatú kis utcákkal. Városnézés,
majd a Duna Gibraltárjaként ismert Pétervá-

radra utazunk. Az erődrendszer ma is kitűnő állapotban van, így eljuthatunk a legsötétebb és
legrejtettebb belső földalatti zugaiba is. Az erőd
látogatás alkalmával, megtekintjük a híres óratornyot valamint Újvidék gyönyörű panorámáját
is. Séta a várudvarban, majd folytatjuk utunkat
Belgrádba, ahol a Hunyadi János és Szilágyi Mihály megvédték a keresztény világot a törökök
áradatától. Városnézés Belgrád különleges hangulatú városában, mely lüktet, pezseg, elvarázsol,
akár a várban sétálunk, akár utcáit, parkjait járjuk.
A híres Kalemegdán a Száva torkolatánál vár
bennünket magyar emlékeivel együtt, és itt még
egy kis szabadidőre is lehetőségünk lesz. Este
a szállás elfoglalása, vacsora.
2. nap: Szendrő-Galambóc-Herkulesfürdő
Szerbia egykori fővárosába, Szendrőre utazunk.
A Duna menti várak egyik legnagyobb tagjával
ismerkedünk meg. A legendák szerint Szendrő
vára őrzi a Rákócziak kincseit is…A várat Brankovics György, szerb fejedelem építette, itt hunyt
el Kinizsi Pál, 1494-ben, a vár ostroma közben.
Közös séta a várban, majd folytatjuk utunkat

az Al-Duna festői szakasza mentén, a Duna jobb
partján haladva megállunk Galambóc váránál.
Az impozáns vár tornyait, illetve az ezeket összekötő falakat gyönyörűen restauráltak az elmúlt
években, így a hegyről a Dunába nyúló, tekintélyt
parancsoló erőd megtekintése mindenképpen
nagy élmény a látogatóknak. Megismerkedünk
a vár történetével, majd a Vaskapu erőművön
átkelve lépünk át Romániába, érkezés Herkulesfürdő városába. Az európai hírű fürdőhely, a
Mehadia és Cserna hegység által körülvett
völgyben fekszik, a Kazán szorostól mindössze
25 km-re. Szálláshely elfoglalása, vacsora.

fizetendő!) A Kis-kazán és a Nagy-kazán szorosokban hajózva, az ortodox kolostor, a nagy dák
fejedelem, Decebál sziklaszobra, valamint a festői sziklaszurdok felejthetetlen látványt nyújtanak. Kora délután meglátogatjuk a Vaskapu
erőművet, a múzeumban megismerjük a megaépítkezés fortélyait, adatait, valamit a turbinák
működését. Késő délután, a Monarchia egykori
legelegánsabb fürdőhelyét ismerhetjük meg. A
gyönyörű természeti környezetben felépített egykor patinás szállodák, fürdőpavilonok, az arisztokratikus korszak hangulatát idézik vissza. Belvárosi séta, majd szabad idő, fürdési lehetőség.

3. nap: Orsova-Kazán-szoros-Herkulesfürdő
Utazás a Duna parti kikötővárosba, Orsovára,
ahol két évig őrizték a magyar koronát és megnézzük ennek az emléktábláját, az 1974-ben
épült katolikus templomban, ahol még John Lennont, Lenint, Nadia Comanest is láthatjuk Jézussal a templom szent képein. Ezt követően
hajóra szállunk és 3 órás kirándulást teszünk a
festői Kazán szorosban, a Duna egyik legszebb
vidékén. (Hajójegy: 5.500 Ft/fő - jelentkezéskor

4. nap: Temesvár-Arad-Budapest
Utazás Temesvárra, melyet kulturális és különösen az építészeti gazdagsága miatt „Kis
Bécsnek” is neveznek. Városnézés, szabadprogram, majd utazás Aradra, ahol városnézés, majd
a Szabadság szobornál lerójuk kegyeletünket
a 13 aradi vértanú előtt. A szobor talpazatán
az 1849. október 6.-án Aradon kivégzett 13 tábornok bronz domborművét helyezték el. Hazautazás.
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AZ ISZTRIA MESÉS KINCSEI
Időpontok:

09.22-26.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
**** szálloda
félpanzió

Részvételi díj:

93.900,-Ft/fő

Egyágyas felár:

30.000,-Ft/fő

Erkélyes szoba:

19.900,-Ft/fő

(*Tengerre néző, erkélyes szoba felára!)
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap
93.900,- Ft-tól/fő

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. Továbbutazás Rijeka városába. A Kvarner-öböl partján 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 hangulatú festői kisvárosban, majd szabadidő, vásárlási lehetőség a jellegzetes specialitásokból.
Következő megállónk Hum városa, mely állítólag a világ legkisebb városa. Belvárosi séta a

középkori városfalakkal körülölelt városközpontban. 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 keresztezik egymást a félszigetre épült óvárosban,
mely a legszebbek közé tartozik Horvátországban. Városnézésünkből nem maradhat ki a város
jelképének is számító, dombtetőn magasodó
Szent Eufémia székesegyház sem, ahonnan a harangtoronyból gyönyörű kilátás nyílik az óvárosra.
Továbbutazás Porec városába, melynek igazi kincse a kora bizánci kor egyik legjelentősebb műemléke, a VI. századból származó Euphrasis
bazilika és a körülötte álló épületegyüttes, mely
aVilágörökség része. Útközben rövid megálló hegyekkel 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 métert is. Fotózás, majd visszautazás a szállásra.

DALMÁT KÖRUTAZÁS

Időpontok:

09.01-05.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
félpanzió

Részvételi díj:

99.900,-Ft/fő

Egyágyas felár:

29.900,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

5 nap
99.900,- Ft-tól/fő
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1. nap: Budapest-Plitvicei-tavak
Elutazás Budapestről. Horvátország 7 Nemzeti Parkja közül a legjelentősebb a Plitviceitavak vidéke. Látogatás a mészkőlerakódással képződött vízesésekkel összekötött
Plitvicei-tavakhoz. A tórendszer Európa egyik
legszebb természeti látványossága egy
völgyben terül el, erdős hegyekkel körülölelve,
az UNESCO Világörökség része. Továbbutazás 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 emlékkel, hangulatos mediterrán óvárosával,
templomaival, fehér, márványköves sétáló
utcáival és tereivel, valamint egyéb csodálatos látnivalóival méltán nevezhetjük Horvátország „kis Velencéjének”. A város mai
arculatát a velencei fennhatóság alatt
nyerte el, mészkő épületei, szűk sikátorai,
megkapó szépségű reneszánsz palotái

mind ezt a kort idézik. Következő állomásunk Dalmácia fővárosa Split, mely város
legjelentősebb látnivalója az egykori Diocletianus római császár hatalmas méretű
palotája. Séta a hangulatos, szűk kis utcákban, majd szabadidő (Ár: 20 EUR/fő).
3. nap: Dubrovnik
Ma Dubrovnikba utazunk. Az ország legdélebbi csücskében található dalmát város talán Horvátország leggyönyörűbb városa, és
a világ egyik legszebb üdülőhelye. Óvárosa
1994 óta az UNESCO Világörökség része.
Gyönyörű házacskái, és kristálytiszta, mélykék tengere garantáltan rabul ejti az ide érkezőket. A térség műemlékekben egyik leggazdagabb városát az Adria gyöngyének is
nevezik. Városnézés (Óváros, Székesegyház,
Ferences kolostor, Patika múzeum, Pile kapu),
majd a látnivalók sokasága mellett egyedülálló programja a városnak a bástyajárás,
melynek során gyönyörű panoráma nyílik az
óvárosra, az erődrendszerre, s a környező szigetekre (Ár: 30 EUR/fő).

01.31-ig -10% kedvezmény!
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 közvetlen környékét 1983-ban nyilvánították nemzeti parkká. Fazana kikötőjéből indulunk a
Nemzeti Park és Tito magán rezidenciájának
megtekintésére. Veliki Brijun szigetén szafaripark, bizánci erődítmény maradványai, a St Germain 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 OsztrákMagyar Monarchia idején az egyik legjelentősebb fürdőváros, valamint híres művészek,
uralkodók kedvelt pihenőhelye volt. Hazautazás, útközben megálló a romantikus Trakoscani
várkastélynál, mely egy kúp formájú dombra
épült, gazdag növényzetű park és egy tó veszi
körül. Esti érkezés Budapestre.

01.31-ig -10% kedvezmény!

4. nap: Sibenik-Krka vízesés
Fakultatív kirándulási lehetőség a Krka folyó 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 vízeséssel. Ez Európa egyik legszebb mészkő
vízesése. A természeti csoda megtekintése után visszautazás a szállodába az
esti órákban (Ár: 25 EUR/fő).
5. nap: Zadar-Varazdin-Budapest
Hazautazás, útközben megálló Zadarban,
Dalmácia legészakibb városában, az egykori fővárosban. Városnézés az olasz hangulatú óvárosban. A határátlépés előtt még
rövid látogatást teszünk az UNESCO várományos, gyönyörű barokk városkában, Varazdinban, meglátogatjuk az Erdődy kastélyt, majd utazás Budapestre. Érkezés a
késő esti órákban.
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SZLOVÉNIA KINCSEI

Időpont:

07.02-05.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

11.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

3 nap
56.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Lendva-Maribor-Ljubljana
Elutazás Budapestről Szlovénia legkeletibb csücskébe, Lendva városába, mely a
szlovénia magyarság központja. A Lendvai
vár és a legfontosabb nevezetességek
megtekintése után folytatjuk utunkat az
ország második legnagyobb városába, Mariborba. Séta a Dráva menti város hangulatos belvárosában a legfontosabb látnivalók megtekintésével: Városháza,
Keresztelő Szent János katedrális és a XV.
századi kastély. Továbbutazás, majd városnézés a Ljubljanica folyó partján fekvő
szlovén fővárosban, Ljubljanában. Történelmi belváros, pezsgő életű egyetemi negyed, évszázados emlékek, parkok és folyópart. Ljubljanában a folyó jobb partján
található a régi városrész, míg a bal partján az új városnegyedek terülnek el. Városnézésünk során megtekintjük az óváros
fölé magasodó várat, a barokk belvárost,
a Ljubljanica partjára épült katedrálist, illetve a Tromostovje Hármas hidat. Érkezés
a szállodába az esti órákban.

2. nap: Postojna-Predjama-Piran
Szlovénia területén számos karsztbarlang
található, mai úticélunk a mindközül leghíresebb barlangrendszer lesz. Kirándulás az
ország leghosszabb ismert karsztvidéki barlangjához a Postojnai cseppkőbarlanghoz.
A sokszínű és formájú cseppköveket részben barlangvasúton, részben gyalogosan
tekinthetjük meg. Továbbutazás a mindöszsze néhány kilométerre fekvő magas sziklára épített Predjama festői várához. Szlovénia egyik legérdekesebb és leghíresebb
látnivalója, a kicsinyke Predjama falu határában található Predjamai barlangvár
(Predjamski Grad). A ma látható reneszánsz
stílusú épület több száz éve áll büszkén a
sziklatetőn, az egykor erőd épülete szinte
bevehetetlen volt. A várat egy 125 méter
magas sziklafalra építettek, és egy sor titokzatos barlangrendszerrel állt földalatti
összeköttetésben. Délután a szlovén tengerpart egyik kis gyöngyszemébe, Piran városába utazunk. Szabadidő a festői városközpontban, majd visszautazás a szállásra.

01.31-ig -10% kedvezmény!

3. nap: Skofja Loka-Bled-Ptuj-Budapest
Reggeli a szállodában, majd utazás Skofja
Lokába, mely Szlovénia műemlékekben leggazdagabb kisvárosa. Séta a középkori hangulatú óvárosban, majd továbbutazás Bled
felé. Látogatás tó felett épült csaknem 100
m-es függőleges sziklafal tetején található
középkori várban, majd séta a festői tóparton. Szabadprogram, vagy áthajózás a tavon helyi jellegzetes hajóval, a pletnával, a
tó kis szigetén lévő barokk kegytemplomhoz. Utazás Szlovénia egyik legrégebbi városába. Ptuj a város fölé magasodó X. században épült várával, belvárosának
műemlékvédelem alatt álló gyönyörű épületeivel, az apró terekkel, kacskaringós utcákkal és a környező zöldellő hegyekkel
csodás látványt nyújt az idelátogatóknak.
Belvárosi sétánk alkalmával megtekintjük
a város főterén, a Szent György-székesegyházat és az itt magasodó Várostornyot,
mely eredetileg őrtorony volt illetve az
Orpheusz követ. Hazautazás, érkezés a
késő esti órákban Budapestre.

SZLOVÉNIAI BARANGOLÁSOK
Időpont:

08.26-30.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

16.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

24.000,-Ft/fő

Pótágy ár:

62.900,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa

4 nap
74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Ptuj-Celje-Ljubljana
Vár Szlovénia egyik legrégebbi városába.
Ptuj, a város fölé magasodó X. században
épült várával, belvárosának műemlékvédelem alatt álló gyönyörű épületeivel, az apró
terekkel, kacskaringós utcákkal és a környező zöldellő hegyekkel csodás látványt
nyújt az idelátogatóknak. Belvárosi séta,
majd következő állomásunk Celje. A várból
lenyűgöző panoráma tárul elénk a városra
és a környező vidékre. Késő délutáni érkezés 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-barlang. 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. Délután Piran városába utazunk. Szabadidő
a festői városközpontban, majd visszautazás a szállásra.
3. nap: Bohinji-tó-Vogel-hegy-Bled
Ma a Triglavi Nemzeti Park térségét keressük fel. Először a Bohinji-tó partján, a Keresztelő Szt. János templomot látogatjuk
meg, mely Szlovénia egyik legszebb szentélye. A környék híres kilátópontja, a Vogelhegy (1530 m) következik, melyet kabinos
felvonóval közelítünk meg. A lélegzetelállító
panoráma után a vadregényes Vintgar-szurdokban teszünk egy gyalogos kirándulást.
Továbbutazás Bled felé. Látogatás a középkori várban, amely a tó fölé tornyosuló,
csaknem 100 m-es sziklafal tetején áll,
majd séta a festői tóparton. Szabadprogram, vagy áthajózás a tavon jellegzetes helyi hajóval, a pletnával, a tó kis szigetén
lévő barokk kegytemplomhoz. Utolsó meg-

állónk az ország legjobb állapotában fennmaradt középkori városa, Radovljica gyönyörű épületekkel, szűk utcákkal.
4. nap: Ljubljana-Skofja Loka-Budapest
Ljubljana látnivalóival ismerkedünk. Történelmi 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, illetve a Tromostovje Hármas hidat. Utazás
Skofja Lokába. Séta a középkori hangulatú óvárosban, majd a Száva mentén
fekvő Kranj hangulatos középkori városkáját keressük fel. Utunk a Dráva-völgyén
keresztül vezet Mariborba. Séta a Dráva
menti város hangulatos belvárosában a
legfontosabb látnivalók megtekintésével:
Városháza, Keresztelő Szent János katedrális és a XV. századi kastély. Hazautazás. Érkezés a késő esti órákban.
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NYARALÁS MONTENEGRÓBAN

1. nap: Budapest-Zabljak
Kora reggeli találkozó Budapesten, majd megkezdjük utazásunkat a Fekete hegyek országába. Útközben megtekintjük az 1938-40 között épült Tara hidat, ahonnan lélegzetelállító
kilátásban lehet részünk a vad és fenséges
Tara folyóra, mely Európa legmélyebb kanyonjáról ismert. A Tara-Kanyon Európa leghosszabb kanyonja (78 km), mélysége eléri
az 1300 métert is. A kanyon a Durmitor Nemzeti Parkban található, mely az UNESCO listáján, mint a Világörökség része szerepel. Az
ország leghosszabb folyójának, a Tarának lenyűgöző szurdokvölgyét, Montenegró szíveként is emlegetik. Fotószünetünk után folytatjuk az utunkat a szállásra. Esti érkezés a
magas hegyek által körülölelt Zabljak városába, mely a Durmitor hegység legmagasabban fekvő turisztikai központja.
2. nap: Kotori-öböl
Reggelink elfogyasztása után, utazás az ország legszebb vidéke, a Kotori-öböl felé. A
tengerpart kulturális felderítése következik:
hajózás Európa legdélebbi 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 Kotorska, azaz a Kotori-öböl szépségeivel ismerkedünk. 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 hajósok hordtak össze. A sziget létrejöttéhez
számos legenda fűződik. A legismertebb
szerint a perasti halászok itt akadtak csodálatos körülmények között Szűz Mária ikonjára, ezért emeltek ezen a helyen templomot
1630-ban. Programunk Kotor városának felfedezésével folytatódik. Montenegró legérdekesebb műemlékekkel büszkélkedő városa a Kotori-öböl legbelső csücskében
fekvő, várfalakkal körülvett Kotor vár ránk.
Kotor az ország egyik legszebb városa. Helyileg a Kotor-öböl legvégén az Orjen és a
Lovcen hegyek lábainál fekszik. Óvárosán
nem fogott a hosszú évszázadok történelme, szinte érintetlen állapotában maradt
meg. A hegyek védelmét élvező fallakkal körülvett ősi tengerparti és kulturális központ
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évszázadokon keresztül fontos kereskedelmi
csomópont volt. Séta a hangulatos óvárosban, ahol megtekintjük a régi kikötőt, láthatjuk a kiváló állapotban megmaradt városfalakat, 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. Vacsora 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 utcácskák, üzletek és hangulatos éttermek találhatóak. A városfalról, a városra és a tengerpartra nyíló fantasztikus panoráma
megtekintése után visszautazás a szállásra.
4. nap: Cetinje-Lovćen
Montenegró belső, szárazföldi világának felfedezésére indulunk. Cetinje, a történelmi
főváros felkeresése, ahol Nikola király palotája is található. A Szerb kolostor, főtér, a
város hegyvidéki hangulata páratlan élmény
mindenkinek. Látogatásunk után sonkakóstoló egy közel 200 éve működő út menti vendéglőben a szerpentinek közt a Lovcen Nemzeti 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 órákban. 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 vidékére, 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 folyókanyarulat az ország egyik legtöbbet fény-

képezett természeti látványossága. A Szkadári tó nádas, ingoványos szigetei között található Nemzeti Park, a középkori önálló Montenegrót, a Crnojevićek világát idézi fel
számunkra. Látogatás Rijeka Crnojevića-ban,
mely a Shkodrai-tó egyik szegletében található apró folyóvölgyi település. Hangulata
egyedülálló, mintha egy igazi mesevilág közepébe 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 ismerkedés a tó központjaként ismert Virpazar, bájos kis településével. Visszautazás a szállásra,
útközben rövid megálló Bar hangulatos városközpontjában. Megérkezve Stari Bar macskaköves utcáin feljutunk a középkori várba,
miközben a színes bazári hangulat magával
ragad, keleties-mediterrán portékát kínálnak
a kis boltocskák, éttermek, cukrászdák, hívogató teraszok és hangulatos zene szól. A hatalmas területű várban megismerjük Montenegró újabb történelmi pillanatait és
megnézzük a helytörténeti gyűjteményt is. A
kora esti órákban visszaérkezés a szállodába.
6. nap: Albánia-Kruja
Reggeli a szállodában, szabadprogram, pihenés a tengerparton vagy egész napos fakultatív kirándulás Albánia legszebb városába (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 kapcsolódik. Városnézésünk során megtekintjük
a várat, ahol a Szkander bég Múzeum is található, valamint a látványos, több szinten
elhelyezkedő gazdag néprajzi kiállítást. Szabadidő és vásárlási lehetőség a keleties hangulatú bazárban, majd visszautazás a szállásra. 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 állomás 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 közelben található a világhíres Kusturica rendezésű „Az élet egy csoda” című filmjéhez megálmodott vasútállomás. A nosztalgia vasút
mai, és valódi elődjének történetét is megjósolták a misztikus kremnai jósok. Látogatásunk 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 varázslatos világa köszönt itt bennünket. Belvárosi
séta: Korzó, Népszínház, Városháza, Raichle-park. Évszázados platánfák takarják
és védik a magyar szecesszió egyik remekművének, kétszintes épületét, melyet szintén látni fogunk. A helybeliek Cifra palotaként emlegetik Raichle Ferenc építész által,
családi otthonnak tervezett csodálatos építményét. Városnézés, hazautazás. Esti érkezés Budapestre.

Időpont:

09.01-08.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
***/**** szálloda
félpanzió

Egyágyas felár:

40.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Kecskemét-Szeged

8 nap
169.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

HAVAS CSÚCSOK & NAPOS TENGERPART

Időpont:

04.29-05.03.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

16.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

20.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen fizetendő! Montenegró 1EUR/fő/éj
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Kecskemét-Szeged

5 nap
89.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Fekete tó-Zabljak
Irány Crna Gora! A 2006-ban függetlenné vált Montenegró Európa egyik legfiatalabb állama - bár a
X. században, mint Duklja fejedelemség már fennállt –számtalan csodálatos látnivalóval vár ránk.
Útközben megtekintjük a Tara hidat, ahonnan lélegzetelállító kilátásban lehet részünk a vad és fenséges Tara folyóra. A Tara-Kanyon Európa leghosszabb 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 legismertebb gleccsertó Montenegróban. Esti érkezés
a magas hegyek által körülölelt Zabljak városába.
2. nap: Kotori-öböl-Budva
Utazás a Kotori-öböl felé. Hajózás Európa legdélebbi 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 Kotorska, azaz a Kotori-öböl szépségeivel ismerkedünk. Először a Szirti Madonna szigetet keressük

fel, mely egy hajóroncsokra épült mesterséges
sziget. Programunk Kotor városának felfedezésével folytatódik, mely az ország egyik legszebb
városa. Séta a hangulatos óvárosban, ahol megtekintjük a régi kikötőt, láthatjuk a kiváló állapotban megmaradt városfalakat, 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 Budva közeli szállásra.
3. nap: Budva-Cetinje-Lovćen
Ma a montenegrói turizmus metropolisza vár
ránk. Séta Budva óvárosában, majd Montenegró egykori fővárosába utazunk. A hegyekkel körbevett Kotori-öböl fölött emelkedő Lovćen hegység délkeleti lejtője mellett fekvő
település Cetinje vár ránk, Nikola király palotájával. Látogatásunk után sonkakóstoló egy
közel 200 éve működő út menti vendéglőben.
A füstölőben a híres Lozát (szőlőpálinka) kóstoljuk, 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 legnagyobb madár rezervátum és a legnagyobb
természeti kincs Montenegróban. Sétahajózás, majd ismerkedés a tó központjaként ismert Virpazar, bájos településével. Továbbutazás a Biogradsko Jezero, gleccsertavához.
Rövid séta, majd folytatjuk utunkat a gyönyörű fekvésű Mojkovac felé.
5. nap: Mojkovac-Belgrád-Budapest
Reggeli, majd utazás Belgrádba, Szerbia fővárosába. Ismerkedés a belváros legfontosabb nevezetességeivel, rövid sétával a Kalamegdánon,
majd folytatjuk utazásunkat Magyarországra.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

ADRENALIN TÚRA MONTENEGRÓBAN
Időpont:

06.16-20.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

16.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Kecskemét-Szeged

5 nap
74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Zabljak
Megkezdjük utazásunkat a Balkán egyik legszebb, viharos történelmű országa felé. Crna
Gora természeti csodái és sok élmény vár
ránk kalandos utazásunk alkalmával. A Balkán-félsziget apró országban olyan természeti
kincsek vannak, melyek egyedülállóak Európában, de a világon is. Útközben megtekintjük
a Tara hidat, ahonnan lélegzetelállító kilátásban lehet részünk a vad és fenséges Tara folyóra. A Tara kanyon Európa legmélyebb
kanyonja. Fotószünet az ország leghosszabb
folyójának szurdokvölgyénél, majd folytatjuk
utunkat a szállásra. Vadregényes tájak, csipkés csúcsok, havas hegyoldalak, apró tavak,
zöldellő hegylábak szegélyezik utunkat. Esti
érkezés a magas hegyek által körülölelt Zabljak városába, mely a Durmitor hegység legmagasabban 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 látványossága 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 fantasztikus programot ajánlunk a Durmitor déli
részének lábánál található Nevidio kanyonbaEurópa legutolsó, sokáig meghódítatlan kanyonjáról számtalan történet keringet 1964-es
felfedezéséig. Vad és lenyűgöző természeti
szépség, mely meghódítja a túrázókat! A pá-

ratlan szépségű szurdok és a lenyűgöző vízesések a Nevidio kanyont mára az ország egyik
legkülönlegesebb, legnépszerűbb helyévé léptették 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 látványossága a 100 méter magas Grabovina vízesés. Délután szabad program a városban.
4. nap: Durmitor Nemzeti Park
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 paradicsoma. A világ második legmélyebb kanyonjában „Európa könnyein” evezünk. Délután szabadidő, majd visszautazás a szállásra.
5. nap: Zabljak-Budapest
Reggeli után hazautazás. Utazás Magyarországra rövid pihenőkkel. Esti érkezés Budapestre.

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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HERCEGOVINA CSODÁI
Időpontok:

03.13-15.
10.30-11.01.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** panzió/**** hotel
reggeli

Félpanzió:

7.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

9.000,-Ft/fő

Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa
Leszállási lehetőségek:
Szekszárd-Paks-Dunaújváros

3 nap
49.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Split-Medjugorje
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban.
Utazás rövid pihenőkkel a Nagykanizsa-Letenye útvonalon Horvátország második legnagyobb városába. Split az ország egyik legfestőibb városa. A Jadro és Žrnovica folyók
torkolatánál fekvő Split talán a legpezsgőbb
és legmediterránabb hangulattal büszkélkedő
dalmát város, melyről rövid városnézésünk alkalmával személyesen is meggyőződhetünk.
Séta az óvárosban, ahol megtekintjük a Diocletianus palota épületegyüttesét. A palota a
IV. században készült el (Diokleciánusz császár 305-ben költözött a palotába). Ahogy az
évszázadok múltak, a Palota területe kicsinek
bizonyult és új városrészek épültek hozzá. Látogatásunk után folytatjuk utunkat BoszniaHercegovinába. Szálláshely elfoglalása az esti
órákban Medjugorje városában. Vacsora után
esti séta a városközpontban.
2. nap: Medjugorje-Blagaj-Mostar-Szarajevó
Reggeli után közös séta Medjugorje városában, ahol a templomot és a verejtékező

Krisztus szobrot is megtekintjük. Utazás az
ország leglátványosabb vízeséséhez, a festői Kravica vízeséshez. Séta és fényképezési lehetőség a 26 méter magas, körülbelül
120 méter széles látványos természeti jelenségnél. Ezután folytatjuk utunkat Blagaj
városába, mely rövid ideig Hercegovina független uralkodóinak székhelye volt. Megtekintjük a festői környezetben található Buna
különlegesen bővizű forrása fölé épített pihenőházat, kolostort, melyet a legenda szerint a táncoló dervisek alapítottak. Utolsó
megállónk Bosznia 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 természetesen Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar
trónörökös merényletének színhelyére is
ellátogatunk. Bosznia-Hercegovina fővárosa rendkívül színes etnikummal és emi-

01.31-ig -10% kedvezmény!
att változatos kultúrával rendelkezik, így
látogatásunk alkalmával a különböző vallási nézeteket valló városlakók szokásaival
is megismerkedhetünk. A török építészet
megannyi műemléke szép kontrasztban
áll a Monarchia által hátrahagyott középületekkel, és az országot uraló vallási
sokszínűségnek teret adó templomokkal,
mely garantáltan lenyűgözi a látogatókat.
A szűk, sikátoros utcácskákon járva az
iszlám világ semmihez sem hasonlító utcaképe fogad. Az óvárosban megtekintjük
a Gazi Huszref bég-dzsámit, majd a vízipipás bazárvilág a Bascarsija negyede következik. Utazás Visokoba, az egyik legrégebbi bosnyák városba, amely a
nemrégiben felfedezett bosnyák piramisokról vált világhírűvé. Izgalmas kaland
veszi kezdetét az Nap piramisok alatt futó
kacskaringós alagútrendszer felfedezésével. Lefotózhatjuk az itt felfedezett rovásírások maradványait is, majd utazás Magyarországra Horvátországon keresztül.
Érkezés Budapestre az éjszakai órákban.

BOSZNIA-HERCEGOVINA KINCSEI

Időpontok:

04.02-05., 09.25-28.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** panzió/**** hotel
reggeli

Félpanzió:

10.500,-Ft/fő

Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Dunaújváros-PaksSzekszárd

4 nap
59.900,- Ft-tól/fő
60

1. nap: Budapest-Jajce-Medjugorje
Indulás Budapestről a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel Jajce hegyek
között elterülő festői kisvárosába, mely a képek
tanulsága szerint már a múlt században megragadta Csontváry Kosztka Tivadar képzeletét.
Városnézés a főbb látnivalókkal, majd továbbutazás a Mostar-Medjugorje útvonalon a Neretva völgyében. Szállás elfoglalása Medjugorjében, 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 legcsodálatosabb és legmisztikusabb műemlékeit tekinthetjük meg. Ezután folytatjuk utunkat
Blagaj városába, mely rövid ideig Hercegovina
független uralkodóinak székhelye volt. Megtekintjük a festői környezetben található Buna
különlegesen bővizű forrása fölé épített pihenőházat, kolostort, melyet a legenda szerint
a táncoló dervisek alapítottak. Utolsó megál-

lónk Bosznia legkeletiesebb városába, Mostar. Hercegovina fővárosa a Hajrudin által tervezett 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 etnikummal és emiatt változatos kultúrával rendelkezik,
így látogatásunk alkalmával a különböző vallási
nézeteket valló városlakók szokásaival is megismerkedhetünk. A török építészet megannyi
műemléke szép kontrasztban áll a Monarchia
által hátrahagyott középületekkel, és az országot
uraló vallási sokszínűségnek teret adó templomokkal, mely garantáltan lenyűgözi a látogatókat. Városnézésünk alkalmával természetesen
Ferenc Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös
merényletének színhelyére is ellátogatunk. Az
óvárosban megtekintjük a Gazi Huszref bégdzsámit, majd a vízipipás bazárvilág a Bascarsija
negyede következik. A szűk, sikátoros utcácskákon járva az iszlám világ semmihez sem ha-

sonlító utcaképe fogadja az érkezőt. Az óváros
kanyargó utcáiban és az ottani bazárokban számos érdekes dísztárgy és kulináris élvezet közt
válogathatnak a látogatók. Délután a városnézés
folytatása egyénileg Szarajevóban, vásárlási lehetőség a bazárban vagy kirándulás a bosnyák
piramisok érdekes és sokat vitatott vidékére. Visokoba, az egyik legrégebbi bosnyák városba
látogatunk, amely a nemrégiben felfedezett piramisokról 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 Vilenica hegyek által határolt völgyben fekszik.
Legfontosabb látnivalónk az ország egyik legszebb dzsámija, a Tarka Dzsámi, melynek földszintjén valamikor vásárcsarnok működött.
Érkezés Budapestre a késő esti órákban.
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VÍZPARTI VILÁGÖRÖKSÉGEK

1. nap: Budapest-Bajina Basta
Korai találkozó a Déli Pályaudvarnál. Elutazás a kora reggeli órákban Budapestről a Kecskemét, Szeged útvonalon déli
szomszédunk felé. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a még ismeretlen, de annál
izgalmasabb Szerbiába. Az ország bővelkedik a látnivalókban, lenyűgöző tájak,
karakteres gasztronómia és híresen jó
vendéglátás vár a látogatókra. Érkezés a
délután órákban a zöldellő domboldalak,
drámai szakadékok, csillogó tavak és folyók vidékére, a Tara Nemzeti Parkba. A
Nemzeti Parknak két főlátványossága
van. Az egyik a Tara-hegység, melyről a
nevét kapta, a másik pedig a kanyargós
Drina folyó festői kanyonja. Utazásunk
egyik különleges színfoltja Bajina Basta
városában tett látogatásunk lesz. A béke
és nyugalom apró szeglete vár itt ránk,
ahol a városka nevezetes látnivalója a
Drina folyó közepén, egy sziklazátonyon
álló házacska. …A bájos „Házikó a sziklán”, a National Geographic címlapjáról
vált világhírűvé. A Drina folyó közepére
épült házikó kíváncsi utazókat vonz a világ minden tájáról. A szikla tetején egyensúlyozó magányos faházikó mindenkinek
a szívét megdobogtatja. A romantikus
látványt nyújtó házacska több mint ötven
éve áll itt magányosan a szikla tetején.
Fotószünet, majd Bajina Bašta kincseinek
további felfedezése következik. A világ
egyik legrövidebb folyója vár ránk, mely
mindössze 365 méter hosszú. A Godina
(szerb nyelven jelentése: Év) nevű folyót
nézzük meg a forrástól a torkolatáig mesés vízeséseivel. Ezt követően szálláshelyünk felé indulunk, de útközben még egy
különleges bogumil temetőt is láthatunk
majd. Szálláshely elfoglalása a kora esti
órákban.
2. nap: Višegrad-Szarajevó
Reggelink elfogyasztása után folytatjuk
utazásunkat. Irány a vadregényes, keleties hangulatú Bosznia-Hercegovina, ahol
természeti szépségek, gyönyörű városok,
és a bazár színes, mozgalmas világa vár
ránk. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
a Balkán különlegesen szép tájaira, ahol
a kelet és a nyugat páratlan találkozása,
megannyi élmény és látnivaló vár az uta-

zóra. A Kelet-boszniai Višegrad városába
utazunk, mely Ivo Andrić, gyerekkorának
helyszíne is. Édesanyja szerény körülmények között nevelte, így kisgyermekként
nagynénjéhez került. Ekkor láthatta először a határ menti városka patinás hídját,
melyet Nobel-díjas regényében örökített
meg, Híd a Drinán. A környék leghíresebb
látnivalója 2007 óta az UNESCO Világörökség része. A megkövült történelem fogad bennünket a városban: Mehmed 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 egy különleges emlék a nagy írónak a nagy rendezőtől.
Város a városban, ahol a szerb történelem
időszakait felölelő épületek együttese fogad. Bizánci udvar, török udvar, jugoszláv
királyság utca stb. Továbbutazás Bosznia-Hercegovina fővárosába, Szarajevó
nevével több fontos történelmi esemény
is összeforrt. 1914-ben itt lett merénylet
áldozata Ferenc Ferdinánd osztrák trónörökös, ami ürügyül szolgált az első világháború kirobbantásához. 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. Délután Ilidzsán
a Boszna folyó forrását keressük fel, mely
egy gyönyörű parkban van. Számtalan
helyen buggyan föl a zöld fűből a kristálytiszta forrásvíz, majd egyesülve az ország névadó folyójává duzzad. Esti érkezés a Szarajevóban található szállásra.
3. nap: Mostar-Radimlja-Kravice vízesésMeđugorje
Reggeli, majd folytatjuk utazásunkat a
vadregényes Neretva-folyó szépséges
völgyén is átutazva. Városnézés a Balkán-félsziget egyik legszebb városában,
Mostarban, ahol az ország jelképénél, a
híres Öreg hídnál a hídugrók bátorság
próbáját is megtekintjük. A keleties hangulatú óváros, a bazár színesen csillogó
portékái, a Neretva türkizkék vize és a felette átívelő világhírű híd, az ősi mecsetek

látványa, és a müezzin hangja örök emlék
marad a látogatók számára. Rövid szabadidő a mesés hangulatú városban,
majd látogatás Radimlja-ban, ahol a
2016-ban UNESCO rangot kapott misztikus temető megtekintése következik. Radimlje bogumil nekropolisza, közvetlenül
a közút mellett fekszik. Változatos formájú és díszítésű 133 síremlékével (stećak) a legnagyobb és leghíresebb ilyen
jellegű temető. Mai utolsó megállónk az
ország legfontosabb természeti kincse,
a csodaszép Kravica-vízesés. Fürdés, felfrissülés a 23 méter magasan zuhogó áttetsző zöld víz függöny alatt, mely igazi
csoda az izzó Hercegovinai tájban. Esti
érkezés a különleges jelenéseiről világhírű
Medjugorje városába. Európa egyik leghíresebb zarándokvárosában 1981 júniusában hat fiatalnak jelent meg a Szűzanya. A csodás látomások, gyógyulások
hírére zarándokok sokasága érkezett az
egykori kis faluba, mely a „világ gyóntatószékéve” vált, és zarándokok ezrei érkeznek évről-évre a városba. (Szállásunk
a városközpontban panzióban vagy ***
szállodában lesz, mely a hivatalos besorolástól függetlenül, egyformán igényes
és kényelmes elhelyezést biztosít Utasaink számára. )

01.31-ig -10% kedvezmény!

a templomtérre vezet, mely a hitélet egyik
központja. A város hangulata, a Szent Jakab templom, az esti gyertyagyújtás, a
„könnyező” Krisztus-szobor, kortól és vallástól függetlenül megérintő élmény minden látogató számára. Este vásárlási lehetőség a késő estig nyitva tartó
kegytárgyakat, ajándéktárgyakat értékesítő üzletek gazdag kínálatából.
5. nap: Jajce-Mlinice-Budapest
Reggeli, majd hazautazás. Hercegovinát
elhagyva, Bosznia hegyei között kanyarogva jutunk el Jajce városáig. Megállunk
a XV. században épült Jajce várának romjainál, és felidézzük a város múltját. A város a középkori Bosnyák Királyság utolsó
fővárosa és királyi székhelye volt. Jajce
újabb vízparti és történelmi csoda, 4 császárság és 3 királyság váltotta itt egymást. Továbbutazunk a középkori malmok elbűvölő fatákolmányaihoz. Mlinice:
a Pliván álló malmocskák folyton-folyvást
a vízzel és az idővel küzdenek évszázadok
óta. Mesés emlékei a középkori ember
találékonyságának a csodaszép természeti környezetben. Késő esti érkezés Budapestre.

Időpont:

08.19-23.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

4. nap: Makarska-Medjugorje
Szabadidő eltöltése egyénileg Medjugorje
városában vagy tengerparti fürdőzés. A
déli nap melegét a közeli Makarskaán élvezhetjük, a dalmát Adrián, ahol immár
sós víz mellett pihenünk. Makarska a közel 2000 méter magas Biokovo hegység
lábainál fekszik. Hangulatos, pezsgő kisváros, remek strandokkal, így unatkozni
nem fogunk. Délután visszautazás a szállásra. Međugorje városában, minden út

autóbusszal
*** panzió/**** hotel
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Kecskemét-Szeged
Leszállási lehetőségek:
Szekszárd-Paks-Dunaújváros

5 nap
74.900,- Ft/fő
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HERCEGOVINA NYARALÁS
Időpont:

07.22-28.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** panzió
reggeli

Félpanzió:

19.900,-Ft/fő

Egyágyas felár:

24.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek: BudapestDunaújváros-Paks-Szekszárd
7.nap címébe nem kellenek a közök

7 nap

89.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Tešanj-Medjugorje
Korai találkozónk után megkezdjük utazásunkat a „szív alakú” országba. Egy séta erejéig
Bosznia-Hercegovina világának megismeréseképpen, bepillantunk Tesanjba, ahol a megkövült török középkor néz ránk vissza. A
kanyargós utcák, a dzsámi és a vár, amely magyar emléket őriz, immár közel 500 éveset…Városnézésünk után Bosznia festői tájain
keresztül folytatjuk utunkat a szállásra. Esti érkezés a különleges jelenéseiről világhírű Medjugorje városába.
2. nap: Makarska riviéra
Szabadidő Medjugorje városában, vagy pihenés
a horvát tengerparton. Horvátország egyik legszebb vidéke a Makarska településhez közeli kis
falvakból álló, csodálatos tengerpart, melyet
Makarskai Riviéra néven is emlegetnek. A dalmáciai partvonal egy szakasza, kb. 60 km hoszszú és csupán néhány km széles. A
strandolókat a tengerparti sétányon kis kávézók és boltocskák várják. Kora este visszautazás a szállásra, Medjugorjéba.
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3. nap: Kenuzás a Trebižaton
Szabadidő Medjugorje városában, vagy a vállalkozó kedvűeknek egy fantasztikus fakultatív programot ajánlunk: Egy élményekben gazdag nap vár
ránk a Trebizat folyónál. A vadregényes természetben két személyes kenukban ereszkedünk le a
smaragdszínű folyón. Közben megállunk fürdeni,
élvezni a hűvös víz átlátszó tisztaságát, a természet csendjét és érintetlenségét. Érkezéskor helyi
specialitás vár bennünket (Ár: 30 EUR/fő).

szautazás a szállásra. Korai vacsoránk után fakultatív 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 lehetetlen vállalkozásnak tűnt a széles folyó két partját
híddal összekötni, mégis sikerült, és ezzel a város
el is nyerte jelképét. Esti séta, majd visszautazás a
szállásra. Késő éjszakai érkezés Medjugore városába.

4. nap: Makarska riviéra-Brac sziget
Egész napos strandolás, tengerparti fürdőzés.
Program ajánlatunk: Hajókirándulás Horvátország egyik legnagyobb szigetére. Vár a festői
Brac szigete. Séta a szigeten, majd ebéd a hajó
fedélzetén. Délután fürdési lehetőség Brela csodaszép strandjánál, majd visszautazás Makarska városába (Hajójegy: 30 EUR/fő).

6. nap: Makarska riviéra
Strandolás, tengerparti fürdőzés Horvátországban. Vásárlási lehetőség. Üzletek, vizisportok,
vizibicikli kölcsönzés, hajózási lehetőség színesítik a programot a tengerparton.

5. nap: Kravice vízesés-Mostar
Strandolás, pihenés Hercegovina Niagarája mellett.
A kiépített strandon, napozhatunk és fürödhetünk
a habok és vízzuhatagok között. Késő délután visz-

7. nap: Međugorje–Konjic–Budapest
Megkezdjük utazásunkat Magyarországra.
Hazafelé benézünk Konjic városába, ahol a
Neretva partján megcsodáljuk a szófás hidat,
bepillantunk a dzsámi udvarába, elszürcsölünk egy kávét és folytatjuk utunkat Budapestre.

HERCEGOVINA, AZ ADRIA KAPUJA

Időpont:

09.10-14.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** panzió
reggeli

Félpanzió (3 vacsora): 12.000,-Ft/fő
Egyágyas felár:

16.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek: BudapestDunaújváros-Paks-Szekszárd

7 nap
69.900,- Ft/fő
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1. nap: Budapest-Blagaj-Medjugorje
Korai találkozónk után irány a Balkán paradicsomi szépségű országa, a vadregényes, keleties hangulatú Bosznia-Hercegovina. A
természeti szépségek, a festői városok, és a
különböző kultúrák keveredéséből adódó kulturális élmények adják a multietnikumú ország sokszínűségét és változatosságát. A
vadregényes Neretva-folyó szépséges völgyén átutazva, délután Blagaj városába látogatunk, ahol a híres dervis kolostort keressük
fel. Itt található Európa legbővízűbb forrása,
ahol közel 200 méter magas sziklafalak lábainál bukkan fel a Buna folyó. A tekki épületének megtekintése után a folyóra néző
teraszon elfogyaszthatunk egy török kávét,
majd továbbutazás Európa egyik leghíresebb
zarándokvárosába. A csodás látomások, gyógyulások hírére zarándokok sokasága érkezett az egykori kis faluba, mely a „világ
gyóntatószékéve” vált, és zarándokok ezrei érkeznek évről-évre a városba. Szálláshely elfoglalása Medjugorjéban, majd esti séta
lehetőség a városban.

2. nap: Dubrovnik
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 műemlékekben és kulturális örökségekben egyik
leggazdagabb városában, majd rövid szabadidő. majd rövid szabadidő. Délután fürdési lehetőség egy apró tengerparti településén, majd
visszautazás a szállásra a kora esti órákban.
3. nap: Mostar-Pocitelj-Capljina-Trebizat
Mai programunk a Balkán-félsziget egyik legszebb
városában, a gyönyörű fekvésű Mostarban kezdődik. A kelet és a nyugat keveredését, évszázadok
folyamán költők dicsőítettek, festők álmodták vászonra. 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 birodalom nyomai már messziről szembetűnőek a
fehér kupolás meccset, és karcsú minaret épületével. A meredek lépcsősoron felkapaszkodva, a

Neretva folyóra és a környékre nyíló kilátásban is
gyönyörködhetünk. Továbbutazás Čapljina városába, ahol a szőnyegkészítés technikájával ismerkedhetünk meg. Este egy igazán hangulatos
program vár ránk a Trebizat folyópartján, ahol egy
kellemes vacsorát fogyaszthatunk el. (fakultatív)
4. nap: Makarska riviéra-Brac szigete
Egész napos strandolás, tengerparti fürdőzés a horvát tengerparton. Fakultatív program ajánlatunk:
Hajókirándulás Horvátország egyik legnagyobb szigetére. 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 Makarska városába (Hajójegy: 30 EUR/fő). Késő délután visszautazás Medjugorje városába.
5. nap: Tesanj-Budapest
Hazautazás, Tesanj érintésével, ahol a megkövült
török középkor néz ránk vissza.Kanyargós kisutcák, a dzsámi és a városka leglátványosabb műemléke a óváros fölé emelkedő vár lesznek
legfontosabb látnivalóink. Esti érkezés Budapestre.
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MANDARINSZÜRET A NERETVA MENTÉN

Időpont:

10.15-18.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** panzió/**** hotel
reggeli

Félpanzió (2 vacsora): 7.000,-Ft/fő
Egyágyas felár:

12.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa
Leszállási lehetőségek:
Szekszárd-Paks-Dunaújváros

4 nap
64.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Split-Medjugorje
Elutazás. Délután már a dalmát tengerpart egyik
legfestőibb városának gyönyörű pálmafás promenádján sétálunk. Városnézés Horvátország
második legnagyobb városában, ahol a híres Diocletianus palota sikátorai csábítanak, mely az
egész régió egyik legfontosabb látnivalója. A Diokletianus palotában életre kell a történelem és
egy üzletekkel, bárokkal tarkított középkori óriáslabirintusban érezhetjük magunkat. Belvárosi
séta, majd utazás Európa egyik leghíresebb zarándokvárosába, ahol 1981 júniusában hat fiatalnak megjelent a Szűzanya. A csodás látomások, gyógyulások hírére zarándokok
sokasága érkezett az egykori kis faluba, mely a
„világ gyóntatószékéve” vált, és zarándokok ezrei
érkeznek évről-évre a városba. Szállás Medjugorjéban, esti séta lehetőség a városközpontban.
2. nap: Mandarinszüret-Dubrovnik
A vadregényes, festői Neretva völgybe látogatunk. Vár a "horvát Kalifornia"! Festői tájakon
utazva érkezünk a híres mandarintermesztő vidékre, ahol citrom-, narancs- és mandarin ültet-

vények váltják egymást. Igazi szüreti hangulatba
cseppenünk, szedhetünk a gyümölcsökből, sétálhatnak a mandarin ültetvények között. A szüret alatt szedett gyümölcsökből 3 kg friss mandarint 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 30 EUR/fő). Miután kicsit megpihentünk, Horvátország egyik legszebb és legérdekesebb városának felfedezésére indulunk.
Délután városnézés Dubrovnik történelmi és kulturális emlékekben gazdag városában. Az Adria
gyöngyszeme, Split városa mellett a Trónok
harca néhány fontos forgatási helyszíne volt.
Dubrovnik a második évadtól a Királyvár helyszíne is. Séta a várfalakkal körülzárt óvárosban,
mely a Világörökség része. Rövid szabadidő,
visszautazás a szállásra. Útközben vacsora lehetőség. 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. (10 EUR/fő) 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 derviskolostort, majd utazás Mostar városába. Az
ország legismertebb városa vár ránk, Bosznia
jelképével a Csontváry által megörökített híres
Öreg-híddal, mely a Neretva folyó felett 24 méter
magasan ível át és köti össze az óváros két oldalát. Szabadidő, majd utazás a fővárosba.
4. nap: Szarajevó-Budapest
Szarajevó a különböző kultúrák találkozási helye,
erről városnézésünk alkalmával mi is meggyőződünk. A merénylet helyszínétől sétálunk el a
Gazi Husrev dzsámihoz, majd szabadidő. A Bascarsiján török kávét, friss bureket kóstolhatunk,
keleties szuvenírt vásárolhatunk, majd hazautazás. Késő esti érkezés Budapestre.

MANDARINSZÜRET & GRÁNÁTALMA
Időpont:

10.15-19.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** panzió/**** hotel
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Székesfehérvár-SiófokBalatonlelle-Nagykanizsa
Leszállási lehetőségek:
Szekszárd-Paks-Dunaújváros

5 nap
74.900,- Ft/fő

1. nap: Budapest-Split-Medjugorje
Elutazás a kora reggeli órákban. Délután
már a dalmát tengerpart egyik legfestőibb
városának gyönyörű pálmafás promenádján
sétálunk. Szálláshely elfoglalása Međugorjéban, majd esti séta lehetőség a városközpontban. (Szállásunk a városközpontban
panzióban vagy *** szállodában lesz, mely
a hivatalos besorolástól függetlenül, egyformán igényes és kényelmes elhelyezést
biztosít Utasaink számára.)
2. nap: Mandarinszüret-Medjugorje
Reggeli után a vadregényes, festői Neretva
völgybe látogatunk, mely mandarin-völgyként is ismert. Kirándulásunk alkalmával
megismerhetjük a mandarinszedés technikáját, termesztésének módját is. Igazi szüreti hangulatba cseppenünk, szedhetünk az
ízletes gyümölcsökből, vagy sétálhatnak a
mandarin ültetvények között. A szüret alatt
szedett gyümölcsökből 3 kg friss mandarint
haza is vihetünk. Szüreti kalandunk után
kishajókba szállva a Neretva delta és a kör-

maradt középkori városától, és visszautazás
a szállásra. Vacsora.

nyező vidék szépségét élvezhetjük. Fotószafarira indulunk a folyó élővilágának megismerésére. Hajózásunk után Travarica-pálinka kóstoló, aszalt fügével és ízletes ebéd
vár ránk, gyönyörű környezetben. (Hajójegy
és ebéd 30 EUR/fő) Miután kicsit megpihentünk, visszautazunk Medjugorje városába. Szabadidő, ellátogathatunk a Jelenések hegyére, ahol először jelent meg Mária
a fiataloknak.
3. nap: Dubrovnik
Szabadidő Medjugorje városában vagy fakultatív kirándulási lehetőség Dalmáciába.
(Ár: 20EUR/fő) Utazás Dubrovnikba, városnézés. Rövid szabadidő, majd búcsú a világ
egyik legszebb és legjobb állapotban meg-

4. nap: Blagaj-Mostar
Bosznia legszebb városaiba látogatunk el
és újra szüretelhetünk is. (10 EUR/fő)Ma a
legendák gyümölcséből szedhetünk majd
egy igazán különleges helyszínen, és megismerkedünk a gránátalma legendájával is.
Rövid bemutató után, kóstolásra, szedésre
és vásárlásra is lesz időnk. Ezt követően Európa legbővizűbb forrásához látogatunk el.
A Buna forrása mellett pihenünk meg, ahol
a derviskolostor fölött magasodó sziklafal
alján található barlangból feltörő víz kristálytiszta. Folytatjuk az utunkat Mostar városába. Szabadidő a bazár különleges portékái között, majd utazás a fővárosba.
5. nap: Szarajevó-Budapest
Reggeli után városnézés Bosznia-Hercegovina fővárosában, majd elbúcsúzunk az egzotikus Szarajevótól és megkezdjük hazautazásunkat. Késő esti érkezés Budapestre.
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EZERARCÚ BALKÁN

1. nap: Budapest-Szarajevó
Elutazás a kora reggeli órákban. Vár ránk
a „szív alakú ország” Bosznia-Hercegovina.
Folyamatos utazás, rövid pihenőkkel az
„Európa Jeruzsálemeként” is emlegetett
Szarajevóba. Délután városnézés a belvárosban. Bosznia-Hercegovina fővárosa rendkívül színes etnikummal és emiatt változatos
kultúrával rendelkezik, így látogatásunk alkalmával a különböző vallási nézeteket
valló városlakók szokásaival is megismerkedhetünk. A török építészet megannyi műemléke szép kontrasztban áll a Monarchia
által hátrahagyott középületekkel, és az
országot uraló vallási sokszínűségnek teret
adó templomokkal, mely garantáltan lenyűgözi a látogatókat. Városnézésünk alkalmával 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 utazásunkat Mostar festői városába. A kelet és
a nyugat keveredik egy csodálatos egésszé,
melyet az évszázadok folyamán költők dicsőítettek, festők vetettek vászonra. A
smaragdzöld Neretva felett átívelő híres
Öreg-híd, a bazár és a Koski Mehmed pasa
dzsámi megtekintése után rövid szabadidő. A gyönyörű belváros és az emblematikus látványt nyújtó Öreg Híd az UNESCO
Világörökség része. Folytatjuk utunkat Blagaj városába, mely rövid ideig Hercegovina
független uralkodóinak székhelye volt.
Megtekintjük a festői környezetben található Buna különlegesen bővizű forrása
fölé épített pihenőházat, kolostort, melyet
a legenda szerint a helveti dervisek építették. A tekkihez kapcsolódó türbében
(muzulmán sírhely), a legenda szerint Sari
Saltuk és Acsik-pasa földi maradványai
találhatók. Következő megállónk a Mostar
városától délre, mindössze 30 km távolságra fekvő Pocitelj városában lesz. A fes-
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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 felkapaszkodtunk a meredek lépcsősoron, ahonnan a
környékre nyíló kilátásban is gyönyörködhetünk. Szálláshely elfoglalása az esti
órákban Medjugorje városában. Vacsora
után esti séta a különleges hangulatú városközpontban. Medjugorje városában
minden út a templomtérre vezet, mely a
hitélet egyik központja. A város hangulata,
a Szent Jakab templom, az esti gyertyagyújtás, a „könnyező” Krisztus-szobor, kortól és vallástól függetlenül megérintő élmény minden látogató számára. Közös
sétánk után vásárlási lehetőség a késő
estig nyitva tartó kegytárgyakat, ajándéktárgyakat értékesítő üzletek kínálatából.

01.31-ig -10% kedvezmény!

EUR/fő). Városnézésünk után rövid szabadidő, majd folytatjuk utunkat hajónkkal. Montenegró legérdekesebb műemlékekkel büszkélkedő városa a Kotor-i öböl legbelső
csücskében fekvő, várfalakkal körülvett Kotor vár ránk. A hegyek védelmét élvező fallakkal körülvett ősi tengerparti és kulturális
központ évszázadokon keresztül fontos kereskedelmi csomópont volt. Séta a hangulatos óvárosban, ahol megtekintjük a régi
kikötőt, láthatjuk a kiváló állapotban megmaradt városfalakat, valamint a főteret - a
Fegyverek terét-, a Szent Lukács templomot
és a Szent Trifun Székesegyház épületét is.
A városközpont a kis tereivel, kanyargós utcácskáival 1979 óta a Világörökség része, a
Kotori-öböllel együtt. A délutáni órákban érkezünk vissza szállásunkra.

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. Dubrovnik, az Adria gyöngye, a világ egyik legszebb
üdülőhelye, óvárosa 1979 óta a Világörökség
része. Hatalmas falakkal körülvett festői óvárosa, gyönyörű palotái és kristálytiszta, mélykék tengere garantáltan rabul ejti az ide érkezőket. Városnéző séta a sokak szerint a
világ legszebb utcájaként is emlegetett Stradun érintésével és a legfontosabb látnivalók
(Városfal, Pile kapu, Katedrális, Onofrio kút,
Szent Balázs templom) megtekintésével.
Késő délután folytatjuk az utunkat Montenegróba. Érkezés az Igalo városában található szállásra az esti órákban.

5. nap: Lovćen-Njegusi-Cetinje-Sveti Stefan
Reggel ellátogatunk Montenegró tengerpartjának fővárosába. Budva, az Adria egyik legrégebbi települése, falakkal körülvett hangulatos óvárosával vár bennünket. Belvárosi
séta, majd egy izgalmas kirándulásra indulunk a környék történelmi és kulturális örökségének felkutatására Petar Petrović Njegos
nyomában. A Lovćen hegyről gyönyörködhetünk az elkápráztató kilátásban a Kotoriöbölre, majd Njegusiban megtekintjük II. Petar Petrovic Njegos szülőházát. Látogatásunk után ízletes helyi specialitásokat
(sonka, sajt, mézbor) kóstolhatunk a néhai
uralkodó szülőfalujában Njegusiban, majd
folytatjuk utunkat a régi fővárosba. Látogatás Cetinje városában, ahol Nikola király rezidenciája és a Szent Péter kolostor lesznek
a legfontosabb látnivalók. A késő délutáni
órákban rövid fotószünetet tartva megcsodáljuk Sveti Stefant, majd visszautazás a
szálláshelyre, vacsora.

4. nap: Perast-Kotor
Ezen a napon megismerkedünk Boka Kotorskával, azaz a Kotori-öböllel, bejárva minden szegletét és szigetét. Hajóra szállunk
és először a Szirti Madonna szigetet keressük fel, amely egy hajóroncsokra épült mesterséges sziget. Jelenleg katolikus zarándokhely, temploma és múzeuma egyedülálló
kincsek tárháza melyet a világ minden tájáról hajósok hordtak össze. Ezután Perast
festői kisvárosába látogatunk (Hajójegy: 25

6. nap: Ostrog-Tara kanyon
Reggeli után Montenegró egyik legfontosabb zarándokhelye, a Niksic mellett, egy
kősziklába épült Ostrog monostor vár ránk,
mely lenyűgöző látványt nyújt. A kolostort
a XVII. században Vasilije építette, itt is
van eltemetve. A csodatévő szent Vasilij
csontjaihoz legendás gyógyulások, csodák
történetei kapcsolódnak. Továbbutazás a
Durmitor nemzeti parkon Zabljakon keresztül. Útközben megálló a festői Tara folyó

völgyében, mely a világon a második legmélyebb kanyon. A Tara folyó a róla elnevezett kanyonban mintegy 90 kilométeren
keresztül kanyarog, a sziklafalak mélysége
helyenként eléri az 1300 métert is. Fotószünet a Djurdjevica Tara lenyűgöző hídjánál, mely 1938 és 40 között épült. Ez a
Jugoszláv Királyság egyik remekműve.
Amikor elkészült, a Tara híd volt a legnagyobb közlekedési létesítmény a világon.
1942-ben lebombázták a vasbeton híd
utolsó ívét, hogy megnehezítsék az országon belüli hadi mozgást. 1946-ban lett újjáépítve az eredeti tervek alapján, majd továbbutazás a Pozega közeli szálláshelyre.
7. nap: Belgrád-Budapest
Reggeli után Belgrád különleges hangulatú
városa vár ránk, mely lüktet, pezseg, elvarázsol, akár a várban sétálunk, akár utcáit,
parkjait járjuk. A híres Kalemegdán a Száva
torkolatánál vár bennünket magyar emlékeivel együtt. Történelme során Belgrád a
keleti és nyugati kultúra választóvonalán
helyezkedett el, Európa egyik legrégibb városa. Rövid városnézés után megkezdjük
utazásunkat Magyarországra. Késő esti érkezés Budapestre.

Időpont:

06.22-28.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** panzió
félpanzió

Egyágyas felár:

35.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Idegenforgalmi adó helyszínen
fizetendő!
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Dunaújváros-Paks-Szekszárd
Leszállási lehetőségek:
Szeged-Kecskemét

7 nap
134.900,- Ft/fő
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EURÓPA UTOLSÓ TITKA - ALBÁNIA

1. nap: Budapest-Szkopje
Találkozó Budapesten, a Déli Pályaudvarnál,
indulás a kora reggeli órákban. Vár ránk Európa utolsó titka Albánia! Albánia tipikusan
olyan úti cél, amelyet meglátogatva az ember rájön, hogy teljesen mást képzelt róla
korábban. A Sasok földje sok-sok látnivalóval, gyönyörű tengerparttal és vendégszerető emberekkel vár bennünket. Átmenet a
keleti és nyugati világ között, és mégis Európa. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel a
tranzitszállásra. Szállásunk a 240 méter tengerszint feletti magasságban fekvő Szkopje
városában lesz, mely a Macedón Köztársaság 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 méter magas. Elhagyjuk Skopjét és az Ohriditóhoz indulunk, mely a természet ajándéka
a kicsiny makedón népnek és az idelátogató
turistáknak. Ohrid a tó legnagyobb települése. Egyházi székhely volt évszázadokon
át. Gyönyörű régi épületei világörökségi rangot adtak a városnak. A XVII. században Ohridot „Szláv-Jeruzsálemnek„emlegették. A
városra a bizánci stílusú templomok látványa ma is jellemző. Most is látható a XI. századi Zsófia templom. A város jelképe a X.
századi fellegvár, melynek 3 km hosszú várfalát 18 bástya és 4 várkapu tagolja. Az óváros sokablakos, fehérre meszelt házai a
XVIII. századtól állnak ezen a helyen. Itt van
az 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 települése, 2008 óta a Világörökség része. A sokablakos fehérre meszelt házak hűen őrzik a
városka egykori hangulatát. A festői kisváros
legfontosabb látnivalója a város fölé magasodó sziklára épült várnegyed, a Kala. Következő megállónk Apollónia, mely az ókori Illíria
déli részének egyik legjelentősebb városa volt
az Adriai-tengerbe ömlő Vjosa egykori torkolatvidékén. A fénykorában 40-50 ezer lakosú
város az északabbra fekvő Epidamnosszal
együtt egy évezreden keresztül meghatározó
szerepet játszott az illírek lakta vidék gazdasági, társadalmi és kulturális életében. A romváros ma, a középkori Szűz Mária-kolostort
és az Apollóniai Régészeti Múzeumot is magában foglaló régészeti park Közép-Albániában, mely az ország egyik legjelentősebb régészeti emlékhelye, 2014 óta Albánia
világörökségi listára javasolt kulturális helyszíneinek egyike. Megnézzük a romvárost,
majd a romterület mellett lévő, a XIII. században 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 Tirana folyók partján fekszik, 110 méteres átlagos tengerszint feletti magasságban. A
fővárost délről és nyugatról ritkásan erdősült
hegyek veszik körbe. Városnézésünket a Tirana központi terén álló Skander bég lovasszobránál kezdjük. Gyalogos városnézés során megtekintjük a Et’hem Bey mecsetet, a
hozzá tartozó sahat-kula-t (óratorony), a teret szegélyező opera épületét, a Nemzeti
Könyvtár épületét, valamint a nemzeti Történelmi 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 citadella, valamit Albánia egyik fő látványossága a szűk sikátoros bazár vár itt ránk. A
városban szinte minden látnivaló a nemzeti
hős, Szkander bég nevéhez kapcsolódik. Városnézésünk során megtekintjük a bég híres

várát, ahol a Szkander bég Múzeum valamint
a látványos, több szinten elhelyezkedő gazdag 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 népviselet darabjai mellett Szkander bég szobrokat lehet venni minden mennyiségben.
Visszautazás Durrësbe. Félpanzió esetén
vacsora a szállodában.
5. nap: Durrës-Shkodra-Budva
Búcsúzunk az ország egyik legrégebbi városától és legjelentősebb kikötővárosától,
de indulás előtt még felkeressük a II. században emelt római kori amfiteátrumot, és
a nézőtere alatti díszes, mozaikokkal díszített kápolnát. Ezt követően a délelőtti órákban Skhodra város felé indulunk. Kis tóparti
sétára megállunk Shkodra városában, megtekintjük a várat, majd átlépjük Albánia –
Crna-Gora (Montenegro) határát. Montenegró a Fekete-Hegyek országaként is
ismert, és következő megállónk az egyik legszebb városa, Budva lesz, mely a montenegrói turizmus metropolisza. A természeti
szépségek mellett, mint a szigetek és a festői partszakaszok, Budva gazdag történelmi
emlékekben is. Séta Budva óvárosában,
mely egy kicsiny félszigeten fekszik és a kulturális örökség bölcsője. Keskeny utcák keresztezik egymást, kis terekkel és híres épületekkel, mint például a Szentháromság
templom. Városnézésünk után utazás a szállásra. Szálláshely elfoglalása Budva környékén az esti órákban.
6. nap: Dubrovnik-Szarajevó
Reggeli után utazás Dubrovnikba, melyet
szépségének köszönhetően az Adriai-tenger
Királynőjének is gyakran emlegetnek. Horvátország egyik legszebb városa vár ránk.
Az Adria gyöngyének nevezett várost korábban a Délszláv Athénnek is titulálták. A
város a horvát művészet, a horvát nyelv és
irodalom egyik központja, lakhelye sok híres
költőnek, írónak, festőművésznek és tudósnak. Központja 1979 óta a Kulturális Világörökség részét képezi. Városnézés, és bástyajárás, melynek során gyönyörű
panoráma nyílik az óvárosra, az erődrendszerre, és a környező szigetekre. Ezután

Bosznia–Hercegovinába fővárosa, Szarajevó felé indulunk. A Neretva folyó úgy kísér
bennünket belső Bosznián keresztül, mintha
azt akarná, hogy szép emléket vigyen magával 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 Szarajevó városában lesz.
7. nap: Szarajevó-Budapest
Reggeli a szállodában és felkészülünk a hazautazásra. Mielőtt megkezdenénk utazásunkat Magyarországra, még gyalogos városnézés Bosznia-Hercegovina csodálatos
fővárosában. A drámai csúcsok között elterülő Szarajevó nyüzsgő és vendégszerető
város. A háború megviselte ugyan a város
épületeit, az 1992 és 1996 közötti ostrom
mérhetetlen károkat okozott. Azóta azonban
a nyüzsgő, sokszínű, múzeumokban gazdag
várost szinte teljesen újjáépítették. Ismerkedés a legfontosabb látnivalókkal, köztük
a Bascarsija-dzsámi, és a Sebilj-téri Szarajevó-kút, melynek – a legenda szerint – ha
iszik a vizéből valaki, az visszatér a városba.
A kora délutáni órákban indulás Magyarország felé. Késő esti érkezés Budapestre.

Időpont:

09.17-23.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
***/**** szálloda
reggeli

Félpanzió:

22.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

30.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Kecskemét-Szeged
Leszállási lehetőségek:
Szekszárd-Paks-Dunaújváros

7 nap
139.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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EMIR KUSTURICA NYOMÁBAN

1. nap: Budapest-Travnik
Kora reggeli találkozó Budapesten a Déli
Pályaudvarnál, majd megkezdjük a látnivalókban és izgalmas történetekben gazdag
utazásunkat a Dunaújváros-SzekszárdEszék útvonalon. Irány a vadregényes, keleties hangulatú Bosznia-Hercegovina, ahol
természeti szépségek, gyönyörű városok,
és a bazár színes, mozgalmas világa vár
ránk. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel
a Balkán különlegesen szép tájaira, ahol a
kelet és a nyugat páratlan találkozása,
megannyi élmény és látnivaló vár az utazóra. Útközben idegenvezetőnk segítségével már felkészülünk a délutáni élményekre,
melyek a mai napon várnak ránk és Kusturica életéhez is közelebb kerülünk már egy
kicsit, akinek alkotásait a legjelentősebb
fesztiválokon díjazták, Cannes-ban pedig
kétszer is elnyerte az Arany Pálmát. A
Macskajaj, Az élet egy csoda, a Cigányok
ideje című filmek világszerte ismert rendezőjének nyomába szegődünk izgalmas utazásunk alkalmával. Délután városnézés a
hegyek által körülölelt, Európa Isztambuljaként is emlegetett Travnikban, ahol legfontosabb látnivalónk az ország egyik legszebb dzsámija, a Tarka Dzsámi, melynek
földszintjén valamikor vásárcsarnok működött. A városban született a Nobel-díjas
író, Ivo Andrić, akinek megtekintjük szülőházát és részletesen megismerkedünk
munkásságával is. Ha már Ivo Andrić kicsit
közelebb került hozzánk, könnyebben megértjük majd a Szarajevóban született Emir
Kusturicát is, akinek filmjei általában nagy
vihart kavartak, ma már kultikusnak számítanak, érzékletesen mutatva be a balkáni
életérzést, melyben nem kis szerepe van a
zenének. Szálláshely elfoglalása Szarajevóban az esti órákban.
2. nap: Szarajevó
Reggeli után egy izgalmas és tartalmas
nap vár ránk Bosznia-Hercegovina fővárosában, mely rendkívül színes etnikummal
és emiatt változatos kultúrával rendelkezik.
Látogatásunk alkalmával a különböző vallási nézeteket valló városlakók szokásaival
is megismerkedhetünk, valamint Ivo Andrić
és Kusturica nyomába szegődve fedezzük
fel a város látnivalóit. Belvárosi sétánk alkalmával felkeressük a város legfontosabb
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nevezetességeit, és természetesen Ferenc
Ferdinánd osztrák-magyar trónörökös merényletének színhelyére is ellátogatunk.
Szarajevó központjában, a török építészet
megannyi műemléke szép kontrasztban
áll a Monarchia által hátrahagyott középületekkel, és az országot uraló vallási sokszínűségnek teret adó templomokkal, mely
garantáltan lenyűgözi a látogatókat. A
szűk, sikátoros utcácskákon járva az iszlám világ semmihez sem hasonlító utcaképe fogad. Az óvárosban megtekintjük a
Gazi Huszref bég-dzsámit, majd a vízipipás
bazárvilág a Bascsarsija negyede következik. Délután Kusturica emlékhelyek felfedezésével folytatódik programunk. Felidézzük a gimnáziumi éveket, amikor is
Emir Kusturica szinte utcagyerekként megismerkedett azokkal az alakokkal, akik később filmjei hősei lettek. A kamasz Emir
a szarajevói „rossz fiúk” társaságát kereste, szülei azonban még időben közbeléptek és arra ösztönözték, hogy tanuljon
filmkészítést. Tematikus sétánk során felkeressük a legfontosabb helyszíneket, ahol
iskolába járt, ahol az első együttesével zenélt, és ahol a filmfesztiválon feltűnt. Egész
napos programunk után, kora este érkezünk vissza a szarajevói szállodába.
3. nap: Višegrad-Mokra Gora
Miután kényelmesen megreggeliztünk, búcsút veszünk a színes, és izgalmas fővárostól és folytatjuk utunkat. Utazás a Kelet-boszniai Višegrad városba, mely Ivo
Andrić, gyerekkorának helyszíne is. Édesanyja szerény körülmények között nevelte,
így kisgyermekként nagynénjéhez került.
Ekkor láthatta először a határ menti városka patinás hídját, melyet Nobel-díjas
regényében örökített meg, Híd a Drinán. A
környék leghíresebb látnivalója 2007 óta
az UNESCO Világörökség része. A megkövült történelem fogad bennünket a városban: Mehmed 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 városával, Andrićgrad néven,
emlékül a nagy írónak a nagy rendezőtől.
Város a városban, ahol a szerb történelem
időszakait felölelő épületek együttese fo-

gad. Bizánci udvar, török udvar, jugoszláv
királyság utca stb. Látogatásunk után, indulás Mokra Gora irányába. Nyugat-Szerbia egyik leglátogatottabb nevezetessége
Kustendorf vagyis a Drvengrad, amit Emir
Kusturica álmodott meg a helyi építészeti
hagyományokat figyelembe véve. A faházak közt sétálva nagy színészek, egyéniségek elevenednek meg, akárcsak díszletek a híres filmjeiből. A hegyoldal másik
lankájáról indul a mokra gorai kisvasút,
mely Szerbia egyetlen működő keskeny
nyomtávú vasúti vonala, mely Az élet egy
csoda c. filmben vált világhírűvé. Egy teraszon üldögélve, vagy a domboldalon sétálva a gyönyörű környező hegyeket és
fenyveseket is megcsodálhatjuk, majd este
elfoglaljuk szállásunkat.
4. nap: Sargan-Belgrád
Reggelink elfogyasztása után, utazásunk
egyik legizgalmasabb része következik.
Emir Kusturica keskeny nyomtávú vasútja,
a Šargan nevű vonat vár ránk, melynek
népszerűségét a kremnaiak is megjövendölték. A hegyvidéki területen áthaladó
vasútvonal legszebb szakasza a Šarganhágót leküzdő pályarész, mely a település
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
oldalát, a Drina smaragdzöld színében
gyönyörködünk és vízesést fotózunk. A
közel 16 km hosszú szakaszon festői táj,
5 híd, 22 alagút vár ránk. Vonatozásunk
után utazunk tovább a gyönyörű szerb fővárosba, Belgrádba, ahol Ivo Andrić és
Kusturica is letelepedett. Vár a „Balkán
kapuja”. A modern városról, mely befogadta, így írt Emir Kusturica: Belgrád az
egyetlen olyan város a Balkánon, amelyen
- mint valami két folyó közti hatalmas útkereszteződésen - tüzes eszmék áramlanak keresztül, és amely képes befogadni
azokat, akik itt szeretnének letelepedni. A
Köztársaság-tér közelében indul a város
bohém-negyedeként is gyakran emlegetett Szkadarszka utca, ahol éttermek és
bárok sokasága fogadja a látogatókat.
Séta a hangulatos kockaköves Skadarliján,
majd a szállás elfoglalása.

5. nap: Belgrád-Budapest
Reggeli után a Száva és a Duna összefolyásánál fekvő Belgrád különleges hangulatú városa vár ránk mely lüktet, pezseg,
elvarázsol, akár a várban sétálunk, akár
utcáit, parkjait járjuk. Történelme során
Belgrád a keleti és nyugati kultúra választóvonalán helyezkedett el, Európa egyik
legrégibb városa. A város központja a két
folyó között magasodó hegyen fekszik. Ennek az egyik fő látványossága a vár (Kalemegdan). Az egykori nándorfehérvári vár
a magyar történelemnek is fontos helyszíne volt, így magyaroknak szinte kötelező
meglátogatni. Városnézésünkből nem maradhat ki a Szent Száva templom sem
Belgrád központjában, mely a világ egyik
legnagyobb ortodox temploma, és egyben
a világ legnagyobb egyházi épületei közé
tartozik. A templom alapítója és névadója
Szent Száva, a középkori Szerbia és a
szerb ortodox egyház jelentős alakja. A
vračari fennsíkon épült, ahol Száva földi
maradványait Koca Szinán pasa oszmán
nagyvezír 1595-ben elégette. Belgrád legmonumentálisabb épülete, a városkép jellegzetessége. Rövid városnézésünk után
megkezdjük utazásunkat Magyarországra.
Késő esti érkezés Budapestre.

Időpont:

10.21-25.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

12.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Kecskemét-Szeged

5 nap
69.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

SMARAGDZÖLD PIHENÉS A BALKÁNON

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 gasztronómia és híresen jó vendéglátás vár a látogatókra. A természetvédelmi területek rejtett világa mellett betekintést nyerünk az ország
legfontosabb kulturális örökségeibe is. Kora
reggel indulunk déli szomszédunk felé. Mai
első programunk Pétervárad erődjének megtekintése 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 csodálhatjuk, hanem híres vajdasági művészeknek (festők, grafikusok, fotósok) műteremsorát is láthatjuk, majd sétálhatunk a rendezett
várudvaron, és akár egy kávét is elfogyaszthatunk a teraszon. Utunkat a Krušedol kolostor irányában folytatjuk, ami a szerbek történelmének élő, szent helye és hírességeik
nyughelye, a béke szigete a Tarcal-hegység
legszebb lankáján. A Tarcal hegség híres
szerb ortodox kolostorai a XV-XVIII. században épültek, valaha 30 körül volt a számuk,
ezek közül mára 17 maradt fenn. Immár kellő
történelmi ismeretekkel felvértezve utazunk
tovább a gyönyörű szerb fővárosba, Belgrádba, ahol a Hunyadi János és Szilágyi Mihály megvédték a keresztény világot a törökök
áradatától 1456-ban. Ennek emlékére a szerbek tavaly itt elhelyezték Wágner Sándor festményének mását. Séta a Skadarliján, majd a
szállás elfoglalása.
2. nap: Belgrád-Bajina Basta
Reggeli után indulás a Balkán legszebb
Nemzeti Parkja felé, a Tara hegységhez,
Bajina Bašta kisvárosba. Ahogy a szerbeknél szokás, pálinkával fogadják a messzi
útról érkezőket: a híres, díjnyertes Klekovača (Boróka-pálinka) készítési helyére látogatunk, ahol kóstoló vár ránk. A Nemzeti
Park peremén lévő középkori Raca kolostort fedezzük fel, mely virágos kertjével, tömör kőfalaival és ódon ikonjaival vár ránk.
Ezután felkeressük a „Házikót a sziklán”,
ami a National Geographic címlapjáról vált
világhírűvé. A Drina folyó közepére épült
házikó kíváncsi utazókat vonz a világ min-

den tájáról. A szikla tetején egyensúlyozó
magányos faházikó mindenkinek a szívét
megdobogtatja. A romantikus látványt
nyújtó házacska több mint ötven éve áll itt
magányosan a szikla tetején. Rövid megálló, fotószünet, majd Bajina Basta kincseinektovábbi felfedezése következik. A világ
egyik legrövidebb folyója vár ránk, mely
mindössze 365 méter hosszú. A Godina
(szerb nyelven jelentése: Év) nevű folyót
nézzük meg a forrástól a torkolatáig mesés
vízeséseivel, majd a Drina smaragdzöld
tóvá duzzasztott gyönyörű környezetét, Perućac-ot ismerhetjük meg. Perućac másik
nevezetessége a Drina hatalmas vízerőműve és a mögötte található felduzzasztott
tó. Ezt követően felkapaszkodunk a Taran
és Mitrovacban 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.
3. nap: Zlatibor-Sirogojno-Sargan
Reggel a környék felfedezésére indulunk,
ahol a misztikus és valóságos Kremnai jósok 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 legendájával, majd séta a klimatikus, gyógyturisztikai
város központjában, ahol az üzletek, kávézók, éttermek között megbújik egy fenyőfák
övezte kis tó is, a Zlatiborsko Jezero, partján
a sumadijai paraszt jellegzetes faszobrával.
Ezt követően Sirogojno múzeumfaluját keressük fel, a szerb turizmus bölcsőjét. Sirogojno tulajdonképpen egy XIX. századi
hegyvidéki szerb falu apró mása, egy szabadtéri néprajzi múzeum. Lakóházak, kovácsműhely 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 leglátogatottabb nevezetessége a Mokra Gorai kisvasút, mely Az élet egy csoda c. filmben
vált világhírűvé A hegyvidéki területen áthaladó vasútvonal legszebb szakasza a Šargan-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 oldalát, a Drina smaragdzöld színében gyönyörködünk és vízesést fotózunk. A közel
16 km hosszú szakaszon festői táj, 5 híd,
22 alagút vár ránk. Vonatozásunk után továbbra is Kusturica nyomában folytatjuk
programunkat. A legendás favárosba látogatunk, ahol a híres filmrendező által megálmodott díszletek közt teszünk egy kis sétát. 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 (Hajójegy: 25 EUR/fő). A Tara Nemzeti Park területén számos hegycsúcs található, melyeket 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, Višegradban, ahol a legendás tizenegy ívű híd áll
fenségesen immár közel ötszáz éve. Szokoli Mehmed pasa hídja, 2007 óta az
UNESCO Világörökség része. A Drinán átívelő híd 1571 és 1577 között épült az Isztambul–Szarajevó út (Carigradska džada)
mentén, melyet a közeli Sokolović nevű településen született Szokoli Mehmed budai
pasa építtetett. Innen az elnevezése is. A
nagy kőpilléreken nyugvó híd közepén található a szófa-kapu, amely szélesebb a
híd átlagos szélességénél. Itt az emberek
megállhattak és csodálhatták a tájat. A város Ivo Andrić, gyerekkorának helyszíne is.
Édesanyja szerény körülmények között nevelte, így kisgyermekként nagynénjéhez került. 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 szállásra az esti órákban.
5. nap: Szabadka-Budapest
Hazautazás, útközben rövid városnézés Kosztolányi 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 varázslatos világa köszönt itt bennünket. Belvárosi sétánk során a város legfontosabb nevezetességeivel ismerkedünk meg. A Korzó,
Szabadka legszebb és leghosszabb sétálóutcája, színes homlokzatú épületek, üzleteket,
kávézók mentén sétálunk el a Népszínház
épületéhez. Programunk a Városháza épületével folytatódik, majd a Raichle-park vár ránk,
a híres építész szobrával. Évszázados platánfák takarják és védik a magyar szecesszió
egyik remekművének, kétszintes épületét, melyet szintén látni fogunk. A helybeliek Cifra
palotaként emlegetik Raichle Ferenc építész
által, családi otthonnak tervezett csodálatos
építményét. Városnézésünk után búcsú Szerbia legészakibb fekvésű településéről, majd
hazautazás. Esti érkezés Budapestre.

Időpont:

05.21-25.
Utazás:
Szállás:
Ellátás:

autóbusszal
*** szálloda
reggeli

Félpanzió:

15.000,-Ft/fő

Egyágyas felár:

15.000,-Ft/fő

Hajójegy:

25 EUR/fő

Vonatjegy:

10 EUR/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.
Felszállási lehetőségek:
Budapest-Kecskemét-Szeged

5 nap
89.900,- Ft/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)
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SKÓCIA ÉS A VADREGÉNYES SKYE SZIGET

1. nap: Glasgow-New Lanark-Falkirk
Vár a titkok, hősök, szellemek legendás
földje, a természeti szépségekben bővelkedő Skócia. Felfedezzük a komorságában
is lenyűgöző Skót Felföldet, a festői Skye
szigetét, és természetesen a legfontosabb
történelmi helyszíneket és városokat. Kora
reggeli elutazás menetrend szerinti járattal
Skócia legnagyobb városába, Glasgow-ba,
ahol panorámás városnézés keretében ismerkedés az egykori iparvárossal, amely
70 parkjával és kertjével méltán viseli a
„zöld hely” elnevezést. Megtekintjük Skócia
legrégebbi katedrálisát, a főteret és az
egyetem környékét is. Ezt követően a Világörökség részét képező New Lanark-ba
utazunk, mely a XVIII. sz. végén ipari- és
társadalmi mintatelepüléssé vált a filozófus és vállalkozó Owen kísérletének köszönhetően. Délután megnézzük a XXI.
század technikai csodáját, a világ egyetlen
forgó hajóemelő szerkezetét, a Falkirk Kereket. Láthatjuk a közelben lévő Kelpie-ket,
a világ legnagyobb lószobrait is. Este
transzfer a Glasgow környéki szállásra
(1 éj).

a Glen Coe-n, a „Könnyek völgyén” keresztül utazva megismerhetjük a MacDonald
klán szomorú történetét. Szállás Fort William környékén. (2 éj)

2. nap: Stirling-Loch Lomond-Glencoe
Délelőtt ellátogatunk az ország legfontosabb középkori erődítményébe, a hegyoromra épült Stirling várba. Stirling vára
az egyik legnagyobb és - úgy építészetileg,
mint történelmileg - legfontosabb vár Skóciában. Stratégiai jelentőségét bizonyítja,
hogy „Skócia kulcsának” nevezték, története során több mint 20 nagy csatát vívtak
itt, így a Rettenthetetlen c. filmből ismert
szabadságharcos hős, William Wallace is
ezen a helyen ütközött meg az angolokkal
- emlékműve a szemközti dombon emelkedik. A ma is látható óvárost védő falakat
még a XVI. században építették, hogy megvédjék királynőjüket, Máriát VIII. Henrik
elől. Igazi kuriózum McKintosh építész
remekműve, a „becsomagolt” Hill House:
belül jellegzetes bútorait, kívülről pedig a
ház köré épített pavilont csodálhatjuk meg,
fel is mászhatunk a tető fölé. Elhaladunk
Britannia legnagyobb tava, a Loch Lomond
mentén, melyet a „skóciai tavak királynőjének” neveznek. Sétát teszünk a tó partján
fekvő elbűvölő faluban, Luss-ban. Délután
a skót Felföld köszönt minket, miközben

4. nap: Loch Ness-Blair kastély
Vár Loch Ness, Skócia második legnagyobb tava, mely Inverness városától 16
kilométerre délnyugatra található. Hoszsza mintegy 40 kilométer, maximális szélessége 2,4 kilométer, legnagyobb mélysége pedig 230 méter. Mai programunk
első állomásaként a Loch Ness partján
álló Urquhart vár romjait érintjük, ahonnan a gyönyörű kilátásban mélázhatunk
el a tó szörnyének létezéséről. Ezután átmegyünk a Felföld fővárosán, Invernessen. Elhaladunk a cullodeni csatamező
mellett, ahol az utolsó skót felkelés gyászos véget ért. Az egyik whisky lepárlóban bepillantást nyerhetünk a „élet vízének” készítési módjába és meg is
kóstolhatjuk a nemes nedűt. Később
megtekintjük Skócia legnépszerűbb kastélyát, az Atholl hercegek székhelyét, az
impozáns, hófehér Blair kastélyt. Termeinek berendezése a leggazdagabbak közé
tartozik. Hatalmas parkjában a színpompás tollazatú, büszkén lépdelő pávák köszöntik a látogatót. Szállás Perth környékén. (2 éj)
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3. nap: Skye sziget-Eilean Donan
Egész napos kirándulás a páratlan természeti szépségű Skye-szigetre, a Belső-Hebridák legnagyobb és legismertebb szigetére. Odafelé az egyik legszebb
panorámaúton haladunk, hogy utána
komppal átkeljünk a szigetre. Északnak haladva élvezhetjük a jellegzetes tájat, majd
sétálhatunk a „fővárosban” Portree-ben.
Délután a Trotternish-félsziget vadregényes, sziklás, öblös tengerpartján utazunk.
A szigetet egy hídon elhagyva Skócia leggyakrabban fényképezett várkastélyánál, a
három „loch” találkozásánál fekvő Eilean
Donan kastélyánál tartunk fotószünetet,
mely egykoron fontos szerepet játszott a
viking és angol hódítók elleni harcban, s a
„Highlander – Hegylakó” című filmben is
feltűnt. Ezt követően még átvágunk a lenyűgöző Glen Shiel völgyön, mielőtt visszatérünk szállásunkra.

5. nap: Dunfermline-St. Andrews-Glamis
kastély
Programunk a Dunfermline Apátság romjainál kezdődik, mely a középkori skót királyok temetkezési helye volt, ahol magyar
vonatkozásokat is felfedezhetünk. Következő állomásunk a Falkland Palota, melyet
a Stuartok építettek. Termein kívül formális
kertje, annak labirintusa, valamint a világ
egyik legrégebbi teniszpályája teszi érdekessé. Innen az elbűvölő tengerparti St.
Andrews-ba, a golf szülővárosába utazunk.
A Skócia legrégebbi egyetemének is otthont adó városban sétálunk az ország legnagyobb és legősibb katedrálisának romjai
közt. Délután a mágikus varázsával mindenkit rabul ejtő Glamis Kastély vár ránk,
mely a tündérmesék és legendák világát
idézi fel. Itt töltötte Erzsébet királynő gyermekkorát, felbukkan Macbeth alakja és talán kísértet(ek) is. Kertje szintén gyönyörű.
Visszautazás a szállásra.
6. nap: Edinburgh-Rosslyn kápolna
Reggel a Forth Bridge közúti függőhídjáról
élvezhetjük a Világörökséghez tartozó vasúti híd és a folyó tölcsértorkolatának
egyedi látványát. Innen városnézésre indulunk Skócia lüktető fővárosába, Edinburgh-ba, melynek során a Royal Mile-on
végighaladva szinte láthatjuk magunk
előtt az egykor itt vonuló királyi meneteket
a Holyrood palotába. Számos műemlék
épület található itt, mint a St. Giles katedrális, ahol John Knox hirdette a reformációt. Szűk sikátorokban lévő, több emelet
mélységben végződő lakóházak meséi őrzik a város mindennapi életének évszázadokra visszanyúló történelmét. Az óváros
szintén a Világörökség része. Ezután ellátogatunk a kialudt vulkán tetejéről szemlélődő Edinburgh várba, falai között híres
skót királyok nyomdokába lépünk és újabb
magyar kapcsolatokat is felfedezhetünk.
Megtekintjük a száz évre befalazott skót
koronázási ékszereket és az angolok által
elrabolt majd visszaadott Végzet Kövét is.
Programunk egyik csúcspontjaként a
templomos lovagoknak és a „Da Vinci
kód”-nak köszönhetően elhíresült, gyönyörű kőfaragásokkal és boltívekkel díszített Rosslyn kápolna titkainak nyomába
eredünk. Délután szabadidő keretében fel-

fedezhetjük Edinburgh belvárosának rejtett zugait, tipikus skót souvenir tárgyakat
vásárolhatunk vagy benézhetünk a város
valamelyik múzeumába. Szállás Edinburgh környékén. (1 éj)
7. nap: Tantallon vár-Firth of Forth-Britannia yacht
Reggel az Északi tenger felé vesszük az
irányt: sétálhatunk a lenyűgözően szép tengerparton, ahol megtekintjük a magas sziklára épült Tantallon vár romjait. Visszatérve
a Forth folyó torkolatához egy látványos
hajóúton vehetünk részt, melynek során
megszemlélhetjük a 3 hidat, a tengeröblöt,
szigetre épült kolostor romjait és valószínűleg fókák is felbukkannak. Edinburgh kikötőjében, a Royal Yacht Britannia-nak a
fedélzetére lépve ízelítőt kaphatunk a sokat
megélt fenséges hajó érdekes utazásaiból,
melynek során több, mint 40 éven át szelte
a világ óceánjait, és büszkén szolgálta a
fedélzetén utazó királyi családot. „Visszavonulása” után Edinburgh nyerte el a jogot
a királyi yacht kiállítására. Transzfer az
edinburghi reptérre, hazautazás. Érkezés
Budapestre éjszaka.

Időpontok:

Előkészületben
Utazás:

repülővel

Szállás:
Ellátás:

***szálloda
félpanzió

Részvételi díj.:
Részvételi díj*:

389.900,-Ft/fő
374.900,-Ft/fő

Egyágyas felár:

72.000,-Ft/fő

Reptéri illeték:

45.000,-Ft/fő

BBP biztosítás 570,-Ft/fő/nap,
útlemondási biztosítás 2%.

7 nap
389.900,- Ft-tól/fő

TdM Travel Tours Kft. – Vác-2600 Budapesti főút 24., Tel: +36 27 319 381, 319 382 • email: info@tdmtravel.hu • www.tdmtravel.hu • Eng.sz: U-000204
(Belépőkről és helyszínen ﬁzetendő költségekről részletes tájékoztatás a weboldalon!)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A TdM Travel Tours Üdülési és Utaztatási Kereskedelmi Szolgáltató Kft.-2600 Vác, Budapesti főút 24. Tel: 06 27 319 381,
319 382, Ügyeleti szám: 06 30 331 3359 (Adószám: 127558002-13, Cg: 13 09 089719, Nyilvántartási szám: U-000204, felelősségbiztosító: 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 paragrafusai, és a TdM utazási feltételeiben előírtak az irányadók. Az
alábbi tájékoztató, valamint a programfüzetben, és a
www.tdmtravel.hu weboldalon közölt információk az utazási
szerződés részét képezik. A TdM Travel Tours Kft. által Önnek
felkínált utazási szolgáltatások kombinációja az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen 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 jogosultság megilleti Önt. Az utazási
csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében a TdM
Travel Tours Kft. felelős. Ezen kívül a TdM Travel Tours Kft. a
jogszabályi előírásoknak 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 szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében
a TdM felelős.
II. Az utazási szerződés tartalma
2.1. A TdM által meghirdetett utazások feltételeit és programját
a programfüzet, a jelen általános szerződési feltételek 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 szállítóeszköz vagy szállítóeszközök
jellemzői és kategóriája, az indulás és az érkezés helye, napja
és ideje (visszaérkezés megközelítő időpontja) közbenső megállók várható időtartama és helye, valamint a lehetséges közlekedési csatlakozások, a látogatások, kirándulások vagy egyéb,
az utazási csomag teljes díjában foglalt szolgáltatások. A csoportosan igénybe vehető utazási szolgáltatások (pl. fakultatív
kirándulások, 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 vonatkozóan, hogy az utazás vagy üdülés alkalmas-e mozgásában
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, telefonszámát- az
utazó/utazók nevét és lakcímét, továbbá - elektronikus 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 részszolgáltatásokat, 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 összegét, valamint annak a biztosítónak, vagy pénzintézetnek a megnevezését, amellyel a TdM a vagyoni biztosítékra
vonatkozóan 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 foglalást a TdM az utazó részvételi szándékával, befizetett előlegével vagy teljes részvételi díjával egyidejűleg nyilvántartásba veszi, a TdM az utazást írásban visszaigazolja és a partner iroda a számla adatok alapján a részvételi
díjat határidőre megfizeti. Hiányos adat megadás (cím, telefonszám, utazási okmány szám) vagy késedelmes fizetés esetén irodánkat felelősség nem terheli a részvételi jegyek, utazáshoz szükséges anyagok szerződéstől eltérő időpontban
történő kiadása miatt.
Az utazó az utazási szerződés aláírásával (online foglalás esetén
a megrendeléssel) egyidejűleg, 10.000,-Ft/fő részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon
lefoglalt helyeket a TdM más utazónak nem értékesíti. A szerződés összegének 40%-át 2021. március 31-ig, de legkésőbb
az utazás megkezdése előtti 65. napig szükséges befizetni. Az
előleg, az esetleges speciális utazási feltételek által szabályozott
ajánlatok kivételével (pl. nagyobb létszámú zártcsoport), az indulás előtti 65. napig a részvételi díj 40%-a. Ha az előleg megfizetése nem a lefoglalással egy időben történik, a TdM az utazó
kérésére a kiválasztott úton való részvételi lehetőségét fenntartja
az utazónak az előleg megfizetésére kölcsönösen megállapított
időpontig. Ha ezen időpontig az utazó az előleget nem fizeti
meg, a TdM a lefoglalt utat bárkinek értékesítheti és kérheti az
utazótól a lefoglalással kapcsolatos költségeinek a megtérítését.
A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások
teljes díjának megfizetésének határideje az utazás megkezdése
előtti 30. nappal esedékes. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a
fenti fizetési határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben a TdM úgy tekinti, mintha az utazó az utat lemondta volna és a lemondási
feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére
az utazás megkezdése előtt 30 napon belül kerül sor, az utazó
a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával
egyidejűleg megfizetni.
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 egyértelműen
közli, a jelentkezés az utazási vállalkozóhoz megérkezik és a
TdM a jelentkezést nyilvántartásba vételt követően írásban,
cégszerűen visszaigazolja és az utazó a szerződés szerinti
összeget befizeti. Az utazási szerződés alapján az utazási vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott szolgáltatásokat
teljesíteni, az utazó pedig köteles a részvételi díjat megfizetni.
3.3. A jelentkezéskor a szerződésben minden esetben szerepeltetni kell: az utazó nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési címét, biztosítás megkötéséhez születési dátumát és az úti okmány számát; az utazás kezdetének 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 programajánlat, 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. személy
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 javára 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 harmadik személyt illetik meg.
3.5. A TdM fenntartja a jogot a meghirdetett utazások feltételeit
és programját tartalmazó leírásban foglaltaktól 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 az utazó által lefoglalt utazásról szóló
leírás szerint, valamint az utazás visszaigazolásában, vagy a
díj megfizetéséről kiállított számlában felsorolt szolgáltatásokat
köteles személyesen, vagy közreműködő(i) útján nyújtani. A
TdM jogosult az előző mondatban felsorolt okiratokban körülírt
szállodai, közlekedési, vendéglátási, vagy egyéb utazási szolgáltatásoknak minőségben teljesen megfelelő szolgáltatást
nyújtani az említett okiratokban megnevezett szállodától, közlekedési 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 esedékes.
Az utazó a részvételi díjat az utazás megkezdése előtt 30.
napig köteles számla ellenében megfizetni. (Kivétel esetleges
speciális feltételek-kiemelt időszak, nagyobb létszámú zárt
csoport, illetve ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés
ennél szigorúbb kötelezettséget szab az utazási vállalkozóra.)
A TdM köteles legalább öt nappal az utazási szolgáltatás igénybevétele előtt az utazó rendelkezésére bocsátani az utazási
szolgáltatás igénybevételéhez szükséges iratokat (utas tájékoztató, voucher, menetjegy stb.), valamint az indulás tervezett
időpontjára, az utas felvétel időpontjára, a közbenső megállók,
a csatlakozások és az érkezés tervezett időpontjára vonatkozó
tájékoztatást. Az utazáshoz szükséges iratok csak a szerződésben meghatározott 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 maradéktalanul átutalásra került a TdM részére.) Késedelmes fizetés esetén kötbért számolunk fel, illetve a kapott kedvezmények 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, készpénzfizetéssel, 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 je-
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lentkezők nyilvántartásából. Ebben az esetben az iroda kárainak
megtérítését igényelheti.
4.3. Ha a program leírás az utas által lefoglalt utazással összefüggésben ún. fakultatív szolgáltatásokat (programokat) is tartalmaz, ezeket a TdM - közreműködője útján-csak akkor köteles
nyújtani, ha a fakultatív szolgáltatás (program) teljesítési helyén
a teljesítés feltételei adottak (pl. kirándulás esetén a jelentkezők
megfelelő létszáma).
4.4. 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 megfizesse az utazási irodának az
engedményezés költségeit. Módosítási költség: 3000 Ft/fő Kivétel-a repülőgéppel történő utazás, ha a légitársaság szabályzata szerint a névmódosítás nem lehetséges (várólista stb.), illetve amennyiben lehetséges, a módosítás költsége szintén a
légitársaság szabályzatának megfelelően számítandó.
4.5. Ha a TdM a vállalt szolgáltatást nem az utazási szolgáltatásra 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 elhatározásából 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 deviza/forint időközi változása
miatt kerülhet sor. (Az árak 360Ft/EUR 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 szerződéstől
el kíván állni. A TdM köteles a 4. pontban írt szolgáltatások és
részvételi díj bármilyen megváltozásáról az utazót haladéktalanul írásban, vagy a körülmények által lehető leggyorsabb
módon értesíteni. A TdM a fentiek alapján, 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 megkezdése
előtt bármikor elállhat. Az elállást írásban kell közölni az utazási
irodával. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról
a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az
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 emelkedésének
mértéke a 8 %-ot meghaladja, vagy a TdM az utazási szerződésben
foglaltakat lényegesen módosítani kívánja, igényt tarthat az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra, vagy követelheti
a teljes befizetett díj azonnali visszafizetését a jogszabályban előírtak szerint. Az 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:
A szerződés megkötésétől kezdődően az utazás megkezdése
előtti:
65. napig a részvételi díj 10%-a
64-36. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 15%-a
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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 költségtérítésként.
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 mindenkori (útlevél, vízum, deviza, vám stb.) előírásokat nem tartotta be. Speciális utazási feltétel kivételes esetekben (pl. kiemelt időszak,
nagy létszámú zárt csoport, légitársaságok szabályzata) érvényesül, mivel ezekben az esetekben a külföldi közreműködő
is speciális feltételeket köt ki az iroda felé. A speciális utazási
feltételekről a jelentkezéskor illetve a szerződés megkötésével
egy időben, részletes 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 összege
függ az igénybevett szolgáltatásoktól, és az esetleges névmódosítás lehetőségétől. (Pl. repülőgéppel történő utazás esetében
a módosításra a légitársaság szabályzata érvényes, annak feltételei és díjai mellett.) Az utazó utazási szerződés szerinti foglalásának lényeges elemeinek (dátum, program) megváltoztatása
az utazás megkezdéséig - elállásnak 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 alábbiak
szerint megtéríteni:
- az utazás megkezdése előtt, névmódosítás esetén személyenként 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 utazási
csomagra vonatkozó szerződést és köteles visszafizetni az
utazónak az utazási csomag ellenértékeként befizetett teljes
díjat, ha:
-az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható- emberi
életet és egészséget, illetve vagyonbiztonságot veszélyeztető
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 javasolt”
utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba
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 meghatározott 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 legkésőbb az utazási csomagra vonatkozó szerződés felmondását 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 jogszabályban kihirdetett nemzetközi
egyezmény korlátozza.
8.2. Hibás teljesítés esetén az utazó szavatossági igényét érvényesítheti. 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 haladéktalanul
köteles a kifogását az Utaskísérővel és a helyszíni szolgáltatóval
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 bizonyítási 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 károkért, kivéve,
ha a nem teljesítés vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az
általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető
vissza, vagy amennyiben a hiányosságok az utazó vagy harmadik személyek magatartására vezethetők vissza, vagy vis
major esete következett be. Ilyennek minősül az a szokatlan,
előre nem látható körülmény, mely a TdM akaratán kívül áll, és
amelynek következményeit a TdM a legkörültekintőbb gondoskodással sem lett volna képes elhárítani. Harmadik személynek
tekintendő 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 vonatkozó
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 nemzetközi 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
és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó
kártalanításról szóló 261/2004/EK rendelete alapján a TdM
nem tartozik felelősséggel, és kártérítési kötelezettséggel mindazon károkért, melyek járatkésés, járattörlés, beszállás megtagadása esetén keletkeznek.
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8.5. A TdM felelőssége, kártérítési kötelezettsége nem vonatkozik az utazó poggyászának elveszéséből, megsérüléséből
eredő károkra, melyeket a TdM és a repülőtársaságok megállapodásának értelmében az utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés
azokra az esetekre, melyekben a poggyász kifejezetten a TdM
őrizetében volt. (Ha az utazó rendelkezik utasbiztosítással,
akkor az adott biztosító társaság 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
fuvarozó vállalkozót/szállodát stb. terheli a felelősség.
8.6. A TdM köteles az utazási szerződéssel az utazónak okozott
kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés
teljesítése érdekében úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Az utazók díjengedményre illetve kártérítésre
is jogosultak lehetnek abban az esetben, ha a TdM az utazási
szolgáltatásokat nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti.
Az utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles
haladéktalanul tájékoztatni 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 valamely
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 menetrendváltozás
miatt, vagy a járat törlésének következtében maradnak el.
8.10. Ha vis maior, háború, természeti csapás, járvány, sztrájk
stb. az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a TdM
felelősséget nem tud vállalni. A fenti okokból bekövetkezett
változásokért a TdM kártérítési felelősséggel nem tartozik, de
a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Ha az
utazó utazási csomagra vonatkozó szerződés szerinti hazaszállításának biztosítása a fentiekkel kapcsolatban, elháríthatatlan és rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, a TdM
köteles utazónként - szükség szerint - legfeljebb három éjszakát
magában foglaló, lehetőleg az eredetivel azonos kategóriájú
szállás költségeit viselni. A TdM az adott helyzetben, a lehetőségekhez képest minden segítséget megad az utazóknak, a
továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által
kiadott állásfoglalás az irányadó.
IX. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza és közegészségügyi rendelkezések
9.1. E rendelkezések betartásáért az utazó felel. A TdM köteles
az utazási szerződés megkötése során az utazó figyelmét felhívni erre, és a rendelkezések folyamatos változására. 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 részvételi díjak nem tartalmazzák a BBP biztosítást, de
ennek megkötése minden programunk esetében ajánlott. Kivétel, ha az utazó írásban nyilatkozik, hogy már rendelkezik érvényes biztosítással. Az árak nem tartalmazzák az útlemondási
biztosítást. Kalkulált sztornó biztosítás összege: 2%, a sztornó
biztosítás kizárólag az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg köthető. A biztosítás utazásképtelenség esetén érvényes. (Önrész 15%)* A kiváltó ok felmerülésétől számítva lehetőleg azonnal, max. 2 munkanapon belül írásban kell értesíteni
közvetlenül vagy megbízott útján a megrendelést kezelő irodát.
Késedelem esetén a kötbér összege magasabb lehet, viszont
a biztosító minden esetben a kiállított orvosi papírok vagy
egyéb igazolások dátuma szerint fizeti meg a kártérítést. 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, haláleset) 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 utazásképtelenséget minden
esetben írásban kell bejelenteni. Az elbírálás a biztosító társaság
szabályzata szerint történik, 15% 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
megkötésével, (sztornó biztosítás és baleset- betegség-pogygyász biztosítás megvásárlása) utazásképtelenség esetén
100% pénz visszatérítést biztosít az utazónak a biztosító szabályzata és elbírálása alapján.
10.2. A TdM vagyoni biztosítékát a Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepe (1139-Budapest, Váci út 99.) nyújtja.
A vagyoni biztosíték hatálya a TdM által Magyarországról külföldre szervezett utazási csomagokra terjed ki. A biztosítás kötvényszáma: 990 0000117, mely a 213/1996, (XII.23) Kormányrendelet 10 § (1) bekezdésében foglalt esetekre (befizetett
előlegek visszafizetése), valamint a 213/1996 (XII.23) Kormányrendelet 9/A§ (2) bekezdése szerint (hazaszállítás, kényszerű
kint tartózkodás költségeinek fedezésére) nyújt fedezetet.
XI. Utazás
11.1. A TdM a részvételi díj megfizetésekor köteles az utazót
tájékoztatni az utazáson való részvételre jogosító iratok átadásának időpontjáról. A TdM az utazáson való részvételre jogosító
iratokat legkésőbb az utazás megkezdésekor köteles az utazónak átadni. Az utazó csak a részvételi jegyen feltüntetett
szolgáltatások igénybevételére jogosult. Az utas programban
és a részvételi jegyen megadott indulási időpontoktól eltérni
nem tudunk! Az utazó tudomásul veszi a TdM által megadott
találkozóhelyet és indulási időpontot. Amennyiben az utazó elkésik, az autóbusz a megjelölt indulási időponton túl maximum
10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételét követően megkezdik
az utazást. A késésből eredő károkért az utazó felel, kárigényt
a TdM felé nem terjeszthet 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 útvonal változtatás jogát
fenntartja. Esetleges program elmaradás esetén (időjárási viszonyokból, jelentős késésből származóan) csak a befizetett
külön költségeket köteles a TdM visszafizetni (belépők, fakultatív
program) egyéb kártérítési kötelezettsége a fentiekkel kapcsolatban nincsen. Hajó-, komp utazásokkal kapcsolatban az Utazó
tudomásul veszi, hogy az adott hajó,-komptársaság utazási feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé válnak. A hajótársaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért irodánk
felelősséget nem vállal. A TdM minden esetben az adott hajótársaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti. 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 történő 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, járat-, menetrend-, repülőgéptípus-, vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli. Az utazó késéséből 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 megtagadható 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 elhelyezést 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 módosítható egyágyas szobára, valamint a társítással kapcsolatban reklamációt elfogadni
nem áll módunkban! A jelentkezéskor 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, adatfeldolgozásra és átadásra kerülnek a TdM megbízott munkavállalói és
adatfeldolgozói részére. A TdM mint adatkezelő részletes tájékoztatást biztosít az utazói személyes adatainak kezelésének
rendjéről és az ahhoz kapcsolódó jogaikról. Részletes adatvédelmi tájékoztatónk a http://www.tdmtravel.hu/adatvedelmitajekoztato oldalon érhető el. Az adatkezelési tájékoztató az
Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének a
2016/679/EU rendelettel és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban került megállapításra.
XIII. Jogviták rendezése
13.1. A TdM kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó jogos igények gyors, peren kívüli rendezésre. A
felek az utazási szerződéssel kapcsolatban keletkező minden
jogvitájukban alávetik magukat a Vác Városi Bíróság eljárásának. A TdM a tájékoztatóban foglaltak változásának jogát fenntartja. A jogszabály időközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelően módosulnak. A
fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók
2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes
járási hivatalokhoz fordulhatnak (www.jarasinfo.gov.hu), miután
a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 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 biztosítási szabályzat és a szerződési feltételek ismeretében köti meg
az utazási szerződést. Alulírott aláírásommal igazolom, hogy
a TdM Travel Tours Kft. biztosításközvetítőtől a biztosítási szerződés megkötése előtt a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének több adatairól (a társaság neve, székhelye,
jogi formája és címe, székhely államának és felügyeleti hatóságának megjelölése) és a kalkulált útlemondási biztosítás elnevezésű biztosítási szerződési feltételeinek jellemzőiről közérthető, egyértelmű és részletes írásbeli tájékoztatást kaptam,
a kalkulált útlemondási biztosítás feltételét a szerződés megkötése előtt átvettem, tartalmát megismertem.
Dátum: .............................................................................................

............................................................................
jelentkező aláírása
Számlázás az érvényes ÁFA törvénynek megfelelően!
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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 álomutat 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:

UTAZÁSI UTALVÁNY
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: 2022. 12. 31.
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