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Fotópályázatunk idén is folyatódik! 
Szeretettel várjuk kedves utasaink jól sikerült 
fotóit a 2018-ban induló útjainkról!

» Várjuk utasaink fotóit!
» Beküldési határidő: 2018. 10. 31.

» E-mail cím: info@galbusz.hu 

» Tárgy: fotópályázat 2018.

Az Önök által beküldött, utazásaik során 
készített képekből válogatva, 2018. év 
végén 25 000 Ft-os utazási utalvánnyal 
díjazzuk a legjobban sikerültet, de a 2. és 3. 
helyezett is ajándékban részesül!

A 2017-es év nyertes fotója a 19. oldalon látható.

A katalógusban meghirdetett körutazásokat saját, prémium minőségű autóbuszainkkal indítjuk. 
A Mercedes és Setra típusú buszok audio-video-dvd rendszerrel felszereltek, és vegyi öblítéses WC-vel ellátottak.

Fix felszállási helyek: GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » FERTŐSZENTMIKLÓS » SOPRON

»  Továbbá felszállási lehetőséget biztosítunk Sopron-Győr útvonal egyéb megállóiban utasaink igényei szerint. 
Igényét kérjük, foglaláskor jelezze az ügyintéző kollégának/kolléganőnek!

»  Ingyenes transzfer biztosított körutazásaink esetén a következő városokból: Budapest, Szombathely, Sárvár, 
Mosonmagyaróvár. Az autóbusz magyarországi útvonalához az utast/utasokat oda-vissza transzferrel csatlakoztatjuk.

AZ UTAZÁS SORÁN KÉRJÜK AZ ALÁBBI PONTOK FIGYELEMBEVÉTELÉT: 

»  A 2018-ban bevezetésre kerülő tengelysúly korlátozás miatt kérjük utasainkat, hogy utasonként maximum egy bőrönddel 
és egy kézipoggyásszal érkezzenek az utazásokra, melyeknek összsúlya utasonként a 25 kg-ot ne haladja meg!

»  Autóbuszainkon vegyi öblítésű WC található, mely igény esetén használható, de 3-4 óránként 20-30 perces pihenőt tartunk.

»  A foglalások alkalmával fi x ülőhelyet kell választani, mely a részvételi jegyen is feltüntetésre kerül. 
Kérjük, hogy az utazás során a lefoglalt ülőhelyeiket foglalják el!

»  A biztonsági öv használata kötelező, az utas felelőssége, annak elmaradását 
a hatóság bírsággal büntetheti, mely költség az utast terheli.

KEDVEZMÉNYEINK | Előfoglalási kedvezmény buszos körutazásoknál

Törzsutasainknak részére
»  Törzsutasnak számít az az utas, aki legalább 1 korábbi, 

min. 3 napos körutazáson a Gál-Busz Utazási Iroda szervezésében részt vett. 

»  2018. 01. 31-ig teljes összegű befi zetés esetén a 2018. 03. 01.–06. 01. között 
induló körutazásokra az alapárból: 7% (max. 12 000 Ft/fő)

»  2018.03.02-ig teljes összegű befi zetés esetén a 2018. 06. 01. után 
induló körutazásokra az alapárból: 7% max. 12 000 Ft/fő)

Új utasaink részére
»  2018. 01. 31-ig teljes összegű befi zetés esetén a 2018. 03. 01.–06. 01. között 

induló körutazásokra az alapárból: 3% (max. 8 000 Ft/fő)

»  2018.03.04-ig teljes összegű befi zetés esetén a 2018. 06. 01. után 
induló körutazásokra az alapárból: 3% (max. 8 000 Ft/fő)

Törzsutas kedvezmény: buszos körutazásoknál az alapárból: 5% (max. 10 000 Ft/fő).

 ! A kedvezmények nem összevonhatóak!

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás: A többnapos utazásokon való részvétel feltétele a biztosítás megléte. Iro-
dáinkban 3 féle biztosítás közül választhatnak különböző árkategóriából. Felhívjuk szíves fi gyelmüket, hogy az Európai 
Egészségbiztosítási Kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást! Az adott tagállamban biztosítottak által is fi zetendő 
önrészekre a kártya nem nyújt fedezetet.

Útlemondási biztosítás: Minden többnapos utazásunk részvételi díja tartalmazza az útlemondási biztosítás díját. Ez azt 
jelenti, hogy amennyiben az utazáson való részvétel meghiúsul megbetegedés, egészségi állapotból fakadó utazásképte-
lenség, haláleset miatt, úgy a biztosítás érvénybe léptethető a szerződési feltételeknek megfelelően. Egyéb okból történő 
lemondás esetében a Gál-Busz Utazási Iroda Kft. szerződési feltételeiben meghatározott kötbérrendszer van érvényben.

A PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS HASZNOS TUDNIVALÓK
Minden meghirdetett program részvételi díja tartalmazza a félpanziót, azaz a reggelit és vacsorát az első nap vacsorá-
jától, az utolsó nap reggelijéig (kivétel: 17. o. Száztornyú Prága és Karlovy Vary – 1 alkalommal fakultatív hajókirándu-
lással egybekötött vacsora). Legtöbbször ezek az étkezések az adott szálláshely éttermében biztosítottak.
Egyes körutazásoknál már hónapokkal az indulás előtt szükséges a csoport bejelentése, időpont foglalása, ezért már 
a részvételi díj befi zetésénél kérdezhetik kollégáink az ilyen programokon való végleges részvételi szándékukat. A töb-
bi esetben a helyszínen az utazás során az idegenvezető méri fel a programokon való részvételi szándékot és gyűjti 
össze a belépődíjakat.
Körutazásainkra jelentkező utasainknak az utazás előtt 1 héttel utastájékoztatót küldünk, mely részletesen tartalmaz-
za az utazás fontos információit: szálláshelyek neve, címe, idegenvezető neve, telefonszáma, az adott ország fontosabb 
információi, praktikus tanácsok, tájékoztató a szükséges úti okmányokról.
Belföldi és külföldi utazásokhoz, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt minden esetben szükséges érvényes, kártyás 
típusú személyi igazolvány. Az utazásra való jelentkezéskor az irodáink munkatársai készséggel tájékoztatják Önöket 
melyik utazásra, milyen úti okmány szükséges és az utastájékoztató is minden esetben tájékoztatni fogja Önöket erről. 
Kérjük, fi gyeljenek az érvényességre!
Körutazásaink indításához a minimum létszám 30 fő. Ha nem éri el a minimum utaslétszámot a meghirdetett utazás,
egyes esetekben azt kisebb, 20 fős autóbusszal is indíthatjuk, de erről minden esetben előzetes tájékoztatást adunk. 
Továbbá az utazási irodának jogában áll a megfelelő létszám hiányában az utazás megkezdése előtt 20 nappal elállni 
az utazástól, mely esetében a befi zetett részvételi díjat maradéktalanul visszafi zeti a befi zetőnek.

SZÁLLÁS
Körutazások alkalmával az elhelyezés 3-4 csillagos szálláshelyeken történik. Ár-érték arányban igyekszünk a legjobb 
ajánlatokat választani. A szálláshelyeken legtöbbször 2–3 ágyas szobák állnak rendelkezésre és sok esetben pótágyaz-
hatóak is. A pótágy azonban általában nem egyenértékű a főágy minőségével. Kérjük, ezt vegyék fi gyelembe!
Azon utasaink részére, akik egyedül utaznak és nem szeretnének társítást, tehát egyedül kívánnak egy szobát elfoglalni, 
a szálloda felárat számol. Ezért ezen utasunknak számoljuk fel a részvételi díj mellett a programoknál jelzett egyágyas 
felárat. Amennyiben egyedül utazó utasunk vállalja a társítást, úgy megfelelő jelentkező esetén el tudunk helyezni 2 
főt egy szobában, mely értelmében mindkét utas mentesül a felár megfi zetésétől. Ha a társítás sikertelen a megfelelő 
utas jelentkezése okán, úgy a felárat meg kell fi zetni.
Az egyágyas szobák mérete több esetben kisebb alapterülettel rendelkezik, mint a kétágyas szobák. 

Idegenforgalmi adó: A szállodák felé a legtöbb országban a szállóvendégeknek idegenforgalmi adót kell fi zetni,
ami átlagban 1-2 EUR/fő/éj, max. 3 EUR/fő/éj lehet. Ezt minden esetben az utazás során, a helyszínen kell megfi zetni. 
Az idegenvezető gyűjti össze és fi zeti ki a helyszínen a szállodának.

Általános tájékoztatóÜlésrend

2018. Fotópályázat
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KEDVES VENDÉGÜNK!
Őszinte tisztelettel nyújtjuk át Önnek 2018-as 
utazási katalógusunkat, melyben megtalálja a 
hagyományainkat folytatva Európa gyönyörű 
tájairól kapott ízelítőnket, hosszabb rövidebb 
programajánlatainkból.

Tovább bővítettük utazási kínálatunkat rövi-
debb szomszédolások és hosszabb program-
jaink kínálatával. Üzletpolitikánk a megszokott 
magas Gál-Busz minőség, korrekt árral, azonos 
szolgáltatásokkal, szakértő személyzettel.

Működésünkben 2018-ban is megkülönböztetett 
fi gyelmet kap egyre bővülő törzsutas programunk, 
melynek keretében az elmúlt évekhez hasonlóan 
az egész szezonra vonatkozóan kedvezményt 
biztosítunk számukra, ezzel is megköszönve, hogy 
jó hírünket keltik. Szeretnénk kedvcsinálóként 
leendő vendégeinket is megismertetni szol-
gáltatásainkkal, ezért az „új”vendégek részére 
előfoglalási kedvezménnyel készültünk.

A jövőben is együtt dolgozunk jó nevű partne-
reinkkel, ezzel is kiszélesítve utazási palettán-
kat, így nem csak Európa egyetemes tájaira jut-
hatunk el, hanem a világ bármely részére.

„A boldogsághoz nem vezet út.
Az út maga a boldogság”
Buddha

Ezen szavak ajánlásával várjuk Önöket 
2018-ban is a Gál-Busz Utazási Irodákban!

Tisztelettel köszönti: 

GÁL IMRE
ügyvezető-tulajdonos

Tartalomjegyzék Köszöntő

01. 27. Velencei Karnevál – NON STOP 04

F
E

B
R

U
Á

R 02. 03–04. Velencei karnevál 04

02. 10–11. Rijekai karnevál 04

02. 16–18. Milánó a karnevál idején  04

M
Á

R
C

IU
S 03. 15–18. Garda tó és környékének szépségei 05

03. 16–18. Magas Tátra  14

03. 30.–04. 02. Száztornyú Prága és Drezda  15

Á
P

R
IL

IS 04. 06–08. Bécs – Prága – Pozsony  44

04. 07–11. Cseh várak és kastélyok nyomában  16

04. 21–22. Duna mentén – az osztrák Dunakanyar  18

04. 21–23. Salzburg és a Salzkammerguti tóvidék  18

04. 28.–05. 01. Szlovénia gyöngyszemei  21

04. 28.–05. 03. Hollandia és a tulipánvirágzás 22

M
Á

J
U

S 05. 05–06. Velence és a lagúnák varázsa 05

05. 05–09. A német kultúrörökség ékkövei  23

05. 08–13. Toszkána, Cinque Terre 06

05. 16–19. Barangolás Kárpátalján  26

05. 18–21. Varázslatos bajor kastélyok 23

05. 26–27. Postojna – Plitvice 44

05. 27.–06. 03. Barcelona, a katalán főváros  27

05. 29.–06. 03. Róma, az örök város 07

J
Ú

N
IU

S 06. 01–03. Nárciszünnep Salzkammergutban  19

06. 05–10. Svájc, az alpesi ékszerdoboz 29

06. 08–12. Ligúria ékköve: Cinque Terre 08

06. 13–17. Krakkó és környéke  14

06. 15–17. Zempléni tájakon  30

06. 16–19. Észak olasz tóvidék 09

06. 19–24. Bánság kincsei  33

06. 20–24. Isztriai emlékek nyomában  40

06. 28–07. 01. Napsütötte Karintia  19

06. 30.–07. 02. Prága és környéke 17

06. 30.–07. 08. A napfényes Szicília  10

J
Ú

L
IU

S 07. 06–12. Francia Riviéra  37

07. 07–08. Szeged – Hegedűs a háztetőn 30

07. 07–10. Szlovénia gyöngyszemei 21

J
Ú

L
IU

S 07. 08–18. Kalandozás Anglia és Skócia földjén  45

07. 10–15. Csodálatos Dél-Erdély 34

07. 15–17. A Nyugat-Balaton ékkövei  31

07. 18–28. Szentpétervár–Moszkva  43

07. 21–22. Plitvice – Kvarner 40

07. 26–31. Dalmácia, a mediterrán gyöngyszem 41

07. 27–29. Várak és borok földjén  31

A
U

G
U

S
Z

T
U

S 08. 02–05. Felvidéki barangolások  32

08. 04–05. Opatijai kiruccanás fürdőzéssel 42

08. 06–12. Párizs és a Loire-völgye  38

08. 11–12. Szeged – Apáca Show 30

08. 14–19. Erdélyi körutazás 35

08. 14–20. Montenegro 39

08. 18–19. Szlovénia kincsei 21

08. 20–26. Benelux körút 46

08. 25–31. Jesoloi nyaralás – egy teljes hét! 09

S
Z

E
P

T
E

M
B

E
R 09. 01–08. Isztriai nyaralás  42

09. 02–08. Nápoly és a Sorrentói félsziget  11

09. 08–09. Postojna – Plitvice 44

09. 09–13. Ligúria ékköve: Cinque Terre 08

09. 10–19. Spanyol körutazás 28

09. 14–17. Őszi élmények tiroli hangulatban  20

09. 18–23. Róma, az örök város 07

09. 21–24. Romantikus bajor tájakon  24

09. 25–30. Fekete-erdő és Elzász  25

09. 27–30. Szatmár-Beregi szilvaút  47

09. 28–30. Trieszt és Velence  12

O
K

T
Ó

B
E

R 10. 04–07. Milánó és a Lago Maggiore 12

10. 06–07. Alföld – fürdőzés Hajdúszoboszlón 31

10. 10–14. Erdély rejtett csodái 36

10. 10–14. Krakkó és környéke 14

10. 18–23. Toszkána, és egy csipet Cinque terre 06

10. 19–23. Mandarinszüret, a Neretva-völgyben  15

10. 27–30. Száztornyú Prága és Karlovy Vary 17

Egynapos programajánlatok 48-51

Adventi előzetes 52

További információért keresse 
a Gál-Busz Utazási Irodákat!

Lepje meg szeretteit

utazással!

 ÚJ  BŐVÍTETT
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2018. 01. 27.

» 1 NAP / 0 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

21 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
6 500 Ft/fő

2018. 02. 03-04.

» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

38 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
6 500 Ft/fő

Az éjjeli indulás (2018. 01. 26.) után utazás, majd megérkezünk a reggeli órák-
ban Punta Sabbioni kikötőjébe, ahonnét behajózunk Velencébe. Érkezés
a Szent Márk térre. Részvétel a karneváli forgatagban kora estig. Közben idegen-
vezetőnkkel megtekintjük a város nevezetességeit, mint a Dózse palotát, a 
Szent Márk bazilikát, a Sóhajok hídját és a Canale Grande-t. Délután 6 óra 
körül indulás hazafelé. Érkezés haza a hajnali órákban (2018. 01. 28).

1. NAP » A kora reggeli indulás után utazás, majd megérkezünk dél körül 
Punta Sabbioni kikötőjébe, ahonnét behajózunk Velencébe. Érkezés a Szent 
Márk térre. Részvétel a karneváli forgatagban kora estig. Közben megtekint-
jük a város nevezetességeit, mint a Dózse palotát, a Szent Márk bazilikát, a 
Sóhajok hídját és a Canale Grande-t. Szállás elfoglalása, vacsora a szállodában.

2. NAP » A reggeli elfogyasztása után indulás ismét Velencébe a már 
megismert módon. Kirándulásunk második napján ismét részt veszünk a 
karneváli forgatagban, és tovább ismerkedünk a város nevezetességeivel. 
Megtekintjük a Tavasz angyal érkezését a városba. Délután indulás hazafelé. 
Érkezés a késő esti órákban.

Velencei Karnevál – NON STOP

Velencei karnevál
– A tavasz angyal érkezése

BELÉPŐK ÉS HAJÓJEGY
12 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-500 Ft/nap/fő
KÉTNAPOS HAJÓJEGY
20 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas, 
zuhanyzós szobáiban 
Jesolóban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas, 
zuhanyzós szobáiban 
Jesolóban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást 
félpanzióval, a csoportkísérő idegen-
vezető díját, a parkolást, az úthaszná-
lati díjakat, a csoportos biztosítás díját, 
audio-guide használatot az utazás 
teljes időtartamára.

A részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíja-
kat és a hajójegyet.

A részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást félpanzióval, a csoportkísérő 
idegenvezető díját, a parkolást, az úthasználati díjakat, audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat, a hajójegyet, és a betegség-, baleset-, és 
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írás-
ban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 02. 10-11.

» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

35 300 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
5 000 Ft/fő

2018. 02. 16-18.

» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

65 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
13 000 Ft/fő

1. NAP » Korai indulás után első
megállónk a horvát megyeszékhely, 
Varasd, ahonnét egy rövid városné-
zés után továbbutazunk Rijekába.
Rijeka, vagy másnéven Fiume a Kvar-
ner-öböl partján fekvő város, mely 
Horvátország legfontosabb kikötő-
je és egyben harmadik legnépesebb 
városa. Érkezés után megismerke-
dünk a várossal és nevezetességeivel
(óváros, a Korzó az óratoronnyal, Szt. 
Vitus Székesegyház stb.) majd a bel-
városi szállás elfoglalása és a vacsora
elfogyasztása következik (1 éj).

1. NAP » Utazás Ausztrián át
Olaszországba. Délután rövid meg-
álló Vicenzában. A város a hangu-
latos utcáival már közelebb hozza
szívünkhöz Itáliát. Sétánk során fel-
fedezzük a reneszánsz neves építé-
sze, Palladio által megálmodott épü-
letek sorát: Teatro Olimpico, Basilica
Palladiana és a paloták mellett meg-
nézzük a Santa Corona templomot, 
a Signoria teret és marad arra is sza-
badidő, hogy egyénileg is élvezhes-
sük a várost! Érkezés a Milánó kör-
nyéki szállásra az esti órákban. (2 éj)

2. NAP » Szent Ambrusnak köszön-
hetően Milánóban egy héttel tovább 

Rijekai karnevál

Milánó a karnevál idején

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-500 Ft/nap/fő

SZÁLLÁS
4  szálloda 
2-3 ágyas zuhanyzós 
szobáiban Rijekában

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

SZÁLLÁS
4  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban 
Milánó környékén

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)
BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
15 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

A részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást félpanzióval, a csoportkísérő 
idegenvezető díját, a parkolást, az úthasználati díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat, a turistaadót és a betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írás-
ban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

A részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást félpanzióval, a csoportkísérő 
idegenvezető díját, a parkolást, az úthasználati díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat, a turistaadót és a betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írás-
ban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

2. NAP » Reggeli után városné-
zés következik, majd a karneváli fel-
vonulás megtekintése. A Rijekai Kar-
nevál Európa második legnagyobb
karneválja, „kis-riói karneválként” 
is emlegetik. Ezen a napon zárul a 
karneváli időszak a nagy fi náléval. A
kordonok mögül vehetjük szemügy-
re a színesebbnél szinesebb öltöze-
tet magukra öltő felvonulókat. Min-
den felvonuló egyéni produkcióval is
készül. Hazaindulás a délutáni órák-
ban. Hazaindulás délután, várható
érkezés a késő esti órákban.

tart a karnevál. A nap folyamán a
maszkosok, felvonulók és a karnevá-
li rendezvények mellett, megtekintjük 
a Sforza várat, a Scalat és a híres milá-
nói dómot is. Majd a szabadidőnkben 
elvegyülünk a téltemető forgatagban 
és élvezzük a város hangulatát!

3. NAP » Reggeli után hazafelé 
indulunk. Útközben megállunk a sze-
relmesek városában, Veronában.
Sétánk során megtekintjük a város
legfontosabb látnivalóit: Aréna, 
Júlia háza, piactér és a Signoria tér 
a középkori épületeivel. Rövid sza-
badidő és folytatjuk utazásunkat. 
Hazaérkezés a késő esti órákban.

ÚJ
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2. NAP » Hajóra szállva a környező szigetekkel ismer-
kedünk meg. Meglátogatjuk az üvegiparáról híres 
Murano szigetét, ahol bepillanthatunk az üvegkészí-
tés rejtelmeibe, és vásárolhatunk is a helyben készült 
termékekből. Délután Buranora, a csipkéjéről híres szi-
getre hajózunk, miközben a lagúnák növény és állatvilá-
gával is megismerkedhetünk. Indulás délután 3 órakor 
hazafelé. Érkezés a késő esti, éjszakai órákban.

1. NAP » A kora reggeli indulás után utazás, majd 
megérkezünk dél körül Punta Sabbioni kikötőjébe, ahon-
nét behajózunk Velencébe. Érkezés a Szent Márk térre.
Közben megtekintjük a város nevezetességeit, mint a 
Dózse palotát, a Szent Márk bazilikát, a Sóhajok hídját
és a Canale Grande-t stb. A program végeztével hajóval 
visszatérünk Punta Sabbioni kikötőjébe, ahol buszunk 
vár ránk. A szállást Jesolóban foglaljuk el.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
50 € (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
4  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban 
a Garda-tó környékén.

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást 
félpanzióval, a csoportkísérő idegen-
vezető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot 
az utazás teljes időtartamára és az 
útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-500 Ft/nap/fő
HAJÓJEGY
30 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást félpan-
zióval, a csoportkísérő idegenvezető díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az 
audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a hajójegyeket, turistaadót és a beteg-
ség-, baleset-és poggyászbiztosítást. 
Ennek megkötése szerződéskötési fel-
tétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban 
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiz-
tosítással az adott időszakra.

2018. 03. 15-18.

»» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

89 500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
21 000 Ft/fő

2018. 05. 05-06.

» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

39 500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
6 500 Ft/fő

3. NAP » A tó déli részén, mediterrán növényekkel 
beültetett, hosszú földnyelv végén van Sirmione. A
Garda-tó gyöngyszemeként is emlegetett városka már 
az ókorban is kedvelt volt, ahogy erről egy római-ko-
ri épület, a Catullus grotta tanúskodik. A narancsfák-
kal beültetett part közelében áll a város jelképe, a 
középkori Scaligeri vár. A kellemes klíma, a gyönyö-
rű táj, a tóban feltörő gyógyvíznek köszönhetően Sir-
mione az egyik legnépszerűbb városa a tónak. Délután 
felkeressük a másik két híres városkát: Desenzanot,
ahol a Garda-tó legnagyobb kikötője, hangulatos tópar-
ti sétánya, történelmi emlékű épületei várnak ránk és 
Peschierat, ahol egy ókori-középkori erőd falai között
épült fel a város egy része.

4. NAP » A szerelmesek városa, Verona szerepel a 
programunkban. Sétánk során megnézzük Júlia házát és 
a város legérdekesebb ókori emlékét, az arénát, a piacté-
ren helyi fi nomságokat kóstolhatunk, majd megnézzük a 
Signoria tér híres épületeit, a különleges gótikus Scaligeri-
sírkertet és a dómot. Hazaérkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Utazás Ausztria gyönyörű alpesi tájain keresz-
tül Itáliába. Kora délután érkezünk Vicenzába, az arany és
a neves építész, Andrea Palladio városába. Sétánk során
megtekintjük a város legérdekesebb és leglátványosabb
épületeit, a híres bazilikát, a XIII. századi Santa Corona 
templomot és Palladio nevezetes Teatro Olimpico-ját, amit
az ókori színházak mintájára tervezett. Megkóstolhatjuk 
az első olasz kávét, élvezhetjük a város tavaszi hangulatát.
A Garda-tó környéki szállás elfoglalása (3 éj).

2. NAP » A legnagyobb olasz tó hihetetlenül látványos
keleti oldalán haladva érkezünk Malcesinébe. Középkori
sikátorok szövik be a tó partját, hangulatos üzletekkel, étter-
mekkel. A vár szinte megkoronázza a Monte Baldo oldalá-
ba épült várost. Hajóval folytatjuk utunkat a citromtermesz-
téséről híres Limoneba. A városkában, minden a citromról
szól! Megkóstolhatjuk a citromos likőröket, csokoládékat. A
hegyoldalakban kialakított teraszokon még ma is találkozunk 
termő citromligetekkel. Riva del Garda a következő helyszí-
nünk, ahol a Garda-tó legészakibb pontjánál gyönyörű tópar-
ti sétány, árkádos utcák, terek köszöntenek bennünket.

és környékének szépségei

lagúnák varázsa

OlaszországBUSZOS 
UTAZÁS

OlaszországBUSZOS 
UTAZÁS

I

I

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » VICENZA » MALCESINE » LIMONE » RIVA DEL GARDA » 
SIRMIONE » DESENZANO » PESCHIERA » VERONA » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » JESOLO » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

Velence és a

Garda tó
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pihenünk a ciszterna téren és megnézzük a templom gyö-
nyörű freskóit. Felsétálunk a Medici erődhöz és onnan élvez-
hetjük a lakótornyok látványát. Van idő megkóstolni a helyi 
specialitásokat, mint a vaddisznóhússal, vagy szarvasgom-
bával készített fi nomságokat és a Vernaccia bort, ami Dan-
te egyik kedvence volt. Következő helyszínünk Volterra.
Az alabástrom városáig élvezhetjük az igazi dimbes-dom-
bos toszkán táj szépségét a gondozott szőlőskertek, cipru-
sok között vezető utunkon. Az etruszk alapítású város szűk 
sikátoraival, titkokat rejtő zugaival egészen különleges hely!
Sétánk során felidézzük több mint kétezer éves történetét! 

5. NAP » Két csodálatos város szerepel a mai progra-
munkban. Siena a misztikus város, ahol azonban éven-
te kétszer igazi olasz temperamentummal a neveze-
tes lovasversenynek, a palionak szurkol a város apraja, 
nagyja. Megnézzük az Il Campo-t, a kagyló alakú teret, 
ahol a verseny zajlik, sétálunk a szűk utcákon és felke-
ressük a dómot is, ahol láthatjuk Pinturicchio csodálatos 
freskóit és a padozaton egészen különleges márvány-
képek mesélnek a múltról. Arezzo a következő helyszí-
nünk. Az etruszk alapítású város történelmi városmagjá-
ban, a fő teret, a dómot és Petrarca házát keressük fel.

6. NAP » Indulás haza, útközben rövid megálló Fer-
rarában, megisszuk az utolsó olasz kávét és élmények-
kel tele folytatjuk az utunkat. Érkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Ausztria látványos vidékein át érkezünk 
Olaszországba, a Firenze környéki szálláshelyre. (5 éj)

2. NAP » Toszkána fővárosa, a reneszánsz szülőhazá-
ja, a különleges Firenze szerepel első napi programunk-
ban. Helyi idegenvezető kalauzolásával ismerjük meg a 
város érdekes részleteit: dóm, keresztelő kápolna, Signo-
ria tér, Ponte Vecchio, Santa Croce-templom, majd egyé-
nileg is lesz lehetőség, hogy megnézzék a város különbö-
ző múzeumait, látványosságait, mint az Uffi zi-képtár, Pitti 
palota, Accademia, vagy csak élvezzék a város hangulatát.

3. NAP » A mai napunkon elhagyjuk Toszkánát és Ligu-
ria különleges fekvésű öt faluját, a híres Cinque Terre-t
keressük fel. Autóbuszunkkal, vonattal és hajóval járjuk 
be ezeket a különlegesen látványos, meredek sziklafalak-
ra, szűk folyóvölgyekre épült településeket. Monteros-
soban hajóra szállunk, hogy a tenger felől is lássuk ezt 
a gyönyörű vidéket! Kikötünk a Poéták-öblénél Portove-
nereben, ami a középkorban Genova utolsó védőbástyá-
ja volt. Felsétálunk a kicsi San Pietro templomhoz, ahon-
nan gyönyörű panoráma tárul elénk. Hajóval érkezünk La
Spezia-ba, ahol az autóbuszunk vár ránk.

4. NAP » San Gimignano, a valamikori forgalmas Via
Francigena, a kereskedők és zarándokok, több országot 
érintő útja mentén épült fel. Végigsétálunk a fő utcán, meg-

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
60 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
4  szálloda 2-3 ágyas 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » FIRENZE » MONTEROSSO » PORTOVENERE » 
LA SPEZIA » VOLTERRA » SIENA » AREZZO » FERRARA » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
05. 08-13. 
10. 18-23.
» 6 nap / 5 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

144 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

39 500 Ft/fő Toszkána
egy csipet Cinque Terre-vel

Olaszország BUSZOS 
UTAZÁS

I
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látnivaló a park. Rengeteg szellemes szökőkúttal, vízesés-
sel, gyönyörű virágokkal, érdekes növényekkel teli. Még 
láthatóak azok a ciprusok, amik Liszt Ferencet is megih-
lették. Élményekkel gazdagon folytatjuk az utazást át az 
Appennineken keresztül az Adria felé. Szállás Riminiben,
ahol igyekszünk arra is időt szakítani, hogy megmártóz-
hassunk az Adria hullámaiban! (1 éj)

6. NAP » Egy különleges helyre érkezünk. A Titano-hegy 
magaslatán a világ legrégebbi köztársasága, San Marino vár
ránk. A mini-államhoz még Napóleon is barátsággal közele-
dett, hogy meg kell őrizni a szabadság példájaként. Ma főleg 
kedvező vásárlási lehetőségei miatt keresik fel sokan, de a 
remek italokkal, parfümökkel, bőrárukkal teli kirakatok mel-
lett sétálva eljuthatunk a híres parlamenthez és a baziliká-
hoz, ahol a közösséget alapító dalmát kőfaragó, San Mari-
no nyugszik. Megnézhetjük a várakat és sétálhatunk a hegy 
gerincén húzódó boszorkány-ösvényen is. San Marinótól 
búcsúzva indulunk hazafelé. Érkezés a késő esti órákban. 

2018. 09. 18-23-I PROGRAM 
UTOLSÓ KÉT NAPJA:

5. NAP » Reggelit követően utazás a Ligur-tenger partjára. 
Pisa városával ismerkedünk, ahol megtekintjük a Csodák 
terének az épületeit: dóm, keresztelőkápolna, a Campo 
Santo a különleges freskóival és a híres ferdetorony vár 
ránk. Az épületegyüttes a városállam fénykorának lenyű-
göző emléke, Pisa hajdani hihetetlen gazdagságát hirdeti. 
Szállás, vacsora Montecatiniben (1 éj).

6. NAP » Reggeli után városnézés 
Firenzeben, ahol helyi idegenvezető 
kalauzolásával ismerjük meg a város 
érdekes részleteit: dóm, keresztelő 
kápolna, Signoria tér, Ponte Vecchio, 
Santa Croce-templom, majd egyéni-
leg is lesz lehetőség, hogy megnéz-
zék a város különböző múzeumait, 
látványosságait, mint az Uffi zi-képtár, 
Pitti palota, Accademia, vagy csak 
élvezzék a város hangulatát. Haza-
indulás, érkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Ausztrián át érkezünk Olaszországba. A Pó-sík-
ságot átszelve, az Appenninek lábánál levő Bolognában
teszünk rövid látogatást. Megnézzük a híres ferdetornyo-
kat, a Piazza Maggiore középkori épületeit és az egye-
temet. Ismerkedünk az olasz életérzéssel, hangulatokkal.
Továbbutazás a Firenze környéki szálláshelyünkre. (1 éj)

2. NAP » Toscana és Umbria gyönyörű vidékein keresz-
tül érkezünk Rómába, az Örök Városba! A római első 
napunkon a város egyházi emlékei közül a Lateráni Szent
János-bazilikát, a Szent lépcsőt, majd a Falakon kívüli 
Szent Pál-bazilikát nézzük meg. Szállás Rómában. (3 éj)

3. NAP » Mai napunkat a híres Vatikánváros terü-
letén töltjük. Helyi idegenvezető kalauzolásával nézzük 
meg a Vatikáni múzeumokat, a Sixtus kápolnát és a Szent
Péter-bazilikát. Délután lehetőség nyílik az altemplom 
megtekintésére, vagy felmenni a kupolába, ahonnan tisz-
ta időben páratlan kilátás tárul elénk. Elsétálunk az Angyal-
várhoz, nézelődünk a Tevere parton, majd a Piazza Navona,
Bernini híres szökőkútjával és nyüzsgő világával vár ránk.

4. NAP » A Római Birodalom fénykorát megidézve, ellá-
togatunk a Colosseumba, fakultatív belépési lehetőség-
gel. A Forum Romanum, a császári fórumok, a Capitolium 
domb mesél a város múltjáról. Szabadidő a Velence téren,
hogy a II. Viktor Emmanuel emlékműről is körbepillanthas-
sunk, majd a belvárosi sétánk során már a reneszánsz és a 
barokk-kori épületek is megjelennek. A Pantheon, a Santa 
Maria sopra Minerva-templom Michelangelo szobrával, a 
Parlament, a Trevi-kút és a Spanyol-tér megtekintése mel-
lett szakítunk időt arra is, hogy közben megkóstolhassuk 
az olasz fagyit, pizzát, és élvezhessük az olasz dolce vita-t!

2018. 05. 29.–06. 03–I PROGRAM 
UTOLSÓ KÉT NAPJA:

5. NAP » Róma környékének leghíresebb városa, Tivoli,
ami az ókortól kezdődően a városiak divatos nyári szóra-
kozóhelye volt. Ellátogatunk a Villa d’Este-hez, ahol Liszt 
Ferenc is sokszor időzött. A villa kertje több alkotásá-
ban is visszaköszön. Maga az épület is különleges a rene-
szánsz freskókkal borított termekkel, de a legérdekesebb

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

FAKULTATÍV 
PROGRAM
Colosseum: 25 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár. 
Részvételi szándékát kérjük 
már foglaláskor jelezze!)

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

ÚTVONAL: GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » BOLOGNA » 
RÓMA » VATIKÁNVÁROS  » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
05. 29.–06. 03.
09. 18-23.
» 6 nap / 5 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

149 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

38 000 Ft/főRóma,
az örök város

OlaszországBUSZOS 
UTAZÁS

I
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tünk a Poéták-öblénél Portovenereben, ami a közép-
korban Genova utolsó védőbástyája volt. Felsétálunk a 
kicsi San Pietro templomhoz, ahonnan gyönyörű pano-
ráma tárul elénk. Hajóval érkezünk La Spezia-ba, ahol 
az autóbuszunk vár ránk.

3. NAP » Szabadprogram fürdési lehetőséggel, vagy 
egész napos fakultatív kirándulás: a hajdani tengeri 
köztársaság Genova vár ránk. Történelme szinte mege-
levenedik sétánk során, amikor a szűk sikátorokban, vagy 
a Strada Nuova gyönyörű, reneszánsz palotáinál, a Doge 
palotánál vagy a különlegesen szép San Lorenzo-ka-
tedrálisnál járunk. A San Lorenzoban, Liguria talán leg-
szebb reneszánsz kápolnájában őrzik Keresztelő Szent 
János ereklyéit. Sétánk után rövid szabadidő, majd foly-
tatjuk utunkat a Tigullio-öbölhöz. A hegyek koszorúzta 
öböl, mediterrán növényzetével, pálmafás tengerpart-
jával és a rengeteg virággal a XIX. század óta nagyon 
népszerű. A múlt században az amerikai filmsztárok 
egyik kedvenc helye volt. Rapalloból hajóval érkezünk 
Portofinoba. A világ gyöngyszemeként is emlege-
tett apró városka kikötőjét a hegyoldalra épült színes 
házak szegélyezik, zafírkék vízén luxusjachtok ringanak.
A Szent György templom előtti térről lefényképezhetjük 
a világ legszebb kikötőjét.

4. NAP » Puccini szülővárosa, Lucca története két-
ezer évvel ezelőtt kezdődött. A római korból még ma 
is vannak emlékei, bár a virágkorát a középkorban élte.
Ebből az időből vannak a templomai, palotái, lakótor-
nyai. Különleges hangulatú város, sok-sok értékkel a 
falai között. A hajdani amfi teátrumra lakóházak épül-
tek, az egyik lakótorony tetején fák élnek, a temploma-
iban Tintoretto, és a reneszánsz művészek alkotásaival 
találkozhatunk. A városnéző séta után szabadidő, majd 
Pisa következik, ahol a Csodák terének az épületei: dóm, 
keresztelőkápolna, a Campo Santo a különleges freskó-
ival és a híres ferdetorony vár ránk. Az épületegyüttes a 
városállam fénykorának lenyűgöző emléke, Pisa hajdani 
hihetetlen gazdagságát hirdeti.

5. NAP » Korai reggeli után rendszeres pihenőket tart-
va utazunk haza. Várható hazaérkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Ausztria látványos alpesi vidékeit érintve 
utazunk Olaszországba. Itália területén, Udine, Padova,
Bologna, majd Firenze irányába haladva átkelünk a 
Pó-síkságon, az Appennineken, majd este már a medi-
terrán növényekkel gazdagon díszlő Ligur-tenger partjá-
ra érkezünk. Szállás, vacsora a tengerparton (4 éj).

2. NAP » A mai napunkat a különleges fekvésű 5 falu,
a híres Cinque Terre vidékén töltjük. Autóbuszunk-
kal, vonattal és hajóval járjuk be ezt a világ számára 
sokáig megközelíthetetlen, gyönyörű vidéket, ahol a 
sziklák meredeken állnak a tengerparton, és a telepü-
lések a hajdani vízmosások, patakok völgyében, hihe-
tetlen elzártságban, nagyon különlegesen épültek fel. 
Színes házaik, mint a fecskefészkek simulnak egymás-
hoz a keskeny völgyekben. Manarola talán a legcsen-
desebb közöttük, ennek megismerésével kezdjük a 
programunkat, majd Vernazza, ami a leggazdagabb 
és Monterosso, ami a legnagyobb – következik. A nap 
folyamán megkóstolhatjuk a helyi specialitásokat, a 
fi nom borokat, vagy a citrom héjából készített Limon-
cinót. Monterossoban hajóra szállunk, hogy a tenger 
felől is lássuk ezt a gyönyörű vidéket! Hajónkkal kikö-

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/fő/nap

BELÉPŐDÍJAK
65 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

FAKULTATÍV PROGRAM
Genova–Rapallo–
Portofi no útvonalon: 
40 €/fő (tartalmazza 
a buszköltség, hajózás, 
helyi idegenvezetés díját)

SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást félpan-
zióval, a csoportkísérő idegenvezető díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az 
audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a fakultatív program díjá-
ta turistaadót és a betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése 
szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha 
az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelke-
zik utasbiztosítással az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » MANAROLA » VERNAZZA » MONTEROSSO » 
PORTOVENERE » LA SPEZIA » GENOVA » RAPALLO » PORTOFINO » LUCCA » PISA » 
SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
06. 08-12.
09. 09-13.
» 5 nap / 4 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

128 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

31 000 Ft/fő Ligúria ékköve,
a gyönyörű Cinque Terre

Olaszország BUSZOS 
UTAZÁS

I
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BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő + 25 CHF/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3-4  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
A részvételi díj tartalmazza: az autó-
busz költségeit, a szállást félpanzióval, 
a csoportkísérő idegenvezető díját, a 
parkolást, az úthasználati díjakat, és az 
útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
A részvételi díj nem tartalmazza: a 
fakultatív programok díját, a turistaadót 
és a betegség-, baleset- és poggyász-
biztosítást. Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 06. 16-19.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

98 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
24 000 Ft/fő

2018. 08. 25-31.

» 7 NAP / 6 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

152 600 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
52 000 Ft/fő

3. NAP » Délelőtt folytatjuk utunkat Como-ba. A kőfara-
gói Itália szerte híresek voltak, legszebb alkotásuk a
városuk dómja. Kis kiruccanást teszünk Svájcba és meg-
nézzük a Luganoi-tavat. Felkeressük a Swissminiatur-t, 
ahol 1:25-ös arányú kicsinyítésben megismerkedhetünk 
Svájc legérdekesebb épületeivel. Séta Lugano gyönyö-
rű tópati promenádján, megtekintjük a dómtól a város-
ra nyíló panorámát és arra is szakítunk időt, hogy egy kis 
svájci csokit kóstoljunk.

4. NAP » Délelőtt a Garda-tó déli részén, Sirmione-
ba látogatunk. A tó déli részén, mediterrán növényekkel 
beültetett, hosszú földnyelv végén, a Garda-tó gyöngy-
szemeként is emlegetett városka már az ókorban is ked-
velt volt. A narancsfákkal beültetett part közelében áll a 
város jelképe, a középkori Scaligeri vár. A kellemes klí-
ma, a gyönyörű táj, a tóban feltörő gyógyvíznek köszön-
hetően Sirmione az egyik legnépszerűbb városa a tónak. 
Fakultatív hajókázás a város körül, szabadidő, majd 
indulás haza. Hazaérkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Utazás Ausztria gyönyörű alpesi tájain keresz-
tül Villachig, majd a Dráva-völgyét követve érkezünk Itáliá-
ba. A még hófödte csúcsok között, a Dolomitok szépséges 
világán át, folytatjuk az utunkat a Garda-tó felé, útközben 
rövid megálló Trentóban. Szállás elfoglalása (1 éj).

2. NAP » A legnagyobb olasz tó hihetetlenül látványos 
keleti oldalán haladva érkezünk Malcesinébe. Középko-
ri sikátorok szövik be a tó partját, hangulatos üzletekkel,
éttermekkel. A vár szinte megkoronázza a Monte Baldo
oldalába épült várost. Felvonóval hódítjuk meg a Baldo
hegyet, ahonnan elénk tárul az egész tó lenyűgöző pano-
rámája! Hajóval folytatjuk utunkat a citromtermesztésé-
ről híres Limone-ba. A városkában, minden a citromról 
szól! Megkóstolhatjuk a citromos likőröket, csokoládékat.
A hegyoldalakban kialakított teraszokon még ma is talál-
kozunk termő citromligetekkel. Riva del Garda a követ-
kező helyszínünk, ahol a Garda-tó legészakibb pontjánál
gyönyörű tóparti sétány, árkádos utcák, terek köszöntenek 
bennünket. Szállás elfoglalása a Garda-tó környékén (2 éj).

Észak olasz tóvidék
– káprázatos naplementék

Jesoloi nyaralás
– egy teljes hét!

OlaszországBUSZOS 
UTAZÁS

OlaszországBUSZOS 
UTAZÁS

I

I

ÚTVONAL: GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » TRENTÓ » MALCESINE » LIMONE » 
RIVA DEL GARDA » COMO » SIRMIONE »  SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » LIDO DI JESOLO » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

20 FŐ FELETTI CSOPORTOS ÁR: 22 €/fő (2017-es ár)
EGYÉNI ÁR: 32 €/fő (2017-es ár)

PADOVA: Egész napos kirándulás Padovában. A városlá-
togatás során megtekintjük a város nevezetességeit: a Prato 
della Valle híres terét, a Szent Antal-bazilikát, az egyetemet 
és a belváros érdekes épületeit. Részvételi díj: 3 500 Ft 
+ belépődíj: 15 €/fő

VELENCE: Egész napos hajókirándulás Velencébe.
A városlátogatás során idegenvezetővel megtekintjük a 
város nevezetességeit, mint a Sóhajok-hídját, a Szent Márk 
teret, a Bazilikát, a Harang- és Óratornyot, valamint a 
Doge-palotát. Részvételi díj: 4 500 Ft

AQUAPARK: Egész napos fürdőzés a Lido di Jesolo-i 
Aquaparkban.

1. NAP » Érkezés a kora délutáni órákban Lido di Jesoloba. Szállás elfoglalása (6 éj).

2-6. NAP » Pihenés, fürdőzés egyénileg az Adria partján.

7. NAP » Hazautazás közben rövid vásárlási lehetőség Portogruaroban, érkezés az esti órákban Magyarországra.

FAKULTATÍV PROGRAMOK MINIMUM 15 FŐ JELENTKEZÉSE ESETÉN:
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kedvelt üdülővárosba. Megtekintjük a város nevezetes-
ségeit (Messinai kapu, antik görög-római amfi teátrum, 
Corvaja Palota, Szent Katalin templom). Vásárlási lehető-
ség a sziklateraszon kanyargó, üzletekkel és kávézókkal 
teli utcácskákon. Szállás elfoglalása a környéken (2 éj).

5. NAP » Egész napos pihenés vagy fakultatív kirán-
dulás Siracusába, Cicero kedvenc görög városába.
A várost az ókori görögök alapították, itt fogalmazta 
meg a város szülötte, Archimédesz a híres tételét. Meg-
tekintjük a régészeti parkban a görög színházat, a római 
amfi teátrumot, a híres zarándoktemplomot, a Madonna 
delle Lacrimét, majd ellátogatunk Dionüszosz füléhez. 
Ezt követően séta a barokk templomairól híres Noto
városkába. A nap zárásaként „Szicília Faenzajának” is
nevezett Caltagirone kézművesiparával és kerámiamű-
vészetével ismerkedünk. Lehetőségünk lesz az itt gyár-
tott majolikát vagy fajanszedényeket megvásárolni. 

6. NAP » A nap folyamán a sziget nyugati felébe látoga-
tunk, ahol elsőként a világhírű mozaikokat őrző, római kori 
vadászvillát, a Piazza Armerinat tekintjük meg. Ezt köve-
tően ellátogatunk a költő, Luigi Pirandello legkedvesebb
tartózkodási helyére, Agrigento városába. A „Templomok 
völgyében” Agrigento egyediségét adja, hogy a városban 
számos ókori görög templom és ókori római villa található. 
Szállás elfoglalása Agrigento környékén (1 éj).

7. NAP » Reggelit követően utazás az ókori Szelinusz
város területére, Selinunteba, mely a vadpetrezselyemről 
kapta nevét. Ezután érkezés a szicíliai borok, likőrök, man-
dula – és kaktuszkészítmények hazájába, a hangulatos kikö-
tővárosba, Marsalaba, majd visszautazás a sziget fővárosá-
ba Palermoba. Behajózás, vacsora és éjszaka a hajón (1 éj).

8. NAP » Reggeli a hajón, majd kihajózunk a már jól 
ismert Civitavecchia kikötőjébe. Folytatjuk utunkat a Via 
Aurelia-n Sienaba, a misztikus városba, ahol évente két-
szer igazi olasz temperamentummal a nevezetes lovasver-
senynek, a palionak szurkol a város apraja, nagyja. Megnéz-
zük az Il Campo-t, a kagyló alakú teret, ahol a verseny zajlik, 
sétálunk a szűk utcákon és felkeressük a dómot is, ahol lát-
hatjuk Pinturicchio csodálatos freskóit és a padozaton egé-
szen különleges márványképek mesélnek a múltról. Utazás
a Firenze környéki szálláshelyünkre. Szállás elfoglalása (1 éj).

9. NAP » Hazautazás rendszeres pihenőkkel. Érkezés
az éjszakai órákban Magyarországra.

1. NAP » Folyamatos utazás rendszeres pihenőkkel 
Ausztrián át Olaszországba. Szállás elfoglalása Firenze 
környékén (1 éj).

2. NAP » Reggelit követően rövid városlátogatás Tosz-
kána fővárosában, Firenzében, a reneszánsz bölcsőjé-
ben. Ezt követően továbbutazás a Róma környékén fekvő 
Civitavecchia kikötőbe, ahol hajóra szállunk. Behajózás 
Szicíliába, éjszaka és vacsora a hajón (1 éj).

3. NAP » A reggeli órákban érkezés Palermóba. Város-
nézés a sziget fővárosában. A városban találhatók Szicília 
legrégebbi emlékei, melyek egészen az őskorig nyúlnak visz-
sza. Megtekintjük a székesegyházat, az egyik legszebb olasz 
palotát, a Normann Palotát, az 1785-ben alapított bota-
nikus kertet stb. A nap hátralévő részében ellátogatunk a 
közeli Monreale-ba, ahol megcsodáljuk a sziget egyik 
legfontosabb látnivalóját, az aranyozott mozaikokkal díszí-
tett világhírű katedrálist. Séta a kerengőben és a mediter-
rán növényekkel teli függőkertben. Palermo környéki szállás-
helyünkre menet útközben rövid városnézés a festői Cefalú
városában. A tenger partján fekvő városka őrzi a sziget egyik 
legfontosabb normann emlékét, a 12. századból származó 
katedrálist. Szállás elfoglalása Palermo környékén (1 éj).

4. NAP » Reggeli után irány Európa legnagyobb 
működő vulkánja az Etna! A kirándulás során autóbusz-
szal jutunk fel 1800 méterig, ahol megtekinthetjük a 
Sylvestri krátert, majd felvonóval és terepjáró buszok-
kal meghódítjuk a csúcsot, közel 3000 méteres magas-
ságból gyönyörű kilátásban lehet részünk a sziget többi 
részére, illetve a tengerre. Továbbutazás Taorminába, a

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
120 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár)

FAKULTATÍV NAP
4 500 Ft/fő 
+ belépődíj 15 €/fő

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban,
2 éj hajón, kétágyas 
kabinokban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a fakultatív program 
díját, turistaadót és a betegség-, bal-
eset-és poggyászbiztosítást. Ennek 
megkötése szerződéskötési feltétel. 
Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilat-
kozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással 
az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » FIRENZE » PALERMÓ » MONREALE » CEFALÚ » 
TAORMINA » SIRACUSA » NOTO CALTAGIRONE » AGRIGENTO » SELINUNTE » MARSALA » 
SIENA » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
06. 30.–07. 08.
» 9 nap / 8 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

227 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

59 800 Ft/fő

A napfényes
Szicília

Olaszország BUSZOS 
UTAZÁS

I ÚJ
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5. NAP » Egész napos kirándulás Amalfi ba, a Salernoi-
öböl legszebb városába. Utazás a Sorrentói-félsziget 
lélegzetelállítóan szép és meredek partjai mentén, a 
világ egyik legismertebb panorámaútján. Útközben fotó-
szünet Positano fölött. Amalfi ban, a város védőszentjé-
nek, Szent Andrásnak a sírja fölé épült templom-együt-
tes megtekintése. A katedrális impozáns épülete arab és 
normann építészeti stílusjegyeket visel magán. Rövid sza-
badprogram, séta a zegzugos városkában vagy strando-
lási lehetőség a tengerparton a Flavio Gioia tér közelé-
ben. Rapallo különleges fekvésű városát keressük fel, ahol 
a Villa Rufolo virágokkal borított teraszairól készülnek a 
leghíresebb fényképek az Amalfi -partvonalról.

6. NAP » Utazás Dél-Olaszország fővárosába, Nápolyba,
ahol belvárosi sétánkon ismerkedünk a látnivalókkal: Királyi 
palota, I. Umberto Galéria, San Carlo Színház, Via Toledo, 
Castel Nuovo (Új vár). Rövid bepillantás a piacairól is híres 
Santa Lucia városrészbe. Szabadidő keretében lehetőség 
nyílik a Nemzeti Régészeti Múzeum Pompeiből és Hercu-
laneumból előkerült freskókat, mozaikokat és a különleges 
tárgyi emlékeket, a gazdag régészeti kincseket megtekinteni. 
Majd utazás a Firenze környéki szálláshelyünkre (1 éj).

7. NAP » Utazás hazafele, rövid megállóval a Pó-sík-
sági városban, Ferrarában. Érkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Ausztrián át utazás Itália felé. Útközben rövid 
megálló Bolognában, ahol felkeressük a San Petronio-
bazilikát, az egyetem hajdani épületét, a nevezetes fer-
detornyokat és bekukkantunk az ízek utcájába, ahol a 
bolognai fi nomságok csábítanak kóstolóra mindenkit.
Szállás Firenze környékén (1 éj).

2. NAP » Reggeli után továbbutazás a Nápolyi-öböl-
höz. Útközben rövid megálló Tivoliban, ahol a Villa 
d’Este csodálatos kastélyával és lenyűgöző szökőkutak-
kal teli parkjával ismerkedünk. Szállás elfoglalása a Sor-
rentói félszigeten (4 éj).

3. FAKULTATÍV NAP » Európa egyik természeti 
érdekességéhez az 1200 m magas Vezúvhoz utazunk.
Vulkáni kúpja Nápoly környékének egyik jelképe. Utazás 
autóbusszal a hegy oldalára épült települések érintésé-
vel, a régi kitörések megkövesedett lávafolyamai men-
tén a kráter közelében található parkolóhoz. Séta a 
kráterhez, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a Sorrentói-
félszigetre, annak szigeteire, a Nápolyi-öbölre és Nápoly 
városára. Délután helyi idegenvezetővel Pompei romvá-
rosát keressük fel. A Krisztus után 79-ben a Vezúv kitö-
rése által eltemetett város, a Római Birodalom egyik 
virágzó kikötője volt. Ismerkedés az ókor egyik legtra-
gikusabb eseményének köszönhetően fennmaradt antik 
város mindennapjaival. Bepillantást nyerhetünk hajdani 
életébe, megtekintjük a Fórumot, a színházakat és für-
dőket, a szórakozó negyedet, lakóházait és a különleges 
falfestmények és mozaikok maradványait.

4. FAKULTATÍV NAP » Egész napos kirándulás a 
világ egyik legszebb szigetére, Caprira. A Monte Solaro-
hegy teraszaira épült Anacapriban felkeressük Axel
Munthe világhírű San Michele villáját és a teraszról nyíló
csodálatos panorámában gyönyörködünk. A kis utcákon
üzletek sora kínálja a helyben termett citrommal ízesített 
csokoládét és likőrt, a híres limoncellot. Tiszta idő esetén
érdemes libegővel felmenni a Solaro-hegy csúcsára is.
Capriban séta a belvárosban, majd rövid pihenés Augustus
kertjében, ahonnan pazar kilátás nyílik a sziget szim-
bólumaira, a Faraglioni-sziklákra. Időjárás függvényében
fakultatív hajókirándulás a sziget körül. 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
75 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

FAKULTATÍV 
KIRÁNDULÁSOK
(min. 20 fő jelentkezése esetén)
Pompei – Vezúv (3. nap): 
45 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
Capri (4. nap): 60 €/fő 
+ belépők és libegő: 
35 €/fő (tájékoztató jellegű ár)                             

SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » BOLOGNA » TIVOLI » VEZÚV » POMPEI » CAPRI » 
AMALFI » POSITANO » NÁPOLY » FERRARA » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
09. 02-08.
» 7 nap / 6 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

171 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

39 500 Ft/fő

Nápoly és a
Sorrentói félsziget

OlaszországBUSZOS 
UTAZÁS

IÚJ
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3. NAP » A Lago Maggiore gyönyörű vidékét fedezzük 
ma fel. Stresaból hajóval érjük el az Isola Bella-t, ami a 
Borromeo család jeles ünnepeinek a helyszíne ma is. A rene-
szánsz kastélyt, majd a különleges virágokkal, fákkal díszített 
kertet járjuk végig. Ezt követően az Isola Pescatorira, vagy-
is a halászok szigetére érkezünk, majd az Isola Madre bota-
nikus kertjét és a Borromeoék első kastélyát tekintjük meg.

4. NAP » Délelőtt Bergamoban siklóval megyünk fel a 
hegytetőn álló városközponthoz. Az ódon hangulatú fel-
sőváros, különleges épületeket rejt. Láthatjuk Colleoni, 
a neves zsoldosvezér kápolnáját. A dóm, a keresztelő-
kápolna, a városháza és a várostorony is Bergamo haj-
dani gazdagságát hirdeti. Szabadidőnkben megkós-
tolhatjuk a kukoricalisztből készült süteményeket is!
Hazaindulás, hazaérkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Utazás Ausztrián át Olaszországba. Útköz-
ben rövid megálló Padovában, Szent Antal városában. 
Sétánk során megnézzük a Prato della Valle híres terét, 
a Szent Antal-bazilikát, az egyetemet és a belváros érde-
kes épületeit. Továbbutazás a Garda-tó környéki szállás-
helyre (1 éj).

2. NAP » Lombardia fővárosával, Milánóval ismer-
kedünk a mai napon. Megtekintjük a Sforza várat és 
a múzeumot, ahol Michelangelo híres Rondanini-pie-
táját is láthatjuk. Majd a világhírű dalszínházat, a Sca-
lat keressük fel. Sétálunk a város szalonjaként is emle-
getett II. Viktor Emmanuel galériában. Megnézzük a 
dómot, Itália egyik legszebb templomát, és akinek ked-
ve van, érdemes felmennie a dóm tetejére is. Szállás 
Milánóban (2 éj).

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK 
ÉS HAJÓJEGY
40 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást félpan-
zióval, a csoportkísérő idegenvezető díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az 
audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a hajójegyet, a turista-
adót és a betegség-, baleset- és pogy-
gyászbiztosítást. Ennek megkötése szer-
ződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az 
utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
4  szálloda 2-3 ágyas 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást 
félpanzióval, a csoportkísérő és a 
helyi idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 09. 28-30.

» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

58 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
11 300 Ft/fő

2018. 10. 04-07.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

96 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
23 800 Ft/fő

Canale Grande-t. Délután meglátogatjuk az üvegipará-
ról híres Murano szigetét, bepillanthatunk az üvegké-
szítés rejtelmeibe, és vásárolhatunk is a helyben készült 
termékekből. Délután Buranoba, a csipkéjéről híres
szigetre hajózunk.

3. NAP » Reggelit követően hazaindulás, útközben 
látogatást teszünk Aquileaban, megtekintjük a bazilikát,
a harangtornyot. Továbbutazunk Gradoba, rövid séta.
Érkezés haza a késő esti órákban.

1. NAP » Utazás rövid pihenőkkel az olaszországi 
Triesztbe. Városnézés keretében megtekintjük a Szent 
Giusto templomot és az osztrák mesekastélyt, a Miramare 
kastélyt, mely Habsburg Miksa osztrák főherceg és fele-
sége, Sarolta belga királyi hercegnő részére épült isztriai 
fehér mészkőből. Szállás, vacsora Lido di Jesoloban. (2 éj)

2. NAP » A mai napot Velencében töltjük, ahol 
megtekintjük a város nevezetességeit, mint a Dózse 
palotát, a Szent Márk bazilikát, a Sóhajok hídját és a 

Trieszt és Velence,
az Adria királynői

Milánó és a
Lago Maggiore gyönyörű vidéke

Olaszország BUSZOS 
UTAZÁS

Olaszország BUSZOS 
UTAZÁS

I

I

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » TRIESZT » VELENCE (HAJÓVAL PUNTA SABBIONI-BÓL) » 
AQUILEA » GRADO » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » PADOVA » MILÁNÓ » STRESA » ISOLA BELLA » 
ISOLA PESCATORI » ISOLA MADRE » BERGAMO » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

ÚJ
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Segítség 
világszerte - 
mindenütt és 
mindenkor 

24h

Egészségügyi védelem

 Poggyászbiztosítás
Balesetbiztosítás

Extra költségek a visszaútra

  Házikedvenc védelem
24/7 segítségnyújtás
világszerte

510  
HUF  
 vagy gyermekSzolgáltatások, fedezetek



további részében ellátogatunk fakultatív program kere-
tében a világon mindenütt ismert koncentrációs táborba, 
Auschwitzba.

4. NAP » Világörökségi helyszínt keresünk fel elsőként, 
hiszen leszállunk a wieliczkai sóbányába, hogy tanúi 
lehessünk az emberi erő, kitartás, találékonyság példái-
nak. Láthatjuk milyen erőfeszítéssel, eszközökkel termel-
ték több mint 700 éven át a gazdagság alapjául szolgáló
sót. A program után indulunk Bem apó városába és nyug-
helyéhez, Tarnówba. Városnézéssel zárjuk a napot.

5. NAP » Reggeli után utazunk a Magas-Tátra lengyel 
fővárosába, Zakopanéba. Siklóval jutunk a város fölé.
A Gubalowkáról 1123 m-es magasságból csodálhatjuk a 
várost, majd sétát teszünk a híres és mindig nyüzsgő Kru-
powkin, a sétálóutcán. Indulás haza, érkezés az esti órákban.

1. NAP » Utazás folyamatosan Częstochowaba,
Lengyelország „lelki fővárosába”, ahol megtekintjük a 
templomot és a kolostort. A város a pálos-rendi kolostor-
együtteséről nevezetes, a híres Mária-kegyhelyre a világ 
minden részéről érkeznek zarándokok. Szállás Czestochow 
környékén (1 éj).

2. NAP » A nap első felét a csodálatos hegyvidéken
töltjük, látogatás Pieszkowa Skala várában, majd uta-
zás az ország műemlékekben felülmúlhatatlan városá-
ba, Krakkóba. Az egykori főváros főbb nevezetességeit 
tekintjük meg. Végigsétálunk a királyi úton, a belváro-
son át fel a Wawelbe, itt láthatjuk a királyi palotát, a 
Waweli székesegyházat. Szállás Krakkóban (3 éj).

3. NAP » Folytatjuk a krakkói programot az óvárossal: 
Posztócsarnok, Mária-templom, Jagelló-Egyetem. A nap 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
5 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV PROGRAM
5 €/fő +30 PLN/fő 
(Tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban 

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: az autóbusz 
költségeit, a szállást félpanzióval, a csoportkí-
sérő idegenvezető díját, a parkolást, az úthasz-
nálati díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: a belé-
pődíjakat, a turistaadót és a betegség-, bal-
eset- és poggyászbiztosítást. Ennek megköté-
se szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha 
az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
65 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV PROGRAM: 
AUSCHWITZ
4 000 Ft/fő (Tájékoztató jel-
legű ár. Részvételi szándékát 
kérjük már foglaláskor jelezze!)
SZÁLLÁS
4  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban 

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: az autó-
busz költségeit, a szállást félpanzióval, a 
csoportkísérő idegenvezető díját, a par-
kolást, az úthasználati díjakat, audio-gu-
ide használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: a 
belépődíjakat, a turistaadót és a betegség-, 
baleset- és poggyászbiztosítást. Ennek meg-
kötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendel-
kezik utasbiztosítással az adott időszakra. 

2018. 03. 16-18.

» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

46 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
15 000 Ft/fő

2018. 06. 13-17.

2018. 10. 10-14.

» 5 NAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

101 700 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
30 500 Ft/fő

1. NAP » Utazás Szlovákiába. Útközben városnézés Nyitrán, majd a történelmi Magyarország híres bányavárosá-
ba, Körmöcbányára utazunk, melynek pénzverdéje ma is működik. Megtekinthetjük a körmöci várat és gyönyörű 
főterét, majd továbbutazunk a Magas-Tátrába. Szállás, vacsora Tátracsorbán (2 éj).

2. NAP » Látogatás a lengyel Tátra fővárosában, Zakopanéban. Siklóval jutunk a város fölé. A Gubalowkáról 1123 m-es
magasságból csodálhatjuk a várost, majd sétát teszünk a híres és mindig nyüzsgő Krupowkin, a sétálóutcán.

3. NAP » Hazautazás, útközben városnézés a gazdag múltú Besztercebányán, ezt követően séta Zólyomban.
Rövid megállókkal érkezünk haza az esti órákban.

Magas Tátra
– Szlovákia és Lengyelország határán

Krakkó
és környéke

Lengyelország BUSZOS 
UTAZÁS

Lengyelország BUSZOS 
UTAZÁS

PL

PL

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » NYITRA » ZAKOPANE » 
BESZTERCEBÁNYA » ZÓLYOM » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » CZĘSTOCHOWA » KRAKKÓ » WIELICZKA » 
TARNÓW » ZAKOPANE » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

ÚJ
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1. NAP » Utazás rövid pihenőkkel Telčbe, amelynek főte-
re köré épült polgárházakkal a Világörökség listáján szerepel. 
Megtekintjük a város reneszánsz kastélyát. Továbbutazunk 
Kutná Horába, mely szintén a világörökség részét képezi.
Megtekintjük az egyedülálló Csontkápolnát és a Szent Bor-
bála katedrálist. Sétálunk az ódon város falai közt. Továbbu-
tazás, majd a szállás elfoglalása Prágában (3 éj).

2. NAP » Barangolás az „Arany Prágában”. Megtekint-
jük a St. Vitus székesegyházat, a gótikus Jagelló terem csúcsí-
veit, az Arany utcácskát, majd a királyi díszudvar következik. 
Délután a Kis oldalon (Mala Strana) a legfontosabb neve-
zetességeivel ismerkedünk, köztük a cseh Parlament csodás 
belső udvarával és épületével, majd a Rákóczi emlékhelyet
tekintjük meg. Átsétálunk a Károly hídon és az Óváros neve-
zetességei következnek: az Orloj órajáték, a Szent Vencel tér.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
20 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a fakultatív nap díját, 
a turistaadót és a betegség-, baleset- 
és poggyászbiztosítást. Ennek meg-
kötése szerződéskötési feltétel. Ez alól 
kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosítással az 
adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
500 CZK/fő és 20 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV HAJÓZÁS
25 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
4  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: az autó-
busz költségeit, a szállást félpanzióval, a 
csoportkísérő és a helyi idegenvezető díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az 
audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a fakultatív program díját, 
a turistaadót és a betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése 
szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha 
az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelke-
zik utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 10. 19-23.

» 5 NAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

95 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
12 800 Ft/fő

2018. 03. 30.–04. 02.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

84 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
18 000 Ft/fő

citrom- narancs- és mandarin ültetvények váltják egy-
mást. Opuzenben vár bennünket a gazda köszöntőital-
lal és szárított füge kóstolóval. Megismerkedünk a szü-
retelés technikájával, és magunk is szedhetünk egy zsák 
mandarint (2-3 kg). Közben vásárlási lehetőség különböző 
helyi termékekből: mézek, lekvárok, fa csemeték, pálin-
kák, likőrök, gyümölcsök...). A szüretet követően Met-
kovićba utazunk, ahonnan kishajókkal fotó-szafaris csó-
nakázáson veszünk részt a Neretva-deltában. Egészen a
birtokig hajózunk, ahol autentikus ebéddel várnak min-
ket, közben pedig élőzenét is szolgáltatnak nekünk. Itt is 
alkalmunk nyílik vásárolni a helyi termékekből.

5. NAP » Reggelit követően elindulunk Horvátország 
felé. Út közben rövid megálló Splitben, ahol kisétá-
lunk a gyönyörű pálmafákkal díszített tengerparti korzóra. 
Elköszönünk Horvátországtól és hazaindulunk. Rövid 
pihenőket tartva a késő esti órákban érkezünk haza.

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban. Folyama-
tos utazás Horvátországon keresztül rövid pihenőkkel 
Szarajevóba. Szállás elfoglalása (1 éj).

2. NAP » Reggeli után a város nevezetességeivel 
ismerkedünk, bazár, dzsámik, székesegyház és termé-
szetesen Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának színhelye. 
Továbbutazunk szálláshelyünkre, Bosznia-Hercegovina 
tengerparti városába, Neumba (3 éj).

3. NAP » A mai napon ellátogatunk Bosznia-Hercegovina 
műemlékekben bővelkedő városába, Mostarba. A délután 
folyamán látogatást teszünk Međugorjeba, Dél-Európa 
legismertebb és leglátogatottabb Mária kegyhelyére, majd 
a Neretva partján fekvő középkori Počiteljt látogatjuk meg.t

4. NAP » Napi programunkat a Neum-Opuzen-Metković-
Neum útvonalon töltjük el. Nagy citrusföldeket láthatunk,

Mandarinszüret
a Neretva-völgyében

Száztornyú Prága 
– drezdai kirándulással

Bosznia-HercegovinaBUSZOS 
UTAZÁS

CsehországBUSZOS 
UTAZÁS

BIH

CZ

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SORPON » LENTI » NEUM » MOSTAR » MEĐUGORJE » 
POČITELJ » OPUZEN » METKOVIĆ » LENTI » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR 

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » TELČ » KUTNÁ HORA » PRÁGA » DREZDA » 
SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

3. NAP » Drezdába,
Szászország tartományi székhelyére. A városnézés során 
érintjük az állami opera barokk épületét, a Hofkirchet, 
a Residenzschloss-t, a szász választófejedelmek egykori 
kastélyát, a Miasszonyunk templomát, melyet a II. világ-
háború előtti állapotában építettek újjá és ami Drezda 
jelképévé vált. Lehetőség nyílik a Zwinger palota együt-
tesének megtekintésére, amely a német barokk épí-
tészet egyik mesterműve, a benne található felbecsül-
hetetlen képtárral (Rubens, Rembrant, Dürer, Raffaello 
stb.). Délután rövid szabadidő után indulunk vissza a 
szálláshelyre.

4. NAP » Reggeli után szabadidő Prágában vagy 
ebéddel egybekötött fakultatív hajókirándulás.
Délután indulás hazafelé, érkezés az esti órákban.

ÚJ

ÚJ
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3. NAP » Reggeli után indulás Český Šternberkbe.
A Sazava folyó feletti sziklán elhelyezkedő kastély Csehor-
szág legépebben megmaradt középkori várépülete, az épü-
let 1241-ben épült, belső termei a késői gótika és a barokk 
stílusjegyeit viselik. A nap második felében megismerkedünk 
a Prágától 70 km-re fekvő Kutná Horaval. A városnézés
során megtekintjük az egyedien szép Szent Borbála temp-
lomot és az olasz udvart, majd egy különleges kápolnába is 
ellátogatunk, mely a világon egyedülálló gyűjteménnyel bír.

4. NAP » Reggelit követően megtekintjük az erdő 
mélyén egy meredek sziklafalon emelkedő Krivoklat várát.
Ezután Karlovy Varyba, az Osztrák-Magyar Monarchia 
híres fürdővárosába látogatunk. Lehetőségünk nyílik egy
kellemes sétát tenni a XIX. század hangulatát idéző patinás
városba, valamint ivókúrát venni a híres források vízéből. 

5. NAP » Hazaindulunk a cseh fővárosból, Ceské
Budejovicébe folytatjuk utunkat, ahol akár egy pohár 
Budweiser sörrel is olthatjuk szomjunkat. Utolsó meg-
állónk Český Krumlov, amely egy középkorból ránk 
maradt gyöngyszem, az UNESCO világörökség része. 
Óvárosa a Vltava folyó kanyarulatában fekszik, mely-
nek meghökkentően szép látványa sokáig emlékezetes
marad számunkra. Hazaérkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid 
pihenőkkel Dél-Csehországba. Első állomásunk a mint-
egy 300 négyzetkilométeren elterülő Lednice-Valti-
ce kultúrtáj, melynek legszebb és legkedveltebb helye 
a Liechtenstein grófok romantikus mesepalotája, a 
Lednicei kastély. Csodálatos, hatalmas kiterjedésű 
angolpark veszi körül a két épületet, mely elnyerte 
az Európa kertje és az UNESCO világöröksége címet 
is. Megtekintjük a páratlan szépségű épületegyüttes 
kiválóan rendben tartott termeit, majd az 1834-ből 
való, gyönyörű öntöttvas vázú üvegházat is. Következő 
állomásunk Brno, Morvaország fővárosa. Rövid séta a 
városban. Ezután a cseh főváros felé vesszük az irányt. 
Szállás elfoglalása, vacsora (4 éj).

2. NAP » Ismerkedés Prágával, a kirándulás során
megtekintjük Arany Prága nevezetességeit. Délelőtt a 
Várnegyed látványosságait a Szent Vitus székesegyházat, 
Szent György szobrát, az Aranyművesek utcácskáját és a 
palotákat tekintjük meg. Délután a Szent Miklós temp-
lommal ismerkedhetünk meg, majd a híres Károly-hídon 
átsétálva folytatjuk utunkat. Városnéző programunkat az 
óvárosban folytatjuk tovább, mely során megtekintjük az 
Óratornyot (Orloj), Husz János szobrát és a Tyn templo-
mot. Este vacsora egy hangulatos belvárosi étteremben. 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
1 000 CZK/fő 
(tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
4  szálloda 2-3 ágyas 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat és az útlemondá-
si biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat turistaadót és a beteg-
ség-, baleset-és poggyászbiztosítást. 
Ennek megkötése szerződéskötési fel-
tétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban 
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbizto-
sítással az adott időszakra.

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » LEDNICE » BRNO » PRÁGA » ČESKÝ ŠTERNBERK » 
KUTNÁ HORA » KARLOVY VARY » CESKÉ BUDEJOVICE » ČESKÝ KRUMLOV » GYŐR » CSORNA » 
KAPUVÁR » SOPRON

2018. 
04. 07-11.
» 5 nap / 4 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

89 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

19 200 Ft/fő

Cseh várak 
és kastélyok nyomában

Csehország BUSZOS 
UTAZÁS

CZ Licskai László fotója

Licskai László fotója

ÚJ
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3. NAP » Reggel elutazás Karlovy Varyba, az Oszt-
rák-Magyar Monarchia híres fürdővárosába látogatunk. 
Lehetőségünk nyílik egy kellemes sétát tenni a XIX. század 
hangulatát idéző patinás városba, valamint ivókúrát venni 
a híres források vízéből. Utazás vissza Prágába, vacsorán-
kat egy kellemes belvárosi étteremben fogyasztjuk el.

4. NAP » Búcsú Prágától. Első megállónk Kutná Hora,
mely egy középkorból ránk maradt gyöngyszem. A város-
nézés során megtekintjük az egyedien szép Szent Borbála
templomot és az olasz udvart, majd egy különleges kápol-
nába is ellátogatunk, mely a világon egyedülálló gyűjte-
ménnyel bír. Brno-ban rövid séta, majd vásárlási lehetőség. 
Ezt követően rövid megállókkal utazunk hazafelé.

1. NAP » Első megállónk Cesky Krumlov, az UNESCO 
világörökség része. Óvárosa a Vltava folyó kanyarulatában 
fekszik, melynek meghökkentően szép látványa sokáig emlé-
kezetes marad számunkra. Majd Ceské Budejovicébe foly-
tatjuk utunkat, ahol egy pohár Budweiser sörrel olthatjuk 
szomjunkat. Este érkezés Prágába, a szállás elfoglalása. (3 éj)

2. NAP » Ismerkedés Prágával. A kirándulás során meg-
tekintjük Arany Prága nevezetességeit. Délelőtt a Várnegyed
látványosságait a Szent Vitus székesegyházat, Szent György 
szobrát, az Aranyművesek utcácskáját és a palotákat tekintjük 
meg. Délután a Szent Miklós templommal ismerkedhetünk
meg, majd a híres Károly-hídon átsétálva folytatjuk utunkat.
Este fakultatív programként lehetőség nyílik a Vltaván egy t
hajókirándulással egybekötött vacsorán részt venni.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
700 CZK/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást 
félpanzióval, a csoportkísérő és a 
helyi idegenvezető díját, a parkolást, 
az úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
550 CZK/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV HAJÓKI-
RÁNDULÁS A VLTAVÁN
25 €/fő (Tájékoztató jellegű ár. 
Részvételi szándékát kérjük már 
foglaláskor jelezze!)
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban 
Prágában

ELLÁTÁS
félpanzió (3 reggeli és 2 vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: az autóbusz 
költségeit, a szállást félpanzióval (3 reggeli és 
2 vacsora), a csoportkísérő és a helyi idegen-
vezető díját, a parkolást, az úthasználati díja-
kat, audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót, a hajóje-
gyet vacsorával és a betegség-, baleset- 
és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése 
szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha 
az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelke-
zik utasbiztosítással az adott időszakra. 

2018. 06. 30.–07. 02.

» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

55 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
18 600 Ft/fő

2018. 10. 27-30.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

66 500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
20 200 Ft/fő

ját és a palotákat tekintjük meg. Délután a Szent Miklós 
templommal ismerkedhetünk meg, majd a híres Károly-
hídon átsétálva folytatjuk utunkat. Városnéző prog-
ramunkat az óvárosban folytatjuk tovább, mely során 
megtekintjük az Óratornyot (Orloj), Husz János szobrát 
és a Tyn templomot. Prága by Night. Este vacsora egy
hangulatos belvárosi étteremben.

3. NAP » Búcsú Prágától. Első megállónk a Prágától 
70 km-re fekvő Kutna Hora. A városnézés során meg-
tekintjük az egyedien szép Szent Borbála templomot és 
az olasz udvart, majd egy különleges kápolnába is ellá-
togatunk, mely a világon egyedülálló gyűjteménnyel 
bír. Következő állomásunk Brno, Morvaország főváro-
sa. Rövid séta a városban, majd vásárlási lehetőség. Ezt 
követően rövid megállókkal utazunk hazafelé.

1. NAP » Első megállónk Cesky Krumlov, amely egy 
középkorból ránk maradt gyöngyszem, az UNESCO 
világörökség része. Óvárosa a Vltava folyó kanyaru-
latában fekszik, melynek meghökkentően szép látvá-
nya sokáig emlékezetes marad számunkra. Majd Ceské 
Budejovicébe folytatjuk utunkat, ahol akár egy pohár 
Budweiser sörrel is olthatjuk szomjunkat. Ezt követően 
Hluboka nad Vltavu kastélyudvarát és parkját tekint-
hetjük meg, melyet gyakran hasonlítanak Windsor kas-
télyához. Este érkezés Prágába. Szállás elfoglalása és 
vacsora a szállodában (2 éj).

2. NAP » Ismerkedés Prágával, a kirándulás során 
megtekintjük Arany Prága nevezetességeit. Délelőtt a 
Várnegyed látványosságait, a Szent Vitus székesegyhá-
zat, Szent György szobrát, az Aranyművesek utcácská-

Barangolások Prágában
és környékén

Száztornyú Prága 
és Karlovy Vary

CsehországBUSZOS 
UTAZÁS

CZ

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » ČESKÝ KRUMLOV » ČESKÉ BUDĚJOVICE » 
HLUBOKÁ » PRÁGA » KUTNÁ HORA » BRNO » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » ČESKÝ KRUMLOV » ČESKÉ BUDĚJOVICE » 
PRÁGA » KARLOVY VARY » KUTNÁ HORA » BRNO » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR
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nok (barokk belváros, Dóm, Hercegérseki Palota, Feren-
ces templom, Mozart szülőháza, Mirabell kastély és par-
kja, a város felett emelkedő fellegvár stb.). A városnézés
után, ha az időjárás engedi, látogatás a gyönyörű fekvé-
sű Berchtesgadenbe, ahol 1900 m magasan, egy szikla 
csúcsán volt Hitler „Sasfészke” vagy hajózás a Königsee-n.

3. NAP » Reggeli után Bad Ischl városában megte-
kintjük Ferenc József nyári rezidenciát és a Lehár villát, 
valamint egy kellemes sétát teszünk a Kuhrparkban. Ezt 
követően a Salzkammergut gyöngyszemének nevezett 
festői Hallstattba utazunk és megcsodáljuk a tó part-
ján fekvő kisvárost. Délután indulunk haza a Mondsee 
irányába. Érkezés az esti órákban.

1. NAP » Utazás a szomszédos Ausztriába, látogatás 
a X. században alapított, könyvtáráról is híres Melki
apátságban. Továbbutazás a Salzkammerguti tóvidékre,
látogatást teszünk a Salzburg déli peremén található 
barokk Hellbrunn-kastélyban, mely vízijátékairól híres. 
Ezt követően a csodálatos Gollingi vízesés közel 50
méter magas zuhatagát tekintjük meg. Este érkezünk a 
szállásra (2 éj).

2. NAP » Délelőtt séta a hallhatatlan zeneszerző,
Mozart szülővárosában, Salzburgban. A város neve
fogalom a turisták számára, egy igazi gyöngyszem az 
Alpok északi oldalán. Nagy hegyek között fekszik a sebes 
sodrású Salzach folyó partján, műemlékei pedig páratla-

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-500 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
30 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV 
HAJÓZÁS
15 €/fő
SZÁLLÁS
4  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban 
Bécs környékén

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: az autó-
busz költségeit, a szállást fél-panzióval, a 
csoportkísérő és a helyi idegenvezető díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az 
audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
60 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
szobáiban Ausztriában

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: az autó-
busz költségeit, a szállást félpanzióval, a 
csoportkísérő és a helyi idegenvezető díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az 
audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 04. 21-22.

» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

33 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
7 800 Ft/fő

2018. 04. 21-23.

» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

53 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
15 500 Ft/fő

útvonalként számontartott – osztrák Dunakanyarnak 
köszönheti. Rövid séta után fakultatív hajózási lehetőség 
a romantikus Dürnsteinbe. A város templomai, zegzugos
kis utcái és a Duna-partig lehúzódó városfalai maradan-
dó élményt nyújtanak. A hajózni nem kívánó Utasainkat a 
busz Dürnsteinbe szállítja. A hajó érkezéséig szabadprog-
ram. Ezt követően a barokk építészet egyik fő műveként 
számontartott, a X. század végén alapított melki bencés
apátságot látogatjuk meg. Következő állomásunk Artstet-
ten, ahol a Szarajevóban meggyilkolt Ferenc Ferdinándnak 
és feleségének kastélyát, a mai emlékmúzeumot tekintjük
meg. Hazautazás autóbusszal, érkezés az esti órákban.

1. NAP » Indulás a reggeli órákban, érkezés folyama-
tos utazással az osztrák fővárosba, Bécsbe. Helyi ide-
genvezetővel ismerkedés a főbb nevezetességekkel (Burg,
Fogadalmi templom, Szent István székesegyház, Kärtner 
Strasse). Délután szabadprogram, majd vacsora egy 
hangulatos Heurigerben. Szállás Bécs környékén (1 éj).

2. NAP » Reggeli után az osztrák Dunakanyar mentén
utazás a Bécsi-erdőből eredő folyócska nevét viselő, festői-
en szép városba Kremsbe. A Wachau kapujaként ismert 
település, mely hírnevét a műemlékekben gazdag óváro-
sának és a természeti szépségekben is bővelkedő – barokk 

Duna mentén 
– az osztrák Dunakanyar

Salzburg
és a Salzkammerguti-tóvidék

Ausztria BUSZOS 
UTAZÁS

Ausztria BUSZOS 
UTAZÁS
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3. NAP » Kirándulás a Dráva mentén, majd irány a
Grossglockner! Elsőként Heiligenblutban a kegytemp-
lomot tekintjük meg, séta a városkában. Látogatás a 
Grossglockneren, ellátogatunk a Ferenc József kilátóhoz. 
Ezt követően visszatérünk Karintiába, Spittal nevezetes-
ségeivel ismerkedünk. A nap zárásaképpen látogatunk 
Milstattba, az azonos nevű tóparton lévő városkába, 
ahol a bencés templomot tekintjük meg.

4. NAP » Reggeli után Villachhal ismerkedünk. Alkal-
munk nyílik egy hangulatos hajókázásra a Dráván. Láto-
gatás a Faaki-tónál, majd hazaindulás, útközben St.Nik-
lasban rövid séta. Érkezés haza az esti órákban.

1. NAP » Utazás Ausztria legdélibb tartományába.
Útközben városnézés Völkermarktban, majd a tarto-
mány fővárosával, Klagenfurttal ismerkedünk. Szállás,
vacsora a környéken. (3 éj)

2. NAP » A mai napot a Wörthi-tónál töltjük. Sétá-
lunk Veldenben, Maria Wörthben megtekintjük a 
Mária-kegyhelyet, majd ellátogatunk egy különleges kilá-
tóhoz, mely a Wörthi-tó déli partjának legmagasabb pont-
ján magasodik. A Pyramidenkogel nevű kilátó a maga 
100 méteres magasságával a világ legmagasabb faszerke-
zetű kilátója. A napot Klagenfurtban, a Minimondus park-
ban zárjuk, ahol bejárhatjuk a világot a tökéletesen valóság-
hű, világhírű épületek kicsinyített másai között barangolva.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
90 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
szobáiban Salzburg 
környékén

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 06. 01-03.

» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

56 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
15 500 Ft/fő

2018. 06. 28.–07. 01.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

83 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
18 000 Ft/fő

oldalán. Nagy hegyek között fekszik a sebes sodrású Sal-
zach folyó partján, műemlékei pedig páratlanok (barokk 
belváros, Dóm, Hercegérseki Palota, Ferences templom, 
Mozart szülőháza, Mirabell kastély és parkja, a város felett 
emelkedő fellegvár stb.). A városnézés után Berchtes-
gadenbe utazunk. Megtekintjük az 1900 m magas szikla 
csúcsán elhelyezkedő Hitler Sasfészkét, s a dokumentációs 
múzeumot. Szállás az előző napi szálláshelyen.

3. NAP » Reggeli után utazás a látnivalókban gazdag 
Nárciszünnepre. A Bad Aussee-i pompás virágkompozí-
ciókkal feldíszített autóskorzó megtekintése után rövid sza-
badprogram. Délután hazaindulás, érkezés az esti órákban.

1. NAP » Utazás a Salzkammerguti-tóvidékre. Rövid 
pihenő a Traunsee-parti Gmundenben. Ezt követő-
en séta az egykori császári fürdőhelyen, Bad Ischlben.
Következő megállónk a festői szépségű Hallstatt váro-
sa. A Hallstatter See partján fekvő barokk kisváros a tó
és a magasan kiemelkedő hegyek közé szorítva hangu-
latos kis utcácskáival fogadja látogatóit. Természeti kör-
nyezete és barokk épületei által Ausztria ékszerdobozá-
nak tartják. Szállás Salzburg környékén (2 éj).

2. NAP » Délelőtt séta a halhatatlan zeneszerző, Mozart
szülővárosában, Salzburgban. A város neve fogalom a 
turisták számára, egy igazi gyöngyszem az Alpok északi 

Nárciszünnep 
Salzkammergutban

Napsütötte
Karintia

AusztriaBUSZOS 
UTAZÁS

AusztriaBUSZOS 
UTAZÁS
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BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
90 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV 
TIROLI EST
15 €/fő 
(min.15 fő jelentkezése estén)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást félpan-
zióval, a csoportkísérő idegenvezető díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az 
audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 09. 14–17.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

89 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
19 200 Ft/fő

tályvilágba, Wattensbe. Látogatás az ezüstbányájáról 
ismert Schwazban, majd megismerkedünk a Tratzbergi 
kastéllyal, mely Európa legszebb késő gótikus várkasté-
lyainak egyike. Késő délután séta az ezüstpénz-verdéjéről 
nevezetes legszebb tiroli kisvárosban, Hall in Tirolban.

4. NAP » Rövid pihenő Európa legmagasabb vízesé-
sénél, a Krimml-vízesésnél, majd utazás Európa egyik 
leghíresebb alpesi panorámaútján, a Grossglockner
úton (időjárás függvényében). Fő látványosságai az
Edelweiss csúcs környéke, a Hochtor-hágó és a Ferenc
József-magaslat, alatta a Pasterze-gleccser, szemben 
vele a Grossglockner, Ausztria legmagasabb hegycsúcsa.

1. NAP » Első állomásunk a csodás Mondsee. A város 
főterén a hatalmas plébániatemplom nagyszerű barokk 
homlokzata és a hangulatos, színesre festett házak 
együttese megkapó látvány. Következő megállónk 
Kufstein vára. Szállás Uderns környékén, vacsora. (3 éj)

2. NAP » Délelőtt utazás a gyönyörű hegyek között fek-
vő tiroli fővárosba, Innsbruckba. Városnézés: Mária Teré-
zia utca, Diadalív, Aranytető, Várostorony, Hofkirche, Hof-
burg. Délután felvonóval felmegyünk a Hafelekarspitze-re.
Esti fakultatív program: részvétel egy hangulatos tiroli esten.

3. NAP » Reggelit követően utazás a Swarovski-kris-

Őszi élmények
tiroli hangulatban

Ausztria BUSZOS 
UTAZÁS
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2. NAP » A mai napon a tóvidék nyugati tavának, a
Bohinji-tónak a nevezetességeivel ismerkedünk. Libegő-k
vel jutunk fel a Vogel-hegyre, ahonnan felejthetetlen lát-
vány tárul elénk a tóval és a szemben lévő Triglav heggyel 
együtt. Visszatérve Bledbe, a helyi gondolával jutunk el a 
tavon található festői kis szigetre. Megtekintjük a kegy-
templomot, majd visszatérünk pletnával a tópartra. Ezt 
követően a tó fölé magasodó várat látogatjuk, melynek 
kiállítása visszavisz bennünket a múltba. Búcsúzunk Bled-
től és útközben az ország második legnagyobb városának, 
Maribornak a látnivalóit ismerjük meg séta keretében. 
Hazautazás a fenti útvonalon.

1. NAP » Utazás az Európa zöld szigetének nevezett
Szlovénia gyönyörű tájain keresztül az ókori alapítású
fővárosba. Ljubljana sajátos fekvése mindenkit megra-
gad, hiszen a Lubljanica által átszelt város igazán fes-
tői látványt nyújt a város fölé magasodó várral együtt.
Megtekintjük a katedrálist, a múzeumi negyedet és a 
híres 3-as hidat. Továbbutazunk Postojnára, ahol a 
világörökség részét képező cseppkőbarlangot tekintjük 
meg, részben elektromos kisvasúttal, részben gyalogo-
san. Ezt követően a Bledi-tó partján található Bledbe
utazunk. Szállás a környéken (1 éj).

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
85 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást félpan-
zióval, a csoportkísérő idegenvezető díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az 
audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-500 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást félpan-
zióval, a csoportkísérő idegenvezető díját, 
a parkolást, az úthasználati díjakat, az 
audio-guide használatot az utazás teljes 
időtartamára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 04. 28.-05. 01.

2018. 07. 07-10.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

82 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
20 000 Ft/fő

2018. 08. 18-19.

» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

36 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
8 000 Ft/fő

ahonnan csodálatos a kilátás a tóra. A tó keleti csücs-
kében található Ribcev Lazban sétálunk, megtekintjük
a Keresztelő Szent János templomot, majd visszatérve 
Bledbe, vízre szállunk. Helyi nevezetesség a pletnának
nevezett gondola, amellyel a kis szigetre utazunk. Itt 
megtekintjük a barokk belsejű kegytemplomot, majd visz-
szatérve a tópartra, először a tó fölé magasodó várat láto-
gatjuk meg. A nap zárásaként egy csodálatos természeti 
szépségben, a Vintgar-szurdokban gyönyörködhetünk. 

4. NAP » Az utolsó napunkat a főváros, Ljubljana neve-
zetességeinek a feltérképezésével kezdjük. A belvárost, a
kettészelő Ljubljanica két partján elterülő műemlékek min-
denkit elbűvölnek, hiszen megtekintjük a a a katedrálist, az 
operát, a városházát és a szimbólumnak számító római pol-
gár szobrát. Továbbutazunk, majd az ország második leg-
nagyobb városával, Mariborral zárjuk a napot. Városné-
zést követően indulunk haza. Érkezés az esti órákban.

1. NAP » Utazás a karszt vidékre, ahol közel 100 
kisebb-nagyobb barlang található. A leghíresebbel, a 
Postojnai cseppkőbarlanggal ismerkedünk meg.
Elektromos kisvonattal jutunk a világörökség részét
képező barlang belsejébe, majd sétát teszünk a lélegzet-
elállító cseppkőképződmények között. A felszínre kisvo-
nattal térünk vissza. Ezt követően utazunk a tengerparti 
szálláshelyünkre Portorozba (1 éj).

2. NAP » Reggelit követően utazás a szlovén tóvidék-
re, de útközben még megtekintjük a világhírű Lipicai
ménes otthonát, majd látogatást teszünk Skofja Loka-
ban. Séta az egykori püspöki rezidencia körül. Utazás a 
Bled környéki szálláshelyünkre (2 éj).

3. NAP » A varázslatos alpesi tóvidékkel ismerke-
dünk, elsőként a Bohinji-tó szépségeivel. Először libegő-
vel jutunk fel a Vogel-hegy kb. 1600 m-es magasságára,

Szlovénia
gyöngyszemei

Szlovénia
kincsei

SzlovéniaBUSZOS 
UTAZÁS

SzlovéniaBUSZOS 
UTAZÁS
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még számos különleges virág kíséri a sétánkat. A csar-
nokokban csodálatos virágkötészeti bemutatók, orchi-
deák százai láthatók. A világ egyik legkeresettebb lát-
ványossága, színeivel, illatával maradandó élményt ad!
Délután Amszterdamban folytatjuk a városnézésün-
ket: Dam-tér, Királyi palota, Begina-udvar, úszó virág-
piac. majd hajóra szállunk, hogy a grachtok, csatornák 
övezte várost a víz felől is megismerhessük.

4. NAP » Észak-Hollandia érdekes vidékeit fedez-
zük fel a mai napunkon. Első megállónk a Schermer-
horni polderek területe, ahol megismerhetjük a szél-
malmok működését és töviről hegyire bejárhatjuk az
aprócska lakást is rejtő malom épületét. Tulipánföldek 
között folytatjuk utunkat a sajtjáról híres Edamba,
majd a nevezetes halászfalu, Volendam következik, 
ahol megkóstolhatjuk a különböző tengeri finomsá-
gokat, vagy ehetünk egy igazi holland palacsintát 
gyümölcsökkel megrakva, óriási tejszínhabbal kísérve. 
Ezt követően látogatást teszünk egy tipikus holland 
farmon, ahol beavatnak bennünket a sajtkészítés és 
a fapapucsgyártás rejtelmeibe. A valamikori sziget, 
Marken, elbűvölő házacskái, csatornái látványával 
zárjuk a napot.

5. NAP » Délelőtt Hágát, a holland kormányzati 
székhelyet keressük fel. Megnézzük a Binnenhofot, a 
parlament középkori épületét, a lovagtermet, a királyi 
hivatalt és lehetőség van megtekinteni a Mauritshuis-t, 
a királyi képtárat, ahol a németalföldi mesterek híres
képeiben gyönyörködhetünk. Itt látható Vermeertől a 
Leány gyöngyfülbevalóval, Delft látképe, vagy Remb-
randt néhány alkotása is. Majd Rotterdamban az
Euromast toronyból élvezzük a fantasztikus kilátást a 
világ egyik legérdekesebb panorámájú kikötővárosára. 
Késő délután az első napi németországi szálláshelyünk 
felé indulunk (1 éj).

6. NAP » A várakkal, hangulatos városkákkal kísért 
Rajna-völgyéhez teszünk egy kitérőt, majd továbbutaz-
va Németországon és Ausztrián át érkezünk haza a késő 
esti órákban.

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban, Ausztrián
át Németországba. Késő délután érkezés Kölnbe, ahol
a gótika csodájaként is emlegetett gyönyörű dómot 
tekintjük meg. A középkori ötvösművészet értékes alko-
tása, a Háromkirályok ereklyetartója is itt látható. Továb-
butazás a Bonn környéki szálláshelyre (1 éj).

2. NAP » Hollandia különleges vidékeit fedezzük fel:
körbekerüljük a hajdani tengeröblöt, a ma már édesvízi 
tavat, az IJsselmeer-t. Végigmegyünk a 32 km hosszú
Afsluitdijk-en, vagyis a Zárógáton, ami a Világöröksé-
gi Watt-tengert és az IJssel-tavat választja el egymástól. 
Rövid megálló Enkhuizenben, Hollandia egyik hajda-
ni legfontosabb és ma egyik legromantikusabb kikö-
tőjében. Keskeny csatornái, régi bástyái, házai, ízelí-
tőt adnak a valamikori gazdagságából. Továbbutazás 
Amszterdamba. Séta a híres „piroslámpás negyedben”. 
A szállás elfoglalása Amszterdam környékén (3 éj).

3. NAP » Korai reggelit követően az alsmeeri virág-
tőzsdét keressük fel, ahol megnézhetjük, miként értéke-
sítik a virágokat. A hatalmas csarnokban, virágok ezre-
iben gyönyörködhetünk. Továbbutazás Keukenhofba,
ahol „Európa Tavasza” vár ránk! A 32 hektáros park 
területén tulipánok, jácintok, nárciszok, krókuszok és 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
80 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 2-3 
ágyas zuhanyzós 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 
04. 28.–05. 03.
» 6 nap / 5 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

149 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

38 500 Ft/fő

Hollandia
a tulipánvirágzás idején

Hollandia BUSZOS 
UTAZÁS
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Oberammergauba, amely hírnevét gyönyörű festett
polgárházainak és tájmúzeumának köszönheti. Ezután a 
közeli Linderhof, a Versailles-i Kis Trianon palota min-
tájára épült II. Lajos egyetlen befejezett kastélya és gyö-
nyörű parkja hívogat bennünket romantikus sétára.

3. NAP » Reggelit követően Garmisch-Partenkirc-
henbe, Bajorország legismertebb téli üdülőhelyére láto-
gatunk. Jó idő esetén feljutási lehetőség a Bajor-Alpok 
csúcsára, a 2965 méter magas Zugspitze-re. A nap 
végén városnézés Füssenben.

4. NAP » Reggeli után hazaindulás, útközben láto-
gatás a bajor tengernek nevezett Chiemsee-nél, ahol 
megtekintjük a tó szigetén épült palotát, a Herrenchi-
emsee-t, melyet II. Lajos a Versailles-i kastély mintájá-
ra építtetett. Hazautazás, érkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Utazás Bajorország fővárosába, München-
be. Először a Nymphenburgi-kastélyt látogatjuk meg,
majd gyalogos és buszos városnézés keretében a bajor 
főváros legfontosabb látnivalóival ismerkedünk meg
(Károly-kapu, Városháza, Frauenkirche, Mária-oszlop).
Ezt követően érkezünk a Starnbergi-tóhoz. A tóparti
séta során megismerkedünk II. Lajos titokzatos halálá-
nak körülményeiről szóló legendával és felkeressük a 
halálának helyét jelölő keresztet. Napunk zárásaként 
az Ammersee partján található Andechs-i kolostort
látogatjuk meg. Szállás, vacsora Füssen környékén (3 éj).

2. NAP » Kirándulás II. Lajos gyerekkorának otthont
adó Hohenschwangauba, majd az Alpsee partján fek-
vő, egy magányos szirtfokon álló Neuschwansteini-kas-
télyhoz látogatunk, ahova gyalogosan vagy lovaskocsi-
val jutunk fel. Továbbutazunk a passiójátékairól ismert

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
80 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban 
Füssen környékén

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 05. 05-09.

» 5 NAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

139 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
21 200 Ft/fő

2018. 05. 18-21.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

96 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
23 000 Ft/fő

városháza, új városháza.) Ezután a villák és kastélyok váro-
sába, Potsdamba látogatunk. Itt a Sanssouci kastélyt és 
parkját tekintjük meg. Szállás, vacsora Berlinben (2 éj).

4.NAP » Ismerkedés a német fővárossal: Brandenburgi 
kapu, Checkpoint Charlie, Alexander Platz, városfal 
maradványai, Reichstag, Dóm, Múzeum sziget. Rövid 
szabadprogram vagy fakultatív látogatás a Reichstag 
kupolájában. A városnézés után alkalmunk nyílik a Spree 
folyón egy kellemes hajókázásra.

5. NAP » Reggeli után utazás a varázslatos Szász-Svájc-
ba, itt a híres természeti látványosság, a Bastei homokkő 
képződmény zárja kirándulásunkat. Hazautazás, érkezés 
a késő esti órákban.

1. NAP » Utazás Szlovákián és Csehországon át rövid 
pihenőkkel Németországba. Útközben a XIII. századi 
monumentális Königstein várát látogatjuk meg. Este a 
szállás elfoglalása Drezdában, vacsora (2 éj).

2. NAP » Reggeli után az Elba-parti Firenzének is neve-
zett Drezda gyönyörűen újjáépített belvárosát fedezzük 
fel. A városnézés keretében megtekintjük a Hofkirchét, a 
Frauenkirchét, az Opera épületét, a Zwingert és a Residenz-
schlosst. Egyénileg lehetőség lesz a Zwinger gyűjtemé-
nyének megtekintésére (képtár, porcelángyűjtemény, palota 
kincstár). Délután ellátogatunk Meissen városába, ahol a 
csodálatos dómot és az Albert várat látogatjuk meg.

3. NAP » Reggelit követően továbbutazunk Lipcsébe.
Bach és Mendehlsson városában a főbb nevezetességeket

A német kultúrörökség ékkövei

Varázslatos
bajor kastélyok

NémetországBUSZOS 
UTAZÁS

NémetországBUSZOS 
UTAZÁS

D

D
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3. NAP » Reggeli után utazás a Frank-Svájc szép tája-
in keresztül Wagner városába, Bayreuthba. A közös
séta során látjuk a város szép barokk és rokokó palo-
táit, a híres Őrgrófi  Operaházat, majd lehetőség lesz 
a Wagner-villa vagy a mellette található Liszt Ferenc 
Múzeum megtekintésére. A szabad program után ellá-
togatunk Liszt Ferenc sírjához is. Kora délután tovább-
utazás Bambergbe. Útközben pihenő a Vierzehnheili-
gen nevű zarándoktemplomnál. Bamberg egy ősi püspö-
ki székhely, mely az ókori Rómához hasonlóan 7 dombra 
épült, és Németország azon kevés városai közé tarto-
zik, melyet megkímélt a II. világháború. Csodálatos óvá-
rosa épségben megmaradt, közel 1000 év építészetével 
ismerkedhetünk a sétánk során. A városnézés fénypont-
ját a folyóparti „Kis-Velence” negyed, a különleges fekvé-
sű, gyönyörűszép városháza és a katedrális jelenti. Benne 
található a középkori német szobrászat egyik legfi gye-
lemreméltóbb alkotása, a „Bambergi lovas” nevű szobor, 
mely valószínűleg a mi Szent István királyunkat ábrázolja.

4. NAP » Hazautazás, útközben városnézés Wasserburg 
am Innben. A város az Inn folyó egy olyan kanyarula-
tában helyezkedik el, amely szinte teljesen közrefogja 
az óvárost. Továbbutazás Burghausenbe, séta a város-
ban. Itt található Németország legnagyobb gótikus vára, 
mely 1 km hosszan húzódik a Salzach fölötti dombsoron.
Érkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Utazás pihenőkkel Németországig. Első 
megállónk Passau, mely három folyó találkozásánál 
fekszik. Óvárosa szinte teljes egészében műemlék a 
városházával, katedrálissal és a kolostorral. Felkeressük 
Szent István királyunk özvegyének sírját a Niedenburg 
kolostor templomában. A Duna mentén folytatva utun-
kat jutunk el az ókori alapokon nyugvó Regensburgba,
mely hosszú időn keresztül birodalmi gyűlések helyszí-
nének számított. Csodálatos műemlékei közül kiemelke-
dik a 800 éves kőhíd, a városháza és a Kepler-ház. Szállás 
elfoglalása Nürnberg környékén (3 éj).

2. NAP » Reggelit követően utazás Nürnbergbe,
Németország műemlékekben egyik leggazdagabb váro-
sába. Városnézésünk alkalmával látjuk a Szt. Lőrinc-temp-
lomot, a Szentlélek kórházat, a Miasszonyunk-templo-
mot, a régi városházát, a Szt. Szébaldusz-templomot, 
Albrecht Dürer házát és a nürnbergi vár épületegyütte-
sét. A városnézés után szabadidő. A kora délutánt két 
késő középkorból ittfelejtett város, Dinkelsbühl és 
Rothenburg meglátogatásával töltjük. Sokan a leg-
szebb német kisvárosoknak tartják őket. Mindkét 
város esetében a nagyméretű, épségben megma-
radt óvárost vaskos, egybefüggő városfalak veszik körül, 
őrtornyokkal és városkapukkal. Az ősi favázas házak, 
paloták, templomok közt tett séták lázba hozzák még a 
kevésbé lelkes világjárókat is. 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.
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2018. 
09. 21-24.
» 4 nap / 3 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

85 900 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

19 200 Ft/fő

Romantikus
bajor tájakon

Németország BUSZOS 
UTAZÁS

D ÚJ
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Utazzon velünk minőségi 
hallótávolságban! 

AZ INFORMÁCIÓ 
ÍGY BIZTOSAN CÉLBA ÉR!

AKÁR 250 M-ES TÁVOLSÁGBAN IS 
HALLHATÓ AZ IDEGENVEZETÉS!

A KATALÓGUSUNKBAN JELZETT, MINDEN NAGYOBB 
UTAZÁSHOZ AUDIO-GUIDE KÉSZÜLÉKET BIZTOSÍTUNK! 



részét képezi. A gótikus építészet csúcspontjaként számon-
tartott Notre-Dame-katedrális nem csupán monumentális 
méretei, de páratlan látványa miatt is fontos részét képezi 
a város látképének. Itt található a prágaihoz hasonló, ma is 
működő csillagászati óra, amelynek szerkezete a 16. szá-
zadból származik. A Szent Tamás templom, a Petite France 
és az Európai negyed megtekintése után – ha időnk enge-
di – sétahajózás a város csatornáin, az Ill-folyón. Visszauta-
zunk németországi szálláshelyünkre.

5. NAP » Reggeli után utazás Bad Dürrheimbe, séta 
a fürdő parkjában. Innen Donaueschingenbe látoga-
tunk – itt egyesül Duna néven a Brigach és a Berg patak. 
A Donauquelle, a Duna forráskútja a Fürstenberg kastély
kertjében található, márványból faragott szoborcsoport 
és a dunai nemzetek által küldött márványtáblák veszik 
körül, melyek közül a magyaron József Attila A Duná-
nál című versének egy részlete olvasható. Elbúcsúzunk a
Fekete-erdőtől és a Bódeni-tó érintésével a tiroli szállás-
helyünkre utazunk (1 éj).

6. NAP » Reggelit követően városnézés az Alpok
gyöngyszemének nevezett osztrák városban, Tirol fővá-
rosában, Innsbruckban. A várost az Inn folyó szeli ketté, 
több ezer méter magas hegyek ölelik körbe, ez adja meg 
az igazi hangulatát. Városnézés keretén belül megismer-
kedünk az Aranytetős házzal, a dómmal, a Hofkirche-
vel és a Hofburggal. Hazautazás rendszeres pihenőkkel. 
Érkezés az esti órákban Magyarorságra.

1. NAP » Utazás rövid pihenőkkel Ausztrián át Augs-
burgba, Németország történelmileg egyik legjelentősebb
városába. Sétánk során megtekintjük a pompás kutakat,
a tiszteletreméltó céhházakat, a csodaszép templomokat,
és természetesen a városházát, a dómot és a középkori 
negyedet is. Szállás elfoglalása a környéken (1 éj).

2. NAP » Reggelit követően utunk a Fekete-erdő felé 
vezet. Útközben látogatás a gyönyörű fekvésű Lichtenstein-
várkastélyban, mely a XIX. századi német várromantika 
egyik legszebb emléke. Ezt követően a 855 méter magas
Hohenzollern-hegy tetején álló Hollenzoller-várat láto-
gatjuk meg. Késő délután megérkezünk a Fekete-erdőbe,
melyet méltán neveznek Délnyugat-Németország ékkö-
vének, hangulatos városai, természeti szépségei miatt. 
Szállás elfoglalása Freiburg környékén (3 éj).

3. NAP » Reggeli után Freiburg hangulatos belvárosi 
sétájával kezdjük a napot, városnézésünk alkalmával meg-
nézzük a dómot, a városházát, a Martinstort. Ezt követő-
en meglátogatjuk Gutachban a skanzent, majd Tribergbe
utazunk, ahol Németország legnagyobb vízesését csodál-
hatjuk meg. Elképesztő látványt nyújt, ahogy a víz lezúdul a 
magasból, s az alatta elterülő Triberg település központjá-
ba érkezik meg. Furtwangenben az Órák parkját és az óra-
múzeumot tekintjük meg a világ legnagyobb kakukkosórá-
jával, majd a nap zárásaként sétálunk egyet Titi-tónál, ahol
megcsodálhatjuk a parti sétány hangulatos favázas házait.

4. NAP » Reggelit követően kitekintést teszünk Francia-
országba. Első megállónk az egykor királyok által is 
kedvelt város, Colmar, Európa mesevárosa, mely a mai 
napig őrzi a középkori stílusjegyeit, szépségét és roman-
tikáját. Séta a belvárosban, megismerkedünk a Szent Már-
ton templommal, az Adolf-házzal, a Pfi ster-házzal és a 
Petite Venice-szel, azaz a Kis Velence nevet viselő város-
résszel, amely a rajta átfolyó Lauch csatorna miatt kapta 
ezt a megtisztelő elnevezést. Továbbutazás Riquewihrbe,
az elragadó elzászi kisvárosba, melynek macskaköves 
utcái a 16. század óta alig változtak. A település az elzá-
szi borút egyik állomása, alkalmunk lesz vásárlási lehető-
ségre is. Rövid séta, majd indulás Strasbourgba, Európa 
fővárosába, melynek belvárosa az UNESCO világörögség 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » AUGSBURG » GUTACH » TRIBERG » FURTWANGEN » 
FREIBURG » COLMAR » RIQUEWIHR » STRASBOURG » BAD DÜRRHEIM » DONAUESCHINGEN » 
INNSBRUCK » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
09. 25-30.
» 6 nap / 5 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

167 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

32 000 Ft/fő

A Fekete-erdő 
és Elzász

NémetországBUSZOS 
UTAZÁS

DÚJ
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BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
300 UAH/fő és 1 000 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV 
BORKÓSTOLÁS
100 UAH/fő
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 05. 16-19.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

67 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
15 000 Ft/fő

robot” kárpátaljai magyar áldozata-
inak emlékére épített emlékparkban. 
Ezután irány a Vereckei-hágó az őse-
ink által megtett „olimpiai úton”, rövid
tisztelgés. Vacsora után alkalmunk nyí-
lik egy fakultatív borkóstolásra.

3. NAP » Reggelit követően uta-
zás Ungvárra, városnézés. Itt találha-
tó a történelmi Magyarország egyik
legrégebbi vára. A Boszorkány-gö-
dör helyén az ungvári skanzen házai 
és csodálatos fatemploma tárul elénk. 
A görög katolikus templomban való 
látogatásunk után Huszt felé vesz-
szük utunkat. Egykoron az ország
legfélelmetesebb várának tartották 
Huszt várát. Következő állomásunk 
Nagyszőlős, ahol emléktábla jelzi

1. NAP » Utazás rövid pihenőkkel. 
Első megállónk során ízelítőt kapunk 
a hazai Bereg kincseiből: látogatást 
teszünk a mosolygós szentek temp-
lomában Csarodán. Határátlépést 
követően megtekintjük a Beregvidé-
ki Múzeumot Beregszászon. Utazás 
a Munkács szomszédságában talál-
ható szálláshelyünkre, vacsora (3 éj).

2. NAP » Reggeli után rövid séta 
Munkácson (Fő tér, Rákóczi-kastély,
városháza, Munkácsy emléktábla). 
Látogatás a vulkanikus eredetű vár-
hegyre épült, Zrínyi Ilona által híressé 
vált Munkácsi várban, amely Kárpát-
alja legnevezetesebb és legszebb törté-
nelmi műemléke. Ezt követően Szoly-
ván rövid megemlékezés a „malenykij 

Barangolás
Kárpátalján

Ukrajna BUSZOS 
UTAZÁS

UA

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » BUDAPEST » CSARODA » BEREGSZÁSZ » 
MUNKÁCS » UNGVÁR » HUSZT » NAGYSZŐLŐS » TISZAÚJLAK » CSETFALVA » 
BUDAPEST » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

híres zeneszerzőnk első nyilvános
koncertjének időpontját a vármegye-
házán. Tiszaújlakon a volt sóházat 
és a Turul-madaras emlékművet néz-
zük meg, amelyet II. Rákóczi Ferenc 
első győztes csatájának emlékére állí-
tottak. Hazaútban a Perényi kastély
megtekintése után Csetfalván a XV.
századi fakazettás mennyezetű refor-
mátus templomot és fa harangtor-
nyot, illetve a modern stílusban épült 
ökumenikus imaházat tekintjük meg.

4. NAP » Hazaindulás előtt Bereg-
szászon városnézésre és piaclátoga-
tásra lesz alkalmunk. Határátlépés 
után megtekintjük a Tákosi temp-
lomot. Érkezés haza az esti órákban.

ÚJ
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5. NAP » A barcelonai program folytatása a Montjuic-
heggyel, az 1929-es világkiállításra létesített Pueblo 
Espanol látogatása és az olimpiai helyszínek megtekintése 
után a katalánvilág egyik leghíresebb kegyhelyére az 1236 m 
magas Montserrat hegyre látogatunk. A lenyűgöző 
szerpentinek révén jutunk a 750 m magasságban lévő ben-
cés kolostorhoz, melynek gyönyörű gótikus belsejű temp-
loma rejti a katalánok patrónusát, a Fekete Madonnát. Hír-
neve vetekszik Czestochowával, Lourdessal vagy Fatimával.

6. NAP » E napi kirándulás a Costa Brava vadregé-
nyes tájaival ismertet meg minket. A programot a Vad 
Part – Costa Brava – legdélibb városában kezdjük, ahol 
az 1926-ban alapított csodás fekvésű botanikus kertet
tekintjük meg. A kirándulás folytatásaként hajóra szál-
lunk és utazunk a szemet gyönyörködtető sziklapart és 
öblök mentén a középkori hangulatát nagyszerűen meg-
őrző kis városba, Tossa de Marba. Felsétálunk az öböl 
fölé magasodó XIII.sz.-i várba, majd bejárjuk hófehérre 
meszelt házairól nevezetes óvárosát. A napot egy ferge-
teges hangulatú fl amenco program zárja.

7. NAP » Utazás búcsúzva az Ibériai-félszigettől, Fran-
ciaországon át a tranzitszállásra, közben séta Aix-en-
Provance-ban. Szállás elfoglalása (1 éj).

8. NAP » Hazaút, az ismert útvonalon egy rövid vicenzai
városnézéssel. Érkezés haza a késő esti órákban.

1. NAP » Utazás az ismertetett útvonalon az olaszországi 
tranzitszállásra, útközben séta Vicenzában, mely egy rene-
szánsz gyöngyszem. Szállás elfoglalása Olaszországban (1 éj).

2. NAP » Folytatva utunkat érkezünk a fi lmfesztiválok 
városába, Cannesba. Az itteni belvárosi sétát követően 
utazunk a gallok földjén és érkezünk a Pireneusok hegylán-
cához, mely déli oldala már Spanyolország. Az esti órákban 
érkezés szálláshelyünkre, Calella környékére (5 éj).

3. NAP » Az egész napot a katalán fővárosban tölt-
jük, ahol megismerkedünk a város szépségeivel. Autó-
busszal bejárva a várost, időt szentelünk Gaudi művé-
szetének, hiszen látjuk a Casa Batllót, Casa Milát, a Parc
Güellt és a Sagrada Familiát. Gyalogosan fedezzük fel 
Barcelona legrégibb részét, a gótikus negyedet, mely-
nek éke a Santa Eulalia székesegyház. Lesétálunk a kikö-
tői negyedbe, ahol Kolombusz emlékműve is található.
Szabadidő a világhírű sétálóutcán a Ramblán.

4. NAP » Egész napos pihenés vagy fakultatív
kirándulás Gironaba, ahol megtekintjük a katedrálist,
majd Figuresbe utazunk, látogatás a Dali múzeumban.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
140 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

FAKULTATÍV 
KIRÁNDULÁS: 
GERONA, FIGURES
7 000 Ft/fő + belépő 15 €/fő
(min. 15 fő jelentkezése esetén)

A Sagrada Familia és 
a Parc Güell program 
esetében részvételi 
szándékát kérjük már 
foglaláskor jelezze!

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 
2-3 ágyas zuhanyzós 
szobáiban 

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasznála-
ti díjakat, audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a fakultatív program 
díját, a turistaadót, és a betegség-, bal-
eset- és poggyászbiztosítást. Ennek 
megkötése szerződéskötési feltétel. Ez 
alól kivétel, ha az utas írásban nyilatko-
zik, hogy rendelkezik utasbiztosítással 
az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » CANNES » CALELLA » BARCELONA » 
TOSSA DE MAR » AIX-EN-PROVENCE » VICENZA » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
05. 27.-06. 03.
» 8 nap / 7 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

152 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

39 000 Ft/fő

Barcelona,
a katalán főváros

SpanyolországBUSZOS 
UTAZÁS

E

Városi Istvánné fotója

Városi Istvánné fotója

Városi Istvánné fotója

BŐVÍTETT
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ben végső nyughelyévé vált. Következő állomásunk az
Elesettek Völgye, melyet a polgárháború utáni meg-
békélés szimbólumának szántak. Innen visszautazunk 
Madridba, ahol szabadidő keretében lehetőség lesz
vásárlásra, múzeumok látogatására.

6. NAP » Búcsút veszünk a fővárostól, majd utazás Kasz-
tilia régi fővárosába, Toledóba. Megismerkedünk csodá-
latos szépségeivel, a katedrálissal, a San Tomé zsinagógával 
és Greco lakóházával. Dél körül utazás az ország 3. legna-
gyobb városába, a Costa Levante fővárosába, Valenciába.
Itt megismerkedünk a Tőzsdével, a katedrálissal és a Város-
házával. Szállás Valencia környékén (1 éj).

7. NAP » A valenciai narancsligetek mentén uta-
zunk észak felé, elérve az ország legnagyobb folyóját 
az Ebrót. Visszaérkezünk Katalóniába, itt felkeressük a 
római emlékekben gazdag Tarragonát, majd a katalá-
nok szent helyének számító Montserratot. A XIII.sz.-
ban alapított bencés kolostor és környezete lenyűgöző 
élményt nyújt. Szállás Barcelona környékén (2 éj).

8. NAP » Ismerkedés az ország 2. legnagyobb városával, 
Barcelonával, mely méltán az idegenforgalom fellegvá-
ra. Műemlékei korszakokat ölelnek át: gótikától, rene-
szánsztól a barokkig, sőt a modernizmus koráig. Buszos
és gyalogos városnézés keretében eljutunk a Parc Güellbe, 
a Montjuic-hegyre és az olimpiai létesítményekhez. Látjuk 
a város 2 legjelentősebb egyházi műemlékét, a Sagrada
Familiát és a gótikus katedrálist. Lesétálunk a Ramblán át 
a kikötőbe, itt látjuk a Kolombusz szobrot, melyet az Újvi-
lág felfedezésének 400. évfordulójára emeltek.

9. NAP » Búcsú az Ibériai-félszigettől, majd utazás az
olaszországi szállásra a francia délvidéken, a Midin át. 
Közben sétát teszünk a Provence megyei székhelyen, a 
művészetek városában, Aix-en-Provence-ban (1 éj).

10. NAP » Utazás a Padana vidékén, majd az Alpok 
érintésével Ausztriába. Utunk során egy sétát teszünk 
a karintiai tóvidék legnagyobb tavának, a Wörthi-tó-
nak a partján, Maria Wörthben. Hazaérkezés a késő 
esti órákban.

1. NAP » Utazás Graz–Udine–Velence útvonalon a 
Ligúr-parti tranzitszállásra, közben séta a világhírű épí-
tész Palladio városában, Vicenzában. Szállás elfoglalá-
sa a környéken (1 éj).

2. NAP » Folytatjuk az utazást a Virágok Riviéráján Spa-
nyolország felé, közben megismerkedünk a Côte d’Azur 
fővárosával, Nizzával. Itt megtekintjük az Operát, a
Katedrálist és a Városházát. Érkezés az esti órákban a 
katalán szállásra, Calella környékére (1 éj).

3. NAP » Utazás Katalónián át Aragónba, ahol a tartomány
fővárosának, Zaragozának a nevezetességeit tekintjük 
meg: a Pilar katedrálist, a Tőzsde épületét, a Seo templomot. 
Utunkat folytatva az esti órákban érkezünk az ország főváro-
sába, Madridba, szállás elfoglalása a környéken (3 éj).

4. NAP » Egész napos madridi városnézés busszal és 
gyalogosan, melynek keretében látjuk a város neveze-
tességeit, az elegáns Gran Viát, Plaza Espanát, Neptunót 
és Cibelest. A labdarúgás szentélyét a Bernabeu stadiont 
és a Kolombusz emlékművet. Sétálunk a belvárosban, a 
Puerta Solon, a Plaza Mayoron és megtekintjük a mad-
ridi székesegyházat, az Almudenát. Még megismerke-
dünk a Királyi Palotával, majd zárásképpen a világ egyik 
leghíresebb képtára, a Prado zárja a programot. 

5. NAP » Kirándulás Madrid környékének világhírű 
nevezetességéhez, az Escorialhoz, a világ egyik legje-
lentősebb kolostorához. Századokon át a spanyol ural-
kodók által látogatott kolostor volt és sokuknak egy-

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
80 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

A Sagrada Familia 
program esetében 
részvételi szándékát 
kérjük már foglalás-
kor jelezze!

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 
2-3 ágyas zuhanyzós 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasznála-
ti díjakat, audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » GRAZ » UDINE » VICENZA » NIZZA » ZARAGOZA » 
MADRID » TOLEDO » VALENCIA » TARRAGONA » MONTSERRAT » BARCELONA » AIX-EN-PROVENCE » 
GENOVA » UDINE » MARIA WÖRTH » GRAZ » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
09. 10-19.
» 10 nap / 9 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

218 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

68 000 Ft/fő

Spanyol körutazás
– mediterrán varázslat

Spanyolország BUSZOS 
UTAZÁS

E
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sétálva ellátogatunk a San Lorenzó székesegyházba és a 
barokk Szt. Rókus templomba, megtekintjük a városhá-
zát és belváros hangulatát élvezzük a séta során. Tovább-
utazva a Rajna egyik fő nevezetességének számító és 
több ezer éve használatos vadregényes szurdokához a 
Via Malához ereszkedünk le a lépcsősoron, elámulhatunk
a víz, a természet erején. Elhagyva Svájcot, a szomszédos 
kis ország fővárosát, Vaduzt a városnéző kis vonat jóvol-
tából látogatjuk meg. Szállás elfoglalása (1 éj).

6. NAP » Hazautazásunkat az odaúttal megegyezően 
tesszük, közben az egyik legszebb város, a tiroli fővá-
ros, Innsbruck szépségeit tekintjük meg, a híres arany-
tetős palotát, a Hofburgot és a zarándokok templomát, 
a Szent Jakab székesegyházat.

1. NAP » Utazás Bécs-St.Pölten útvonalon a Salzkam-
mergut vidékére, ahol a híres császári üdülőhely szépsége-
ivel ismerkedünk. Bejárjuk Bad Ischl nevezetességeit: csá-
szári villa, Lehár-ház. Szállás Tirolban, Stanz környékén (1 éj).

2. NAP » Továbbutazás Voralbergen át a hegyek 
országába, Svájcba, ahol kirándulásunkat St. Gallenben
kezdjük a székesegyház és a világhírű könyvtár megte-
kintésével. A nap következő részében Európa egyik leg-
nagyobb vízesését, a schaffhauseni Rajna-vízesést cso-
dáljuk meg. Befejezésül az ország legnagyobb városát,
Zürichet látogatjuk, sorra véve műemlékeit: a székes-
egyházat, a tó környékét és a híres zászlós utcát. Szállás
Luzern környékén (3 éj).

3. NAP » Délelőtt folyamán az ország jelképének 
tekinthető hóval borított Jungfraut keressük fel, fogas-
kerekűvel utazunk több mint 2200 m-es magasságba.
Ezt követően a természet lélegzetelállító erejét csodáljuk 
meg a Trümmelbachi vízesés látványa jóvoltából. Utána 
az ország alapításának a vidékére utazunk és megállunk 
a nemzeti hős, Tell Vilmos városában, Altdorfban. Utá-
na a Tell legendák kapcsán híres Vierwaldstetten-ta-
von hajózva érkezünk Luzernbe. Az egyik legszebb sváj-
ci várossal ismerkedve, látjuk az Oroszlános emlékművet,
a csodálatos festett fahidat és a székesegyházat.

4. NAP » Az ország fővárosával, Bernnel ismerke-
dünk, elsőként a címerben szereplő medvéket látjuk,
immár az Aare partján lévő tágas kifutójukban. Végig-
sétálva a fő utcán érkezünk az óratoronyhoz, közben 
megcsodáljuk a festett kutakat. Ezután a főváros hiva-
tali negyedét tekintjük meg, élén a Parlamenttel. Ezt
követően a délvidékre, a csodálatos Genfi -tóhoz uta-
zunk, ahol az olimpiai mozgalom központját kessük fel. 
Lausanneban meglátogatjuk az olimpiai múzeumot, az
egyetemet és a híres katedrálist.

5. NAP » A mediterrán térséget látogatjuk a nap első 
felében, Luganóban. A tópartra épült elegáns városban 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
170 CHF/fő 
(tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasznála-
ti díjakat, audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » BAD ISCHL » ST. GALLEN » ZÜRICH » 
TRÜMMELBACH » ALTDORF » LUZERN » BERN » LAUSANNE » LUGANO » VADUZ » 
INNSBRUCK » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
06. 05-10.
» 6 nap / 5 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

161 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

40 000 Ft/fő

Svájc,
az alpesi ékszerdoboz

SvájcBUSZOS 
UTAZÁS

CH
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1. NAP » Indulás a reggeli órákban Szegedre. Délelőtt
látogatást teszünk a híres Pick Szalámi és Szegedi Paprika 
Múzeumban, ahol szalámi kóstoló, és kedvezményes vásár-
lási lehetőség vár bennünket. Szállás elfoglalása Szegeden, 
korai vacsora, majd indulás a Szabadtéri Játékok színterére 
a Dóm térre. Ott megtekintjük a 21 órakor kezdődő előa-
dást, a Hegedűs a háztetőn-t / az Apáca Show-t.

(Rossz idő esetén, az előadást az esőnapra, 
július 08-ra/augusztus 12-re helyezheti át 
a szervező. Programunkat ebben az esetben 
az új időponthoz igazítjuk.)

2. NAP » Reggelit követően városnéző sétára indu-
lunk a Tisza parti városban. Első megállónk Közép-
Európa egyik legszebb és legnagyobb tere, a Széchenyi tér. 
A téren híres magyarok szobrainak forgataga fogad min-
ket: Széchenyi István, Vásárhelyi Pál, Deák Ferenc szobra, 

BELÉPŐDÍJAK
8 500 Ft/fő és 5 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a beteg-
ség-, baleset- és poggyászbiztosítást.

BELÉPŐDÍJAK
980 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
4  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a beteg-
ség-, baleset- és poggyászbiztosítást.

2018. 06. 15-17.

» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

48 600 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
10 000 Ft/fő

» Hegedűs a háztetőn:
2018. 07. 07-08.

» Apáca Show:
2018. 08. 11-12.

» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

35 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
8 000 Ft/fő

előtt, Hollóházán a porcelángyár történetét bemutató
kiállítás és Szász Endre porcelánképeinek megtekintése. 
Göncön látogatás a Huszita-házban, melynek pincé-
jében őrzik a tokaji bor érlelésére használt 136 literes

„gönci hordót”. Visszaúton megtekintjük az ún. Vizsolyi 
Biblia egy példányát Vizsoly középkori templomában.
Este egy borkóstolással egybekötött vacsora Tokajon. 

3. NAP » Reggeli után gyalogos városnézés Sáros-
patakon (vár, Ferences templom, Református kollégi-
um). Rövid szabadprogram. Hazaindulás, útközben láto-
gatás „a Matyóföld szívében”, Mezőkövesden. Érkezés
haza az esti órákban.

1. NAP » Utazás rövid pihenőkkel Budapest érinté-
sével Gödöllőre, ahol látogatást teszünk az Erzsébet 
királynő által is kedvelt Grassalkovich-kastélyban. Majd 
továbbutazás Szerencsre, ahol a várlátogatás után
sétálunk a belvárosban. Ezt követően Golopon a Címer-
tárban, az ősi Magyar címerek múzeumát tekintjük meg. 
Szállás elfoglalása a Bodrog-parti Sárospatakon (2 éj).

2. NAP » Reggeli, majd kitérőt teszünk a határon túl. 
Látogatás a szlovákiai Borsiban, II. Rákóczi Ferenc szü-
lőfalujában. Sátoraljaújhelynél visszatérünk Magyar-
országra, majd egész napos kirándulás a környéken: 
Széphalmon tisztelgés a nyelvújító Kazinczy síremléke

Zempléni
tájakon

Világhírű musical Szegeden!
– Szegedi Szabadtéri Játékok 

Magyarország BUSZOS 
UTAZÁS

Magyarország BUSZOS 
UTAZÁS

HU

HU

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » GÖDÖLLŐ » SZERENCS » GOLOP » BORSI » 
SZÉPHALOM » HOLLÓHÁZA » GÖNC » VIZSOLY » SÁROSPATAK » MEZŐKÖVESD » GYŐR » 
CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » SZEGED » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

valamint Szent István és Gizella szoborpárosa. Megte-
kintjük a legendás Tisza Szálló épületét és a Városházát, 
melyet a mellette álló Bérházzal a Sóhajok hídja köt össze.
Ezt követően visszaemlékezünk az előző esti élményekre 
a Dóm téren. Rövid szabadprogram Szeged sétáló utcá-
ján, a Kárász utcán. Hazaérkezés az esti órákban.

ÚJ
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EGYÁGYAS FELÁR
10 200 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

46 500 Ft/fő

2018. 07. 15-17.

» 3 NAP / 2 ÉJ

1. NAP » Első megállónk Sümeg, ahol részt veszünk egy középkori lovagi 
bemutatón, majd a vár megtekintése következik. Továbbutazás Tapolcára, a
barlangok és vizek városába. A bájos kisváros első számú látványossága a tavas-
barlang. Csónakázunk a város alatt, majd megtekintjük a Látogatói központot. 
Késő délután egy badacsonyi sétát követően alkalmunk nyílik egy hajókázás-
ra, megcsodáljuk a magyar tengert a vízről is. Szállás elfoglalása Hévízen (2 éj).

2. NAP » A mai nap a pihenésről, fürdőzésről szól Hévízen. Délután fakulta-
tív program keretében először Szigligetre látogatunk, megnézzük a várat, majd 
Tihanyba utazunk, ahol először megtekintjük az Apátsági templomot, melynek 
Alapítólevele a magyar nyelv első írásos emléke. I. András király 1055-ben itt épít-
tette meg családja temetkező helyét, illetve egy kolostort is. Ez a sír a mai apátság
altemplomában megtekinthető. Híres, még ma is meglévő nevezetessége a hely-
nek a tihanyi visszhang vagy echo, amely a tihanyi apátság és a Visszhang-domb 
között keletkezik. Tiszta, csendes, főként esti órákban még most is megfi gyelhető.

3. NAP » Reggelit követően ismerkedés a Balaton fővárosával Keszthely-
lyel. Látogatás a Festetics kastélyban és gyönyörű parkjában. Szabadprog-
ram után hazaindulás, érkezés az esti órákban.

MagyarországBUSZOS 
UTAZÁS

HU

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » SÜMEG » TAPOLCA » 
BADACSONY » HÉVIZ » KESZTHELY » SOPRON » KAPUVÁR » 
CSORNA » GYŐR

– fürdőzés Hévizen
A Nyugat-Balaton ékkövei

BELÉPŐDÍJAK
8 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV PROGRAM 
TIHANYBA 
(minden apátsági látnivaló, 
apátsági termékek kóstolója az 
Apátsági Rege Cukrászdában)
5 000 Ft/fő (min. 15 fő esetén)

SZÁLLÁS
4  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)
HÉVÍZI TÓFÜRDŐ ÁRAK (2017)
Tófürdő (3 órás) 2 800 Ft/fő
Tófürdő (4 órás) 3 400 Ft/fő
Tófürdő egész napos 4 800 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
10 000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

50 000 Ft/fő

2018. 07. 27-29.

» 3 NAP / 2 ÉJ

1. NAP » Utazás rövid pihenőkkel Hollókőre, a Palócföld szívébe. Az UNES-
CO által a Világörökség részévé nyilvánított falurezervátum Közép-Európa
legépebben maradt műemlék faluja, mely ma is őrzi a XVII. századi palóc 
hagyományokat. A hajdani végvárak mementójaként magasodik a falu fölé
a tatárjárás elleni védelemként épült vár. Továbbutazás a két Tarna patak
összefolyásánál lévő völgykatlanba, Sirokra. A vár megmászását követően 
ismerkedés Dobó városával, Egerrel: vár, Minorita templom, Főszékesegyház, 
Minaret, Líceum, Érseki Palota. Szállás elfoglalása Egerben (2 éj).

2. NAP » Reggelit követően látogatást teszünk Szilvásváradon. Az Állami 
Ménesgazdaság 1952-től ad otthont a 400 éves tenyésztői múlttal rendelkező 
lipicai lófajtának. Ezután kisvonattal utazunk a Szalajka-völgybe: a csoda-
szép természetvédelmi területen megtekintjük a Fátyol-vízesést, a Pisztrán-
gos tavat, ahol a különleges klíma igazi felüdülést nyújt. Ezt követően Miskolc 
érintésével a diósgyőri várat tekintjük meg, ahol Közép-Európa legtöbb tör-
ténelmi személyt felvonultató panoptikumával ismerkedünk meg. Utazás Lilla-
füredre, a Palotaszálló és a vízesés megtekintése. A mai napot egy kellemes, 
fakultatív borkóstolóval, majd vacsorával zárjuk a Szépasszony-völgyében.

3. NAP » Reggeli után a Matyóföld szívébe, Mezőkövesdre látogatunk, ahol 
megtekintjük a Matyó Múzeumot. Hazautazás, útközben látogatást teszünk 
Gödöllőn, ahol az Erzsébet királynő által is kedvelt Grassalkovich-kastély meg-
tekintésével koronázzuk meg kirándulásunkat. Érkezés az esti órákban.

MagyarországBUSZOS 
UTAZÁS

HU

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » HOLLÓKŐ » SIROK » 
EGER » SZILVÁSVÁRAD » DIÓSGYŐR » LILLAFÜRED » MEZŐKÖVESD » 
GÖDÖLLŐ » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

Várak és borok földjén

BELÉPŐDÍJAK
8 500 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV BORKÓSTOLÓ
2 000 Ft/fő

SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

EGYÁGYAS FELÁR
7 500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

33 000 Ft/fő

2018. 10. 06-07.

» 2 NAP / 1 ÉJ

1. NAP » Kirándulásunk első úti célja a Hortobágyi Nemzeti Park, ahol 
puszta program keretében ismerkedhetünk meg a régi betyárok életével, 
a szürke marha gulyával, ménessel, mangalica kondával, bivaly gulyával. 
A csikós és pusztaötös bemutató közben rácsodálkozhatunk a csikósok és 
lovaik közti tökéletes összhangra. Ezután folytatjuk utunkat Debrecenbe,
a Cívis városba. Városnézésünk során megtekintjük a főbb nevezetessége-
ket (Református Nagytemplom, Csonka templom, Fő tér), majd szabadprog-
ram. Késő délutáni órákban érkezés Hajdúszoboszlóra. Szállás elfoglalása, 
fakultatív pálinkakóstoló, majd vacsora.

2. NAP » Reggeli után szabadidő keretében alkalmunk nyílik a szállásunk 
wellness részlegén pihenni, fürdőzni. Késő délután hazaindulás.

MagyarországBUSZOS 
UTAZÁS

HU

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » HORTOBÁGY » DEBRECEN » 
HAJDÚSZOBOSZLÓ » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

Az Alföld szívében
– fürdőzés Hajdúszoboszlón

BELÉPŐDÍJAK
3 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
4  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást félpanzióval, a csoportkísérő ide-
genvezető díját, a parkolást, az úthasználati díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat, a turistaadót és a betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítást.

A részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást félpanzióval, a csoportkísérő ide-
genvezető díját, a parkolást, az úthasználati díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat, a turistaadót és a betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítást.

A részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költségeit, a szállást félpanzióval, a csoportkísérő ide-
genvezető díját, a parkolást, az úthasználati díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: a belépődíjakat, a turistaadót és a betegség-, baleset- és 
poggyászbiztosítást.

ÚJ

ÚJ
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BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban 

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra. 

2018. 08. 02-05.

» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

87 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
10 600 Ft/fő

teszünk sétát, egy igazi szepesi hangulatú, egykor önál-
ló városban, Szepesszombaton.

3. NAP » A mai napon ellátogatunk az egykori magyar-
lengyel határra, tutajozunk a határfolyón, a kanyargó Duna-
jecen, majd meglátogatjuk a középkori Ólubló várát. Utol-
só programként Késmárkra látogatunk, fejet hajtunk Thö-
köly Imre sírjánál, sétálunk a megújult városban.

4. NAP » Búcsúzunk a Tátrától, átutazva a Szlovák-
paradicsomon, érkezünk Betlérre. Séta az egykori 
Andrássy birtokon, elsőként a betléri kastélyt, majd a 
mauzóleumot tekintjük meg. Továbbutazás Ochtinara,
látogatás a híres aragonit barlangoban. Rövid megállók-
kal érkezünk haza az esti órákban.

1. NAP » Utazás Komáromon át a történelmi Magyar-
ország híres bányavárosába Körmöcbányára, melynek 
pénzverdéje ma is működik. Megtekinthetjük a körmöci 
várat és gyönyörű főterét, majd városnézés a gazdag múltú
Besztercebányán. Ezt követően utazunk a Magas-Tátra
igazi téli üdülő és sportközpontjába a Csorba-tóhoz. Séta a 
tó partján, szabadidővel. Szállás Tátracsorbán (3 éj).

2. NAP » Egész napos tátrai kirándulás a második 
napon, melyet a Tarpataki-vízesésnél kezdünk. Lenyű-
göző szépsége ihlette Csontváryt egyik leghíresebb 
képe alkotására. Továbbutazunk Lomnicra, mely kiin-
dulópontja a csúcsokra vezető libegő állomásnak. Mi az 
1700 m feletti Kőpataki-tóhoz utazunk. Zárásképpen
ellátogatunk Poprádra, ahol a legrégebbi városrészen

Felvidéki
barangolások

Szlovákia BUSZOS 
UTAZÁS

SK

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » KÖRMÖCBÁNYA » BESZTERCEBÁNYA » 
TÁTRACSORBA » LOMNIC » POPRÁD-SZEPESSZOMBAT » KÉSMÁRK » BETLÉR » 
OCHTINA » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON
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kupolaszerű, lépcsőzetes mésztufán zúdul alá. Tovább 
folytatva utunkat egy nosztalgiavonatozásra hívjuk meg 
a kedves utasokat Anina és Oravicabánya közötti cso-
dálatos vidéken. A vasútvonalat, amely 33 km hosszú, épí-
tésekor 1863-ban „bánáti Semmeringnek” nevezték el.
Szállás elfoglalása Resicabányán (1 éj).

6. NAP » Reggeli után megtekintjük a resicabányai 
szabadtéri mozdonymúzeumot. Itt 16 nagyon régi 
gőzmozdonyt láthatunk kiállítva. Innen hazaindulunk, 
útközben pihenőt tartunk Buziásfürdőn, ahol rövid
sétát teszünk a valamikori híres fürdővárosban, amely-
nek több alkalommal volt fürdővendége Deák Ferenc. 
Innen utunk Temesvárra vezet, ahol megtekintjük a 
Szentháromság szobrot (pestis oszlop), a Szent György
székesegyházat a barokk Dóm téren. Ezután a belváros-
ban sétálunk, ahol érintjük a szecessziós Opera épületét, 
majd látogatást teszünk Románia legnagyobb ortodox 
katedrálisában. Érkezés haza a késő esti órákban.

1. NAP » Folyamatos utazás Budapesten át, az M5-ös 
autópályán. Rövid pihenő Szegednél, a határátlépés előtt.
A nagylaki határátlépés után utunk Aradra vezet, ahol
meglátogatjuk a város nevezetességeit, többek között
Zala György impozáns alkotását, a 13 aradi vértanú-
nak emléket állító Szabadság-szobrot. Folytatva utazá-
sunkat Máriaradnára érkezünk, amely a Maros-mente 
és a Bánság legnagyobb Mária kegyhelye: itt az 1767-ben 
épített, szép barokk templomot tekintjük meg. Az esti 
órákban a szállás elfoglalása Déván (2 éj).

2. NAP » Reggeli után rövid városnézés keretében 
belül, siklóval feljutunk „magos Déva” várába. Innen 
tovább utazva Marosillyére jutunk, ahol Bethlen Gábor 
fejedelem szülőházában teszünk látogatást, amely szim-
bólumává vált az itt élő szórványmagyarságnak. Dél-
után ellátogatunk a Hunyadiak ősi fészkébe, Erdély egyik 
legimpozánsabb lovagvárába, Vajdahunyad várába.

3. NAP » A reggeli elfogyasztása után utunk a Hát-
szegi medencén keresztül Őraljaboldogfalvára vezet,
ahol a XIII. századi román stílusú református templomot
tekintjük meg. Ezután utazásunk Orsovára vezet, ahol 
hajóra szállunk és egy gyönyörű sétahajózás alkalmá-
val a Duna egyik csodálatos szurdokvölgyét, a Kazán-
szorost ismerjük meg, amely Jókai Mórt is megihlette.
Érintjük a Tabula Traiana-t, a Mrakónia kolostort, Decebal 
szobor arcképét, valamint a Kis- és Nagy Kazán szorost.
Visszaérve a szárazföldre szállás elfoglalása Herkules-
fürdőn (2 éj).

4. NAP » A reggelit követően Herkulesfürdőn egy 
séta keretén belül megtekintjük a Ferencz József és 
Erzsébet királyné által is igen kedvelt fürdőváros törté-
nelmi központját, felidézzük az akkori idők hangulatát. 
A nap további része a pihenésé, a lazításé és a kikapcso-
lódásé, ezen a napon alkalmunk lesz kipróbálni a herkules-
fürdői gyógyvizeket fürdőzés alkalmával.

5. NAP » Ezután folytatjuk utunkat a Néra folyó völ-
gyén keresztül, ahol felkeressük Erdély egyik legérde-
kesebb vízesését a Bigér vízesést: nyolc méter magas 
vízesés, ahol a Ménes-patak vize zöld mohával borított, 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
40 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 
2 ágyas zuhanyzós 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » BUDAPEST » ARAD » MÁRIARADNA » DÉVA » 
MAROSILLYE » VAJDAHUNYAD » ŐRALJABOLDOGFALVA » ORSOVA » HERKULESFÜRDŐ » 
RESICABÁNYA » BUZIÁSFÜRDŐ » TEMESVÁR » BUDAPEST » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

2018. 
06. 19-24.
» 6 nap / 5 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

105 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

30 500 Ft/fő

Bánság
kincsei

RomániaBUSZOS 
UTAZÁS

ROÚJ
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3. NAP » Reggeli után Sinaiara utazunk, ahol megcso-
dáljuk a pazar berendezésű Peles kastélyt, I. Károly román 
király gyönyörű nyári rezidenciáját. A délutánt Brassó-
ban töltjük, az erdélyi szászok egykori nagy központjában, 
ahol városnéző sétánk első részében ellátogatunk a Feke-
te-templomhoz, a Főtérre, ahol a Városháza is található.
Sétánk további részében felkeressük Európa legszűkebb 
utcáját, a Cérna utcát, érintjük a Katalin kaput, valamint a 
várfalak mögé is betekintést nyerünk. Rövid szabadprog-
ram után visszautazunk a szállásra.

4. NAP » Reggeli után Brassó Pojánára utazunk. Itt 
libegőre szállunk, amivel feljutunk 1700 méter tenger 
feletti magasságba, a Keresztény havasokba, ahol 
páratlan szépségű kilátás tárul elénk a Barcasági meden-
cére és településeire. Ezután Barcarozsnyóra látoga-
tunk, ahol Erdély legnagyobb parasztvárát látogatjuk 
meg. Vacsora a szállodában.

5. NAP » Reggeli után, utunk Prázsmárra vezet, ahol a 
Világörökség részét képező, XIII. században épült gótikus
szász erődtemplomot tekintjük meg. Ezután Háromszékre 
látogatunk. A délelőtt folyamán Szepsiszentgyörgyön
megtekintjük a Székely Nemzeti Múzeum tárlatát. 
A következő állomásunk Kézdivásárhely lesz, ahol meg-
tudhatjuk mi az udvartér, megemlékezünk Gábor Áron 
ágyúöntőről, a híres kézdivásárhelyi céhekről, majd sza-
badprogram. Utunk innen Gelencére vezet, ahol megte-
kintjük a gyönyörű XIII. században épült Árpád kori római 
katolikus templomot. Este visszaérkezés a szállásra.

6. NAP » Reggeli után hazaindulunk. Útközben Nagy-
szeben városába látogatunk, az erdélyi szászok egyko-
ri kulturális és kereskedelmi központjába, ahol városné-
zésünk során megcsodálhatjuk a Nagy és Kis piacteret,
a Tanácstornyot, a Hazugok hídját, a szász evangélikus 
székesegyházat és a Bruckenthal palotát. Ezután Arad 
irányába folyamatos utazás rövid pihenőkkel, majd határ-
átlépés után folyamatos hazautazás. Érkezés az éjszakai 
órákban.

1. NAP » Folyamatos utazás Budapesten át, az M5-ös 
autópályán. Rövid pihenő Szegednél, a határátlépés 
előtt. A nagylaki határátlépés után Aradon Zala György 
híres alkotásánál, a Szabadság szobornál kegyelettel haj-
tunk fejet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hősei előtt. Ezután ellátogatunk a vesztőhelyhez is. Innen 
utunk Máriaradnára vezet, amely a Maros-mente és a
Bánság legnagyobb Mária kegyhelye: itt az 1767-ben épí-
tett, barokk templomot tekintjük meg. Ezután megérke-
zünk Dévára, ahol siklóval feljutunk „magos Déva várá-
ba”. Szállás elfoglalása Déván (1 éj).

2. NAP » Reggeli után továbbutazunk Gyulafehérvárra,
ahol városnéző sétát teszünk Erdély ősi történelmi fővá-
rosában: a várnegyedben, ahol a Római Katolikus Szé-
kesegyházat (itt találjuk Hunyadi János, Izabella Király-
né és Bethlen Gábor sírhely ét), a Felső- és Alsó-Károly 
kaput tekintjük meg. A délutánt a Fogarasi havasok-
ban töltjük 2042 méter tengerszint feletti magassá-
gon, pihenünk a Bilea tengerszem partján. Este a szállás 
elfoglalása Brassóban (4 éj).

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3  szálloda 2 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » BUDAPEST » ARAD » MÁRIARADNA » DÉVA » 
GYULAFEHÉRVÁR » SINAIA » BRASSÓ » BARCAROZSNYÓ » PRÁZSMÁR » SEPSISZENTGYÖRGY » 
KÉZDIVÁSÁRHELY » GELENCE » NAGYSZEBEN » BUDAPEST » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

2018. 
07. 10-15.
» 6 nap / 5 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

106 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

30 500 Ft/fő

Csodálatos
Dél-Erdély

Románia BUSZOS 
UTAZÁS

RO
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5. NAP » Utunk Csíkszeredába vezet, ahol autóbuszos 
városnézés keretén belül láthatjuk: Mikó vár, Petőfi  szobor, 
Taps tér, Márton Áron Fő-gimnázium. Innen a szomszé-
dos Csíksomlyóra jutunk, a római katolikus vallás felleg-
várába, ahol a csíksomlyói Kegytemplomot látogatjuk meg. 
A Gyergyói-medencén és a Pongrác tetőn (1256 m) át
megérkezünk Erdély legnagyobb természetes torlasztavá-
hoz, a Gyilkos-tóhoz. A tóparti séta után megcsodáljuk
a messze földön híres Békás-szoros meredek sziklafalait. 

6. NAP » A székelyek szent hegyén, a Hargitán keresz-
tül érkezünk Máréfalvára, a székely kapuk hazájába, 
ahol rövid fotószünetet tartunk. Innen utunk Segesvárra
vezet, a szászok alapította városba. Látogatást teszünk a 
középkori várnegyedben, a gyönyörű óratorony- és a bás-
tyák által körülvett épületekben gyönyörködhetünk. Ezu-
tán Kolozsvár, Nagyvárad irányába folyamatosan uta-
zunk Magyarországra rövid pihenőkkel.

1. NAP » Gyalogos-buszos városnézés Nagyváradon.
Látogatást teszünk a Szent László Bazilikában, majd sétá-
lunk a székesegyház kertjében érintve a Szent László szobrot,
a Püspöki palotát, majd a Kanonok sort. Utána autóbuszos
városnézés Nagyvárad központjában. Utazás a Királyhá-
gón át a Kalotaszeg vidékére, ahol a Körösök erednek.
Rövid megállás felfrissülés, kávézási lehetőség. A délutánt
kincses Kolozsvár központjában töltjük, ahol ellátogatunk r
a Házsongárdi temetőbe, a Mátyás király szoboregyütteshez,
majd Mátyás király szülőházához és a Szent Mihály temp-
lomba. Este a szállás elfoglalása Kolozsvárott (1 éj).

2. NAP » A reggeli elfogyasztása után Torda irányába 
indulunk, ahol megcsodáljuk a tordai sóbánya gigantikus 
méretű tárnáit. Ezután Marosvásárhelyre vezet utunk,
a székelység fővárosába, ahol sétálunk a Rózsák terén,
majd látogatást teszünk a gyönyörű szecessziós stílusban 
megépített Kultúrpalota épületében. Ezt követően foly-
tatjuk utunkat Korondra, ahol elsősorban a székely népi 
fazekassággal ismerkedhetünk meg, majd a kirakodóvá-
sárban lehetőség nyílik a falu iparművészeti remekeinek 
megvásárlására is. Érkezés Tusnádfürdőre a szállásra (4 éj).

3. NAP » Reggeli után látogatás az Igazi Csíki Sör 
Manufaktúrában. A látogatás bepillantást enged a sör-
gyártás titkaiba, melyet sörkóstolás követ. Ezután Újtus-
nádra jutunk, ahol lovaskocsikra szállunk és a Hargita 
hegység festői környezetébe kirándulunk kipróbálva a 
helyi gasztronómiai fi nomságokat.

4. NAP » Reggeli után indulás a Szent Anna-tóhoz,
amely Közép-Kelet-Európa egyetlen épségben megma-
radt vulkáni krátertava, majd séta a Mohos-tőzegláp-
ban. A következő állomásunk Kézdivásárhely, ahol
megtudhatjuk mi az udvartér, megemlékezünk Gábor 
Áron ágyúöntőről, majd lehetőségünk lesz megtekinteni 
a Céhtörténeti múzeumot, valamint a „Zsuzsi és Andris 
népviseletben” című kiállítást. Utunk innen Alsócserná-
tonba vezet, ahol Székelyföld leggazdagabb szabadté-
ri kiállítását láthatjuk a Haszmann Pál Múzeumban. Késő 
délután Nyergestetőn rójuk le tiszteletünket az 1848-
1849-es forradalom- és szabadságharcban elhunyt kato-
nák előtt. Vacsora a szálláson.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390–580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
4  szálloda 
Kolozsvár (1 éj), 
Szent Kristóf Panzió 
Tusnádfürdőn (4 éj)

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskötési 
feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban 
nyilatkozik, hogy rendelkezik utas-
biztosítással az adott időszakra.

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » BUDAPEST » NAGYVÁRAD » KOLOZSVÁR » TORDA » 
MAROSVÁSÁRHELY » KOROND » ÚJTUSNÁD » KÉZDIVÁSÁRHELY » ALSÓCSERNÁTON » CSÍKSZEREDA » 
MÁRÉFALVA » SEGESVÁR » NAGYVÁRAD » BUDAPEST » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

2018. 
08. 14-19.
» 6 nap / 5 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

106 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

30 500 Ft/fő

Erdélyi
körutazás

RomániaBUSZOS 
UTAZÁS

RO
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3. NAP » Reggeli után utazás az Európa Nostra díjas
faluba Torockóra. A település Erdély legnyugatibb szé-
kely végvára, és talán egyik legszebb faluja. Rövid séta 
után ellátogatunk a falu Népművészeti múzeumába is. 
Innen utunk Nagyenyedre vezet, ahol ellátogatunk a 
Bethlen Gábor alapította híres nagyenyedi kollégiumba, 
ahol Erdély több híressége töltötte diákéveit, majd rövid 
séta a belvárosban. A nap délutánját Gyulafehérváron 
töltjük, ahol városnéző sétát teszünk Erdély ősi történel-
mi fővárosában: a várnegyedben, ahol a Római Katoli-
kus Székesegyházat (itt találjuk Hunyadi János, Izabella 
Királyné és Bethlen Gábor sírhelyét), a Felső- és Alsó-
Károly kaput tekintjük meg. Szállás elfoglalása Déván (2 éj).

4. NAP » Reggeli után rövid városnézés keretében 
ismerkedünk Déva városával, siklózás Déva várába.
Ezután utunk Brád városába vezet, ahol megtekintjük a 
több mint 100 évvel ezelőtt alapított Aranymúzeumot. 
Kiállítási tárgyainak száma meghaladja a 2000-et!
A kiállított darabok egytől-egyig a szomszédos Érchegy-
ség aranybányáiból kerültek a múzeumba. Délután ellá-
togatunk a Hunyadiak ősi fészkébe, Erdély egyik legim-
pozánsabb lovagvárába, Vajdahunyad várába. A nap
utolsó programjaként a Hátszegi medencébe látogatunk, 
Őraljaboldogfalvára, ahol a XIII. századi román stílusú 
református templomot tekintjük meg.

5. NAP » Reggeli után hazaindulunk, útközben pihenőt 
tartunk Marosillyén, Bethlen Gábor fejedelem szülőhá-
zánál, amely szimbólumává vált az itt élő szórványma-
gyarságnak. Innen utunk Máriaradnára vezet, amely a 
Maros-mente és a Bánság legnagyobb Mária kegyhelye: 
itt az 1767-ben épített, szép barokk templomot tekintjük 
meg. Ezután Aradra utazunk, ahol meglátogatjuk a város
nevezetességeit, többek között Zala György impozáns 
alkotását, a 13 aradi vértanúnak emléket állító Szabadság-
szobrot. Rövid városnézés utána felkeressük a vesztőhe-
lyet is. Ezután határátlépés, majd utazás rövid pihenők-
kel haza. Érkezés az éjszakai órákban.

1. NAP » Gyalogos-buszos városnézés Nagyváradon.
Látogatást teszünk a Szent László Bazilikában, majd 
sétálunk a székesegyház kertjében érintve a Szent László 
szobrot, a Püspöki palotát, majd a Kanonok sort. Utána 
gyalogos városnézés Nagyvárad központjában. Utazás a 
Királyhágón át a Kalotaszeg vidékére, ahol a Körösök 
erednek. Rövid megállás felfrissülés, kávézási lehetőség. 
Érkezés Kolozsvárra, a szállás elfoglalása (2 éj).

2. NAP » A reggeli elfogyasztása után Tordára láto-
gatunk, ahol megcsodáljuk a tordai sóbánya giganti-
kus méretű tárnáit. Innen utunk Válaszútra vezet, gróf
Czegei Wass Albert szülőfalujába, ahol a Kallos Zoltán 
Múzeum és Népművészeti Központban teszünk látoga-
tást. A délutánt Kolozsvár központjában töltjük, ahol 
ellátogatunk Mátyás király szülőházához, a Szent Mihály 
templomba, Mátyás király szobor együtteséhez majd a 
Házsongárdi temetőbe. 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
40 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 2 
ágyas zuhanyzós 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » BUDAPEST » NAGYVÁRAD » KIRÁLYHÁGÓ » TORDA » 
VÁLASZÚT » KOLOZSVÁR » TOROCKÓ » NAGYENYED » GYULAFEHÉRVÁR » DÉVA » BRÁD » 
VAJDAHUNYAD » MÁRIARADNA » BUDAPEST » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

2018. 
10. 10-14.
» 5 nap / 4 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

97 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

24 500 Ft/fő

Erdély
rejtett csodái

Románia BUSZOS 
UTAZÁS

RO
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és luxussal. Megismerhetjük a Forma 1-es pálya útvo-
nalát, majd a nevezetes kaszinóban még Fortuna is mel-
lénk szegődhet!

4. NAP » Strandolás, pihenés, vagy fakultatív kirán-
dulás Saint Tropezbe. Látványos útvonalon, a vörös 
sziklás Esterel-hegyvonulat mentén érkezünk a város-
kába. A világhírű fürdőhely a kikötőjével, hangulatos 
utcácskáival rabul ejti a látogatókat. Délután a világ par-
füm fővárosába, Grasse-ba látogatunk, hogy megis-
merkedjünk az illatszerkészítés titkaival.

5. NAP » Délelőtt folyamán Cannes-nal ismerkedünk: 
Fesztivál Palota, yacht-kikötő, Croisette, Suquet-domb, 
Notre-Dame katedrális stb. Délután pihenés, strandolás, 
mindenki egyénileg is élvezheti a tengerpart és Cannes 
nyújtotta örömöket. 

6. NAP » Búcsúzunk Cannestól és a francia partoktól. 
Útközben megállunk Mentonban, a zene és a citrom 
városában. Mentontól a tengerparti úton haladunk 
tovább a dalfesztiválok és a virágok városába, San 
Remoba. Szállás a Garda-tó közelében (1 éj).

7. NAP » Rövid pihenő Sirmioneban, majd Ausztrián 
át érkezés haza az esti órákban.

1. NAP » Utazás Ausztria látványos vidékein át a cso-
dálatos Itáliába. Útközben városnéző séta Vicenzában,
a híres építész, Palladio városában. A Világörökségi hely-
színként nyilvántartott belvárosban, az elegáns paloták,
a vidámsággal teli terek között sétálva megtapasztalhat-
juk az olasz délután igazi hangulatát. Megnézzük a Teat-
ro Olimpico-t, a Basilica Palladiana-t, és a Signoria teret.
Szállás a Garda-tó környékén (1 éj).

2. NAP » Reggeli után továbbutazás a Pó síkságon és 
az Appenninek tengerparti vonalán át Franciaországba.
Kora délután érkezünk a gyönyörű fekvésű Eze-be.
A hangulatos városka szűk sikátorain jutunk fel a hegy-
csúcsra épült vár helyén kialakított botanikus kertbe,
ahonnan elénk tárul a Cote d’Azur lélegzetelállító pano-
rámája. Majd egy látványos útvonalon érjük el Nizza-t,
ahol az óváros nyüzsgése mellett a híres Angol-sétánnyal
is megismerkedünk. Szállás elfoglalása Cannes-ban (4 éj).

3. NAP » Pihenés a tengerparton, vagy egész napos 
fakultatív kirándulás a híres mini államba, Monacoba!
A világ egyik legérdekesebb Oceanográfi ai múzeumá-
nak megtekintése után, felfedezzük Monaco sziklaszirt-
re épült hangulatos óvárosát, a Szent Miklós-katedrá-
list, a Hercegi palotát és részt veszünk az őrségváltáson. 
Délután Monte Carlo vár ránk nagyvilági csillogással 

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
30 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

FAKULTATÍV 
KIRÁNDULÁS, 3. NAP
2 500 Ft/fő 
+ belépődíj 30 €/fő
(min. 15 fő jelentkezése esetén)

FAKULTATÍV 
KIRÁNDULÁS, 4. NAP
2 500 Ft/fő 
+ belépődíj 10 €/fő
(min. 15 fő jelentkezése esetén)

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 2-3 
ágyas zuhanyzós 
szobáiban 

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasznála-
ti díjakat, audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a fakultatív kirándulás 
díját, a turistaadót, és a betegség-, bal-
eset- és poggyászbiztosítást. Ennek 
megkötése szerződéskötési feltétel. Ez 
alól kivétel, ha az utas írásban nyilatko-
zik, hogy rendelkezik utasbiztosítással 
az adott időszakra.

ÚTVONAL: GYŐR » KAPUVÁR » SOPRON » VICENZA » EZE » NIZZA » MONACO » 
MONTE CARLO » SAINT TROPEZ » GRASSE » CANNES » MENTON » SAN REMO » 
SIRMIONE » SOPRON » KAPUVÁR » GYŐR

2018. 
07. 06-12.
» 7 nap / 6 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

182 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

42 000 Ft/fő

Francia Riviéra 
– az azúrkék tengerpart

FranciaországBUSZOS 
UTAZÁS

FÚJ
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5. NAP » Egész napos kirándulást teszünk a Loire völ-
gyében. Először meglátogatjuk a hatalmas, az évszá-
zadok kastélyának is nevezett Blois kastélyát, majd a 
Chambord-i kastélyt, ezt követően az egyik legszebbnek 
tartott hölgyek kastélyába a Chenonceaux-i vízi kas-
télyba és parkjába teszünk látogatást.

6. NAP » A reggeli elfogyasztása után vásárlási lehető-
ség a Défense negyedben, majd búcsút veszünk Párizs-
tól. Délután továbbutazás Elzász fővárosába, Stras-
bourgba. Este a szállás elfoglalása (1 éj).

7. NAP » Délelőtt városnézés Strasbourgban, a világ 
egyik legmagasabb templomtornyának meglátogatása. Dél 
körül indulás hazafelé, folyamatos hazautazás rövid meg-
állókkal. Érkezés a késő éjszakai órákban Magyarországra.

1. NAP » Utazás Németországon keresztül Metzbe, a
tranzitszállásunkra. Útközben rövid pihenő a hangulatos 
Regensburgban. Szállás elfoglalása (1 éj).

2. NAP » Párizs fele folytatva utunkat, Reimsben
megnézzük a francia királyok ősi koronázó templomát,
a gyönyörű gótikus katedrálist. Chagall üvegablakai mel-
lett a középkori mesterek kőfaragásai és a híres mosoly-
gó angyal várnak ránk. Továbbutazás Párizsba, ahol 
a Montparnasse torony tetejéről találkozunk először a 
város lenyűgöző látványával, majd a madártávlat után,
ismerkedünk a város nevezetességeivel: Notre Dame 
katedrális, Pompidou központ, Forum des Halles, Palais 
Royal, a Louvre híres üvegpiramisa, Diadalív, majd Párizs 
legelegánsabb sugárútján a Champs Elysées-n sétálunk. 
Szállás elfoglalása Párizsban (4 éj).

3. NAP » A Napkirály hajdani rezidenciáját, a Versail-
lesi kastélyt és a kertjét keressük fel. A kastély pompáját 
a királyi lakosztályok és a tükörterem, a mai napig hűen 
őrzik. Minden a fényről, a dicsőségről szól. A kertépí-
tészet különleges alkotása a szökőkutakkal, szobrokkal,
medencékkel és a csodálatos virágokkal díszített park. 
Visszatérve Párizsba az Eiffel-tornyot keressük fel, majd 
a város híres bohém-negyede, a Montmartre következik. 
A Festők terénél fi gyelhetjük a portrékészítőket, meg-
ihatunk egy pohár Calvados-t és a Szent-Szív-bazilika,
vagyis a Sacre Coeur lépcsőiről élvezhetjük a város esti 
panorámáját.

4. NAP » A délelőtti órákban látogatást teszünk a 
híres párizsi képtárban, a Louvre-ban, a világ egyik leg-
gazdagabb múzeumában. Megtekinthetjük Leonardo 
da Vinci híres Mona Lisa-ját. A képtár-palota meglátoga-
tása után egy rövid sétát teszünk a belvárosban a Szaj-
na parton. Majd ellátogatunk az Invalidusok Dómjába,
ahol Napóleon sírja is található, és a Pantheon. Este egy 
kellemes hajókiránduláson veszünk részt a Szajnán. A 
Szajnáról gyönyörű kilátás nyílik a megvilágított Párizs-
ra, megtekinthetjük a még eddig nem ismert épületeket,
mint például a Musée d’Orsay-t, de kivilágított fényében 
csodálhatjuk meg az Eiffel-tornyot és a már többi, álta-
lunk ismert épületet is.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
130 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset-és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » METZ » REIMS » PÁRIZS » VERSAILLES » BLOIS » 
CHAMBORD » CHENONCEAUX » STRASBOURG » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
08. 06-12.
» 7 nap / 6 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

172 900 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

49 000 Ft/fő

Párizs
és a Loire-völgye

Franciaország BUSZOS 
UTAZÁS

F ÚJ
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6. NAP » Reggelit követően elindulunk Horvátor-
szág felé. A világ egyik gyöngyszemének méltán tar-
tott Dubrovnik lesz a mai kirándulásunk első célpontja, 
ahol helyi idegenvezető mutatja meg számunkra Ragu-
za városának felbecsülhetetlen értékeit: kolostorokat és 
templomokat, a velencei stílusú városházát, a mindig 
nyüzsgő piacokat. Ezt követően Splitben megtekintjük
az egykori pogány szentélyből kialakított keresztelőká-
polnát és kisétálunk a gyönyörű pálmafákkal díszített 
tengerparti korzóra, majd a szabadidő után indulunk 
szállásunkra (1 éj).

7. NAP » Reggeli után rövid városnézés Trogirban.
A városban sétálva igazi velencei hangulatot tapaszta-
lunk, hiszen a Velencei Köztársaság idejében kiemelke-
dő jelentősége volt, melyet a városfal és a Kamerlengo 
erőd bizonyít. Elköszönünk Horvátországtól és haza-
indulunk. Rövid pihenőket tartva a késő esti órákban 
érkezünk haza.

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban. Folyama-
tos utazás Horvátországon keresztül rövid pihenőkkel 
Szarajevoba. A város nevezetességeivel ismerkedünk,
bazár, dzsámik, székesegyház és természetesen Ferenc
Ferdinánd meggyilkolásának színhelye. A szállás elfogla-
lása után vacsora (1 éj).

2. NAP » Reggeli után továbbutazás Montenegroba.
Útközben Bosznia-Hercegovina műemlékekben bővelkedő
városába, Mostarba látogatunk. Városnézés után rövid 
pihenő, majd indulás Budvára a szálláshelyünkre. (4 éj)

3. NAP » Reggeli után egész napos kirándulásra 
megyünk. Budva városát elhagyva Sveti Stefan szige-
ténél fotószünetet tartunk, majd Stari Bar romváros
megtekintése következik. Közel 500 évet megyünk visz-
sza a korban a romos épületek közt. Továbbindulunk a 
Skadari Tóhoz, ahol rövid fotószünetet tartunk, majd 
Vírpazarban 1,5 órás csónakázáson veszünk részt a 
tavon. Egy fantasztikus úton érünk vissza a szálláshelyre.

4. NAP » Reggelit követően Perast városába utazunk.
A történelmi városból kishajóval megyünk át az öböl 
közepén található Szirti Madonna szigetre, ahol nem 
csak a templomot, hanem az ott található kis múzeumot 
is megtekintjük. Ezt követően Kotor városába utazunk,
ahol a városfalakkal körülvett város székesegyházát és
műemlék épületeit tekintjük meg. Városnézést követő-
en szabad program következik, majd visszaindulunk a 
szálláshelyre.

5. NAP » Reggeli után a Njegusi szerpentines úton
haladva, a számozott hajtűkanyarokban sonka, sajt kós-
toló és vásárlási lehetőség vár minden látogatót. Ezt 
követően továbbindulunk Cetinjébe, mely a régi idők-
ben Montenegró fővárosa volt. Itt megtekintjük a kolos-
tor épületét és a volt főváros makettjét. Továbbutazunk 
Montenegró leglátogatottabb kolostorához, az Ostrogi
kolostorhoz. Félelmetes magasságban épült a hegy 
meredek oldalába, épp ezért kis buszokkal jutunk fel,
majd tekintjük meg.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
40 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » BUDAPEST » SZARAJEVO » MOSTAR » 
STARI BAR » PERAST » KOTOR » CETINJE » OSTROG » DUBROVNIK » SPLIT » TROGIR » 
BUDAPEST » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

2018. 
08. 14-20.
» 7 nap / 6 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

149 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

27 200 Ft/fő

MontenegroBUSZOS 
UTAZÁS

MNE

Montenegro,
a fekete hegyek országa
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2. NAP » Az ország kincsének szá-
mító tengerpartot keressük fel. Itt
elsőként a legnagyobb kikötővárossal, 
Rijekával ismerkedünk, majd a kor-
zóval, a tengerparti rivával és a trsati
kegytemplommal. Ezután az igazi

1. NAP » Utazás a világszerte 
ismert horvát nemzeti parkba Plit-
vicére, ahol a parkban túrázva,
hajókázva esünk egyik ámulatból a 
másikba a természet szépségét látva. 
Szállás elfoglalása a tóvidéken.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
400 HRK/fő és 15 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV PROGRAM 
KRK-SZIGETRE
(hajózással, borkóstolóval)
9 900 Ft/fő 
(min. 15 fő jelentkezése esetén)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást félpanzió-
val, a csoportkísérő és a helyi idegenvezető 
díját, a parkolást, az úthasználati díjakat, 
az audio-guide használatot az utazás 
teljes időtartamára és az útlemondási 
biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-500 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
200 HRK/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 06. 20-24.

» 5 NAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

99 500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
34 000 Ft/fő

2018. 07. 21-22.

» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

41 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
8 500 Ft/fő

1. NAP »
vátországba, érkezés a horvát ten-
gerpart legjelentősebb kikötő és egy-
ben nagy városába, a 200.000 lakosú 
Rijekába. Megismerkedünk a vas-
miniszterünk, Baross Gábor által ter-
vezett kikötővel, a parti Rivával, a 
híres Korzóval. Ezután Trsatra láto-
gatunk, ahol az ország egyik leghíre-
sebb kegytemplomát tekintjük meg. 
A Kvarner fővárosa után érkezünk 
az Isztria egyik nevezetes városába,
Pazinba. Szállás Novigradban (4 éj).

2. NAP » A napot Poreč világörök-
ség részét képező kiemelkedő neve-
zetességével, a Szent Euphrasius 
bazilika megtekintésével kezdjük,

Isztriai emlékek
nyomában

Plitvice
– Kvarner

Horvátország BUSZOS 
UTAZÁS

Horvátország BUSZOS 
UTAZÁS

HR

HR

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » RIJEKA » PAZIN » POREČ » ROVINJ » SOPRON » 
KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » PLITVICE » RIJEKA » OPATIJA » SOPRON » 
KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

majd ellátogatunk a természeti cso-
dának számító Limski fjordhoz. Itt
végighajózva csodáljuk meg közel 
10 km-en át a varázslatos kanyont. 
Ezt követően érkezünk a romanti-
ka városának nevezett Rovinjba, az 
egykori velencei Rovigóba.

3. NAP » Egész napos pihe-
nés, fürdőzés Novigradban vagy 
fakultatív kirándulási lehetőség
Krk-szigetére, ahol alkalmunk nyí-
lik hajózni az Adriai-tengeren és egy 
mediterrán borkóstolón részt venni.

4. NAP » Kirándulás Pulaba. A
város első fénykora a római korhoz 
kacsolódik, amelyből ránk maradt az 

amfi teátrum, Augustus-szentély, dia-
dalív és a közélet egykori színhelye a 
fórum. Szabadidőt követően kirán-
dulunk a nemzeti parkok közé tarto-
zó Brioni-szigetek legnagyobbikára.k
Itt kisvonaton utazva ismerkedünk a 
titói korszakkal, hiszen látjuk a szafari 
parkot, melynek állatait ajándékként 
kapta az egykori államfő.

5. NAP » Hazautazás közben,
kicsit felidézzük a Monarchia béke-
beli hangulatát az egykori Abbá-
zia, a mai Opatija tengerparti sétá-
nyán, az elegáns szállodák, kávézók 
között. Az arisztokrácia üdülővárosa 
után indulunk vissza Magyarországra, 
Zágrábon át.

békebeli hangulatot híven megőrző 
csodálatos Opatiját keressük fel, ahol t
belekóstolhatunk az arisztokrácia ked-
velt üdülőhelyének légkörébe és meg-
mártózhatunk az Adria hűsítő vizében.
Hazautazás az ismeretett útvonalon.

BŐVÍTETT
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ján fekvő középkori Pocitelj fellegvárat látogatjuk meg 
és ezután térünk vissza a tengerpartra, ahol még a dél-
után folyamán fürdési lehetőségünk lesz.

5. NAP » Elhagyva Bosznia-Hercegovinát tovább folytat-
juk Dalmácia szépségeinek feldolgozását, elsőként Split
városáét. A város 2000 év tanúja, hiszen láthatjuk az egy-
kori császári palotát, melyet Diocletianus építtetett. Megte-
kintjük az egykori pogány szentélyből kialakított kereszte-
lőkápolnát és kisétálunk a gyönyörű pálmafákkal díszített 
tengerparti korzóra, majd a szabadidő után Trogirba láto-
gatunk. A városban sétálva igazi velencei hangulatot tapasz-
talunk, hiszen a Velencei Köztársaság idejében kiemelkedő 
jelentősége volt, melyet a városfal és a Kamerlengo erőd 
bizonyít. Legnagyobb nevezetessége a Szt. Lőrinc székes-
egyház, melynek kincstárát is látjuk majd. Második hona-
lapítónknak nevezett IV. Bélára a közeli Király-sziget emlé-
keztet. Uralkodónk itt talált menedéket a tatár elől. Szállás 
elfoglalása Sinjben (1 éj).

6. NAP » Búcsúzunk Dalmáciától és hazaútban az 
ország fővárosát, Zágrábot látogatjuk meg, ahol szent
királyaink emlékével találkozunk először, amikor a Kap-
tolban található székesegyházat tekintjük meg. A város-
nézést a Gradecen folytatjuk, a parlament, a kormány-
zói palota és a Szt. Márk templommal. Szabadidő után 
indulunk az ismertetett útvonalon Magyarországra.

1. NAP » Utazás a kontinentális éghajlatú Horvátor-
szágon át az ország műemlékekben leggazdagabb vidé-
kére, a dalmát tengerpartra. Elsőként a magyar emlé-
kekben gazdag Zadart keressük fel, melynek ódon 
hangulatú utcái elbűvölik a látogatót. A város az ókortól
lakott, mely korra az egykori római Forum feltárt emlé-
kei utalnak. Sétánk során látjuk a város híres templomait,
a Szt. Anasztáziát, a Szt. Simont és Szt. Kersovánt. Innen 
nem messze élvezhetjük a tenger morajlását a tengeri 
orgona révén. Szállás elfoglalása Sinjben (1 éj).

2. NAP » A délelőtt folyamán megismerkedünk a 
Krka Nemzeti Park csodálatos látnivalóival Skradin-
ból hajókázva a folyón a szárazföld belseje felé utazva.
A kellemes hajókázás után sétálunk a Skradini-zuhogó-
hoz, mely egy csodálatos vízlépcsőrendszer. Szabadidő 
után Šibenikbe utazunk, mely a Krka torkolata közelé-
ben fekvő gyönyörű város. Stratégiai fontossága miatt
erődök védték, melynek legfőbb nevezetessége a Juraj 
Dalmatinacra által épített Szt. Jakab székesegyház. A 
város műemlékei (Városháza, loggia) emlékeztetnek a 
több évszázados velencei korszakra. Továbbutazunk dél-
re, 3 éjt töltünk Bosznia-Hercegovina területén lévő ten-
gerparti üdülővárosban Neumban (3 éj). 

3. NAP » A világ egyik gyöngyszemének méltán 
tartott Dubrovnik lesz a mai kirándulásunk célpontja,
ahol helyi idegenvezető mutatja meg számunkra Raguza 
városának felbecsülhetetlen értékeit, kolostorokat és 
templomokat, a velencei stílusú városházát is, továbbá 
a mindig nyüzsgő piacokat. Szabadidő keretében hajó-
kázásra is van lehetőségünk.

4. NAP » A mai napon fakultatív kirándulás kere-
tében látogatunk egy „más” világba, Bosznia-Herceg-
ovina műemlékekben bővelkedő városába, Mostarba. 
A várost kettészelő Neretva két partján elterülő város 
lenyűgöző hatást kelt mecsetjeivel, minaretjeivel és az
új keresztény templomokkal. Igazi keleti hangulatot
tapasztalunk Kujundzilukban, átsétálva a Csontváryt
is megidéző újjáépített Öreg hídon. Délután folyamán 
ellátogatunk Medjugorije-ba, Dél-Európa legismertebb
és leglátogatottabb kegyhelyére. Majd a Neretva part-

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/fő

BELÉPŐDÍJAK
250 HRK/fő 
(tájékoztató jellegű ár)

FAKULTATÍV 4. NAP
4 000 Ft/fő 
(min. 15 fő jelentkezése esetén)

SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a fakultatív nap költsé-
gét, a turistaadót és a betegség-, 
baleset- és poggyászbiztosítást. 
Ennek megkötése szerződéskötési 
feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írásban 
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » LENTI » SZOMBATHELY » ZÁGRÁB » ZADAR » 
SKRADIN » ŠIBENIK » SPLIT » DUBROVNIK » TROGIR » BIOGRAD » ZÁGRÁB » SZOMBATHELY » 
LENTI » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
07. 26–31.
» 6 nap / 5 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

135 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

22 500 Ft/fő

Dalmácia, a mediterrán
gyöngyszem

HorvátországBUSZOS 
UTAZÁS

HR

41GÁL-BUSZ TRANSZPORT KFT. • WWW.GALBUSZ.HU • INFO@GALBUSZ.HU



RIJEKA–OPATIJA » A horvát tengerpart legjelen-
tősebb kikötő és egyben nagyvárosába, a 200.000 lakosú 
Rijekába utazunk. Megismerkedünk a vasminiszterünk, 
Baross Gábor által tervezett kikötővel, a parti Rivával, 
a híres Korzóval. Ezután felidézzük a Monarchia béke-
beli hangulatát az egykori Abbázia, a mai Opatija ten-
gerparti sétányán, az elegáns szállodák, kávézók között. 
Belépődíj: nincs

TRIESZT–MIRAMARE-KASTÉLY » Kirándulás a 
hangulatos olaszországi Triesztbe, városnézés, majd 
az osztrák mesekastélyt, a Miramare-kastélyt látogat-
juk meg, mely Habsburg Miksa osztrák főherceg és fele-
sége, Sarolta belga királyi hercegnő részére épült isztri-
ai fehér mészkőből. Belépődíj: 10 EUR/fő (tájékoztató
jellegű ár)

LIMSKI FJORD–ROVINJ » Ellátogatunk a ter-
mészeti csodának számító Limski fjordhoz. Itt végig-
hajózva csodáljuk meg közel 10 km-en át a varázslatos 
kanyont. Ezt követően érkezünk a romantika városának 
nevezett Rovinjba, az egykori velencei Rovigóba. Belé-
pődíj: 15 EUR/fő + 50 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)

PULA–BRIONI SZIGETEK » Kirándulás Pulaba.
A város első fénykora a római korhoz kacsolódik, amely-
ből ránk maradt az amfi teátrum, Augustus-szentély, dia-
dalív és a közélet egykori színhelye a fórum. Szabadidőt 
követően kirándulunk a nemzeti parkok közé tartozó 
Brioni-szigetek legnagyobbikára. Itt kisvonaton utaz-
va ismerkedünk a titói korszakkal, hiszen látjuk a szafari 
parkot, melynek állatait ajándékként kapta az egykori 
államfő. Belépődíj: 300 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-500 Ft/nap/fő
SZÁLLÁS
2  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/fő/nap
FAKULTATÍV PROGRAM
Limski fj ord–Rovinj:
2 600 Ft/fő
Pula–Brioni szigetek:
3 000 Ft/fő
Rijeka–Opatija:
4 300 Ft/fő
Trieszt–Miramare-kastély:
4 000 Ft/fő
(min. 15 fő esetén)
SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a fakultatív programok 
díját, a turistaadót és a betegség-, baleset- 
és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése 
szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha 
az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelke-
zik utasbiztosítással az adott időszakra.

2018. 08. 04-05.

» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

37 800 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
6 800 Ft/fő

2018. 09. 01-08.

» 7 NAP / 6 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

129 500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
51 600 Ft/fő

világ legkülönbözőbb tájairól származó egzotikus növé-
nyeket. Délután belekóstolhatunk az arisztokrácia ked-
velt üdülőhelyének légkörébe és megmártózhatunk az
Adria hűsítő vizében. Vacsora, szállás Opatijában (1 éj).

2. NAP » Reggelit követően alkalmunk adódik szabad-
program keretében egyénileg is felfedezni a várost. Ezu-
tán a legnagyobb kikötővárossal, Rijekával (Fiume) ismer-
kedünk, majd a korzóval, a tengerparti rivával és a trsati 
kegytemplommal. Hazautazás, érkezés az esti órákban.

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban Opatija pál-
mafás tengerpartjára. Opatija (Abbázia) egykor az Oszt-
rák-Magyar Monarchia része volt. A város épületein érző-
dik, hogy arisztokratáknak, báróknak és hercegeknek 
építették. A patinás szállodák a legelőkelőbb embere-
ket fogadták az elmúlt 200 évben. 12 km hosszú tenger-
parti sétányát, a Lungomare-t az Adria egyik legszebb 
sétányának tartják. Sétánk során láthatjuk a Leány sirály-
lyal szobrot, az Angyali üdvözlet- és Szent Jakab-temp-
lomot. A Szent Jakab-parkba érve megcsodálhatjuk a 

Opatijai kiruccanás
fürdőzéssel

Isztriai
nyaralás

Horvátország BUSZOS 
UTAZÁS

Horvátország BUSZOS 
UTAZÁS

HR

HR

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » RÉDICS » OPATIJA » RIJEKA » RÉDICS » SOPRON » 
KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » PORECS » SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

1. NAP » Érkezés a kora délutáni órákban Porecbe. Szállás elfoglalása (6 éj).

2-6. NAP » Pihenés, fürdőzés az Adria partján.

7. NAP » Hazautazás, érkezés az esti órákban Magyarországra.

FAKULTATÍV PROGRAMOK

ÚJ

ÚJ
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6. NAP » Reggeli, majd folytatjuk az ismerkedést a 
Néva-parti várossal. Ezután Petrodvorec következik, 
mely az orosz Versailles-ként ismert. Visszaérkezünk a 
délutáni órákban Szentpétervárra, s folytatjuk a város 
további megismerését. Meglátogatjuk a Szent Izsák szé-
kesegyházat, a Kazányi székesegyházat és a Nyevszkij 
Proszpektet, majd szabadprogram.

7. NAP » Egész napos szabadprogram vagy fakultatív 
programlehetőség az orosz főváros meglátogatásá-
ra hálókocsis vonattal. A moszkvai városnézés kere-
tében megtekintjük a Vörös teret, a Kremlt, a Győze-
lem parkot, a Diadalívet, a Bolsojt, a GUM-ot, a Boldog 
Vazul-székesegyházat, valamint a kihagyhatatlan moszk-
vai metró állomások valamelyikét, helyi vezető kíséreté-
ben. Vacsora Moszkvában. Az esti Moszkva megtekinté-
se után visszautazás Szentpétervárra.

8. NAP » Délelőtt megtekintjük a Vérző Megváltó Szé-
kesegyházat, majd vásárlási lehetőség a városban, mielőtt
elhagyjuk Oroszországot. Továbbutazás a fi nn fővárosba, 
Helsinkibe. Amennyiben a határátlépés engedi, autóbu-
szos városnézés Helsinkiben. Este a szállás elfoglalása (1 éj).

9. NAP » A reggeli órákban megtekintjük Helsinki neve-
zetességeit. Megtekintjük a Helsinki katedrálisát, valamint
az ortodox Uszpenszkij-katedrálist is. Dél körül kompra 
szállunk és áthajózunk az észt fővárosba, Tallinnba. Este 
rövid ismerkedés a várossal, majd a szállás elfoglalása (1 éj).

10. NAP » Reggeli után megismerkedünk az észtek 
fővárosával. Séta a városban, megtekintjük az Alekszandr 
Nyevszkij-székesegyházat. Délben keresztülutazunk 
Észtországon és Lettországon, útközben gyönyörködhe-
tünk a balti táj és a Rigai-öböl szépségében. Este érke-
zés a szállásra, a litván- lengyel határ környékére (1 éj). 

11. NAP » A nap során folyamatosan utazás hazafe-
lé a lengyel Mazúri Tóvidéken keresztül. Érkezés a késő 
éjszakai órákban Magyarországra.

A PROGRAMOK SORRENDJE A MÚZEUMI 
BELÉPŐK IDŐRENDJÉTŐL VÁLTOZHAT!

1. NAP » Folyamatosan utazás Szlovákián át a 
Vág-völgyében a lengyel fővárosba, Varsóba. Útköz-
ben rövid megállók, majd érkezés a kora esti órákban.
Autóbuszos városnézés keretében megtekintjük a len-
gyel főváros legfőbb nevezetességeit, a Fő teret és a 
dóm környékét. Szállás elfoglalása Varsóban (1 éj).

2. NAP » Reggeli után indulás a Balti államokba, első-
ként Litvániába, a legdélibb fekvésű, egyben a legna-
gyobb és a legnépesebb balti államba. Litvánia volt az
első köztársaság, mely elszakadt a Szovjetuniótól: az
ország 1990. március 11-én kiáltotta ki függetlenségét
és nyerte vissza szuverenitását. Elsőként meglátogatjuk 
a Trakai vízi várat, mely egy tó közepére épült. Ezt köve-
tően a fővárosba, a festői szépségű Vilniusba utazunk.
A település építészeti szempontból Kelet-Európa egyik 
legszebb óvárosával büszkélkedhet. Szállás elfoglalása 
Vilniusban (1 éj). 

3. NAP » A mai napon Lettországban teszünk látoga-
tást. Fővárosa Riga a Baltikum legnagyobb városa, mely 
2014-ben Európa kulturális fővárosa volt. Útban Riga felé 
megállunk a különleges hangulattal bíró Keresztek Hegyén,
majd városnézés Rigában. Megtekintjük az egykori Hanza 
város nevezetességeit és sétálgatunk a szűk óvárosi utcács-
kákban. Este a szállás elfoglalása Rigában (1 éj). 

4. NAP » Kora reggeli után utazás Oroszországba. Érke-
zés Szentpétervárra az esti órákban. Szentpétervár Orosz-
ország legszebb és egyben leggazdagabb városa. Az észak 
Velencéjeként is ismert városban a folyókon és csatornákon 
több száz meseszép híd ível át. Szállás elfoglalása (4 éj).

5. NAP » Reggelit követően felfedezzük a város neveze-
tességeit. Megtekintjük a Palota teret, a Téli Palotát, Nagy 
Péter cár lovas szobrát. Délután látogatást teszünk Carsz-
koje Szeloba, mely 200 éven keresztül a cárok nyara-
lója volt. A Katalin Palota barokk pompája a mai napig
őrzi a cári korok lenyűgöző fénykorát. Délután visszaérke-
zés a városba, majd az Ermitázst tekintjük meg, ahol gaz-
dag képzőművészeti gyűjtemény kapott helyet (Leonardo,
Van Gogh, El Greco, Michelangelo, Rubens, Tiziano…)

VÍZUMDÍJ
25 000 Ft/fő

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
145 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár)

FAKULTATÍV 
MOSZKVAI PROGRAM
65 000 Ft/fő + helyi belépők 
(min. 15 fő esetén)

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 2-3 
ágyas zuhanyzós 
szobáiban, 
Varsó (1 éj), Vilnius (1 éj), 
Riga (1 éj), Szentpéter-
vár (4 éj), Helsinki (1 éj), 
Tallinn (1 éj), 
Augustów (1 éj) 
A moszkvai kiránduláson részt-
vevőknek 2 éjszaka a hálókocsis 
vonaton.

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

AZ ÁRVÁLTOZ-
TATÁS JOGÁT 
FENNTARTJUK!

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a vízumdíjat, a fakul-
tatív program díját, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » RAJKA » POZSONY » ZSOLNA » KRAKKÓ » 
VARSÓ » BIALYSTOK » TRAKAI » VILNIUS » RIGA » SZENTPÉTERVÁR » HELSINKI » 
TALLINN » RIGA » KAUNAS » VARSÓ » POZSONY » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

2018. 
07. 18-28.
» 11 nap / 10 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

275 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

89 000 Ft/fő

Szentpétervár–Moszkva
A csodálatos fehér éjszakák

Több országon átBUSZOS 
UTAZÁS

ÚJ
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ban. Ezután utazás Horvátországba, ahol a szállásunk 
a csodálatos Plitvicei-tavak közelében található.k

2. NAP » A mai napon a közel 300 hektáron elterü-
lő tórendszerrel ismerkedünk gyalogosan és hajóval. 
A lenyűgöző tórendszer látványa mindenkit meggyőz, 
miért is választották a tavakat a világörökség részévé.
Hazaérkezés az esti órákban.

1. NAP » Az ismertetett útvonalon utazva érkezünk a 
szlovén karsztvidékre, mely a vadregényes barlangrend-
szer hazája. A cseppkőbarlangok közül a leghíresebb és 
látványosabb kerül a programunkba, az 1812 óta ismert 
postojnai, melyet elektromos kisvonaton utazva, illetve 
gyalogosan ismerünk meg. Ezt követően egy egyedülálló-
an látványos sziklavárat nézünk meg, mely egy hatalmas 
sziklahasadék adottságait kihasználva épült a középkor-

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
20 €/fő és 300 CZK/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
4  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő és a helyi 
idegenvezető díját, a parkolást, az 
úthasználati díjakat, az audio-guide 
használatot az utazás teljes időtarta-
mára és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-500 Ft/nap/fő
BELÉPŐDÍJAK
200 HRK/fő és 30 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépőjegyeket, a turistaadót és a 
betegség-, baleset-és poggyászbiztosí-
tást. Ennek megkötése szerződéskötési 
feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas írás-
ban nyilatkozik, hogy rendelkezik utas-
biztosítással az adott időszakra.

2018. 04. 06-08.

» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

59 500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
15 200 Ft/fő

2018. 05. 26-27.

2018. 09. 08-09.

» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

38 500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
8 200 Ft/fő

egy belvárosi étteremben. Szállás Prágában (1 éj).

3. NAP » Reggeli után folytatjuk utunkat a szlovák 
fővárosba, Pozsonyba. Magyar emlékek nyomába ere-
dünk a királyi koronázó városba. Megcsodáljuk a pom-
pásan felújított belváros elegáns főúri palotáit, a Szent 
Márton koronázó dómot, a Mátyás király által alapított 
egyetem épületét, a régi Magyar országgyűlés palotá-
ját, a Mihály-kaput és az elegáns Óváros teret. A város
fölé magasodik a pozsonyi vár, amely a belváros műem-
lékeivel együtt alkotja Pozsony legfőbb látványosságait. 
Hazautazás, érkezés az esti órákban.

1. NAP » Indulás a reggeli órákban, érkezés folyama-
tos utazással az osztrák fővárosba, Bécsbe. Gyalogos és 
buszos városnézés keretében ismerkedés a főbb neve-
zetességekkel (Burg, Fogadalmi templom, Szent István 
székesegyáz, Kärtner Strasse). Délután a császári kripta 
megtekintése következik, majd látogatás a Hofburgban,
a császári család egykori rezidenciáján. Vacsora egy han-
gulatos Heurigerben. Szállás Bécs környékén (1 éj). 

2. NAP » Kora reggelit követően indulás a cseh főváros-
ba. Prágában helyi idegenvezető ismertet meg minket a 
várossal (Károly-híd, Orloj, óváros, Szent-Vitus székesegyház, 
vár). Ezután szabadprogram, mindenki egyénileg élvezheti 

3 nap 3 főváros:
Bécs – Prága – Pozsony

 Postojna 
– Plitvice

Több országon át BUSZOS 
UTAZÁS

Több országon át BUSZOS 
UTAZÁS

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » BÉCS » PRÁGA » POZSONY » SOPRON » 
KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » POSTOJNA » PLITVICE » SOPRON » 
KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

ÚJ
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múzeumként működik. A Royal Mile (Királyi mérföld), 
amelybe az óváros utcácskái torkollnak ma is az egyko-
ri dicsőséget tükrözi. A kelta és középkori történelemmel 
átitatott Edinburgh igazi kulturális kincsesbánya, amelynek 
látványát nagymértékben meghatározzák dombjai, kated-
rálisai és az edinburgh-i vár jellegzetes kőtornyai. Megte-
kintjük a évszázados titkokat rejtő Holyroodhouse palotát, 
mely a brit királyi család hivatalos rezidenciája.

7. NAP » Reggeli, majd utazás a Fife-félsziget jellegzetes, 
régi halászfalvainak érintésével St. Andrewsba, Skócia
ősi egyetemi városába és a golf őshazájába. Rövid séta
a hangulatos városban, közben megtekintjük az egyko-
ri katedrális és vár romjait. Ezután látogatás a kísértetek 
által legkedveltebb kastélyban, a Glamis-kastélyban.
Szállás elfoglalása Pitlochry környékén (1 éj).

8. NAP » Reggelit követően látogatást teszünk a Loch 
Ness tó partján lévő dombot uraló Urquhart várának
romjainál. Szerte a világon e vár romjainak lábánál fi gyelik 
meg a legtöbben Nessie, a szörny felbukkanását. Séta a tó 
partján. Utazás szálláshelyünkre Glasgow környékére (1 éj).

9. NAP » Ma elhagyjuk Skóciát, útközben megcsodál-
hatjuk Nagy Britannia Nemzeti Parkjainak festői tavait és 
hegyvidékeit. Este behajózás Newcastle-be, rövid séta 
a városban. Éjszaka a hajón (1 éj).

10. NAP » Reggeli a hajón, majd kikötést követően 
megismerhetjük a csatornákkal (gracht) átszőtt Amsz-
terdam különleges városképét – ami miatt Észak Velen-
céjének is szokták emlegetni: a Dam – a város főtere, 
Királyi palota, Sirámok tornya, Régi templom, Remb-
randt lakóháza. Ezután utazás a németországi szállás-
helyre (1 éj).

11. NAP » Reggelit követően hazautazás rendszeres 
pihenőkkel. Érkezés az esti órákban.

1. NAP » Indulás Győrből a reggeli órákban. Egész
napos utazás rendszeres pihenőkkel. Tranzitszállás és 
vacsora Németország területén (1 éj).

2. NAP » Korai reggeli után továbbutazás Angliába. 
Átkelés a csatornán a Csalagúton. Továbbutazás Can-
terburybe, az anglikán egyház központjába, Anglia 
egyik legszebb kisvárosába. Érkezés Londonba az esti
órákban, szállás elfoglalása (2 éj).

3. NAP » Reggeli után Anglia fővárosában folytatjuk 
utunkat, egész napos városnézés Londonban, mely során 
meglátogatjuk a város nevezetességeit. Gyalogos- buszos 
városnézés keretében megtekintjük a Tower-hidat, a City 
felhőkarcolóit, a Szent Pál székesegyházat, majd az Oxford 
Street, a Hyde-park, a Buckingham palota, a Piccadilly, a Tra-
falgar tér, a Parlament és a Westminster-apátság következik.

4. NAP » Reggel utazás az egyik legismertebb egyete-
mi városba Cambridge-be, ahol sétálunk a különös tör-
téneteket őrző ősi egyetemi épületek között. Továbbuta-
zás Anglia egyik legszebb középkori városába, Yorkba.
Séta a labirintusszerű belvárosban, látogatás az ország
legtöbb üvegablakával rendelkező, XIII. századi katedrá-
lisban. Szállás elfoglalása York környékén (1 éj).

5. NAP » Korai reggeli után látogatás Durhamben, ahol
utazásunk legősibb, tipikus vaskos falú, ám mégis kecses,
normann katedrálisát tekintjük meg, mely az UNESCO 
Világörökség része. Abbotsfordban a legnagyobb skót író

– Sir Walter Scott – által megálmodott kastélyt keressük fel,
majd a Northumbria Nemzeti Parkon keresztül utazunk 
Skóciába. Szállás elfoglalása Edinburgh környékén (2 éj).

6. NAP » Európa egyik legtöbb történelmi emlékét őrző
városával, Skócia fővárosával, Edinburgh-gel ismerkedhe-
tünk meg. A kontinens legszebb és leghangulatosabb úti
céljai közé tartozik. A város jelképe a vár, mely ma hadi

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
120 GBP/fő 
(tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban 
(1 éj hajón, 4 ágyas kabinokban)

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a kétágyas kabin fel-
árat, a turistaadót és a betegség-, bal-
eset- és poggyászbiztosítást. Ennek 
megkötése szerződéskötési feltétel. Ez 
alól kivétel, ha az utas írásban nyilatko-
zik, hogy rendelkezik utasbiztosítással 
az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » LONDON » CAMBRIDGE » YORK » DURHAM » 
ABBOTSFORD » EDINBURGH » ST. ANDREWS » URQUHART » ANTWERPEN » SOPRON » 
KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
07. 08-18.
» 11 nap / 10 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

310 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

89 000 Ft/fő

KÉTÁGYAS KABIN 
FELÁR (9. nap)

12 000 Ft/fő

Kalandozás Anglia és Skócia földjén
– vadregényes kastélyok és várak nyomában

Több országon átBUSZOS 
UTAZÁS

ÚJ

45GÁL-BUSZ TRANSZPORT KFT. • WWW.GALBUSZ.HU • INFO@GALBUSZ.HU



4. NAP » A Schelde parti kikötővárosban, Antwer-
penben, Rubens nyomába eredünk. A katedrálisban 
megtekintjük a híres oltárképeit, majd ellátogatunk az
otthonába is, ahol 25 éven át készültek a csodálatos
festményei. Következő helyszínünk már a Hollandiá-
ban található Rotterdam, ahol a 185 m magas torony-
ból ismerhetjük meg a modern Rotterdam érdekes lát-
képét. Hágát érintve, rövid megállóval a Békepalotánál, 
érkezünk meg a híres fürdőhelyre, Scheveningenbe,
ahol egy sétát tehetünk, vagy a bátrak akár megmártóz-
hatnak az Északi-tengerben. Szállás elfoglalása Amszter-
dam környékén (2 éj).

5. NAP » Korai reggeli után Aalsmerbe, a világ leg-
nagyobb virágtőzsdéjére látogatunk, hogy bepillantást 
nyerjünk a virágárverés rejtelmeibe. Délelőtt Alkmaar-
ba érkezünk, ahol tavasztól őszig a város legfontosabb 
látványossága: a sajtpiac! Megkóstolhatjuk és vásárolha-
tunk is a sokféle ízesítésű holland sajtból. A Schermeer-
land poldereinél meglátogatjuk a szélmalmokat és az is 
kiderül, ezek hogyan vettek részt a vízzel való évszáza-
dos küzdelemben. Következő megállónk az IJssel-tó par-
ti bájos halászvároska Vollendam, ahol megkóstolhat-
juk a fi nomabbnál fi nomabb halakat is.

6. NAP » Délelőtt megismerhetjük a csatornákkal 
(gracht) átszőtt Amszterdam különleges városképét

– ami miatt Észak Velencéjeként is szokták emlegetni: 
a Dam – a város főtere, Királyi palota, Sirámok tornya, 
Régi templom, Rembrandt lakóháza. Az „úszó virágpi-
ac”-on gyönyörködhetünk és vásárolhatunk az ezerfé-
le holland virágból. Felkeressük a Willet-Holthuysen 
múzeumot, ahol megnézzük a legelőkelőbb csatorna, 
a Herengracht palotáinak pompáját, érdekes elrende-
zését. Amszterdamot természetesen a víz felől is meg 
kell ismerni, így egy kellemes hajókázással búcsúzunk a 
várostól. Utunk a holland oktatás fellegváraként is emle-
getett Utrechtbe visz tovább, ahol az évszázadok alatt
nagyon sok magyar diák is tanult. Megtekintjük az egye-
tem épületét és mellette a szélvihar által romba dön-
tött, de még így is impozáns méretű dómot. A temp-
lomtorony harangjátékával búcsúzunk Hollandiától és 
megyünk a németországi szállásunkra (1 éj).

7. NAP » Németországon és Ausztrián át, rendszeres 
pihenőkkel érkezünk haza a késő esti órákban.

1. NAP » Ausztria és Németország látványos vidékein
keresztül, rendszeres pihenőket tartva érkezünk a 
Németországi tranzitszállásunkra (1 éj).

2. NAP » Reggeli után továbbutazás Luxembourgba.
Városnéző sétánk során megtekintjük a különleges fek-
vésű város védműveinek maradványait, a Nagyhercegi 
palotát, a városházát, a Notre Dame templomot, majd 
folytatjuk utunkat Belgium felé. Útközben rövid megál-
ló Waterloonál, ahol Napóleon csillaga végleg leáldo-
zott. Szállás elfoglalása Brüsszel környékén (2 éj).

3. NAP » A fl amand-vallon Brüsszel, gazdag történelmi 
múltjával és mai politikai szerepével elnyerte az „Európa 
fővárosa” címet. Nevezetességei között szerepel a modern 
Európa-negyed, hatalmas üvegpalotáival, irodaházaival, a 
gótikus Szent Mihály és Gudulla-katedrális, ahol magyar 
emlékekkel is találkozunk és a szinte „mesebeli” Grand Place, 
a káprázatos hajdani céh-házakkal és a lenyűgöző szépségű 
városházával. Sétánk során természetesen felkeressük 
a bájos Manneken Pis szobrát is, majd autóbuszunkkal 
megállunk a város jelképévé vált 102 m magas Atomium-
nál. Dél körül indulás a két híres fl amand város, Brugge és 
Gent felé. Brugge-ben a város középkori fénykora köszönt 
bennünket, ahonnan olyan épületek maradtak ránk, mint a 
posztócsarnok a hatalmas várostoronnyal, a Szent Vér-ká-
polna, a városháza. A Miasszonyunk-katedrálisban megnéz-
zük Michelangelo híres Északi Madonnáját is. Szabadidőben
vásárolhatunk a híres belga csokoládékból, csipkékből, vagy 
akár a több száz féle sörből, vagy hajókázhatunk a hangula-
tos csatornákon. Gentben a Szent Bavo-katedrális és a tör-
ténelmi városközpont a céhek nevezetes házsorával vár ránk.

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/fő/nap

BELÉPŐDÍJAK
70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3-4  szálloda 
2-3 ágyas szobáiban

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat, az audio-guide használatot az 
utazás teljes időtartamára és az útle-
mondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra.

GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON » LUXEMBOURG » WATERLOO » BRUGGE » GENT » 
ANTWERPEN » ROTTERDAM » SCHEVENINGEN » AALSMER » SCHERMEERLAND » VOLLENDAM » 
SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR

2018. 
08. 20-26.
» 7 nap / 6 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

172 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

48 000 Ft/fő
Benelux körút 
– belga csokoládé és holland sajt

Több országon át BUSZOS 
UTAZÁS
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hatjuk meg, majd Túristvándiban a múlt századi vízimal-
mot. Ebéd után látogatás a Szilvaünnepen. Megtekintjük a 
pálinkalovagok felvonulását, majd alkalmunk nyílik Szatmár 
kincseinek megkóstolására (sütemény, lekvár, pálinka). 
Mielőtt visszaérkezünk szálláshelyünkre, látogatást
teszünk a mosolygós szentek templomában Csarodán.

4. NAP » Hazaindulás előtt még felkeressük a Tákosi 
templomot, majd Beregdarócon megtekintjük a Ken-
dermúzeumot. Hazautazás rövid pihenőkkel, útközben 
ebédelési lehetőség. Érkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Utazás rövid pihenőkkel Budapest–Vásáros-
namény útvonalon. Látogatás a máriapócsi zarándok-
templomban, majd pihenő a Báthory család ősi fészkében,
Nyírbátorban. A város őrzi az Alföld egyik legértéke-
sebb műemlékegyüttesét, a XV. században Báthory Ist-
ván erdélyi fejedelem által építtetett teremtemplomot.
Utazás Tiszacsécsére, mely leginkább mint Móricz Zsig-
mond szülőfalujaként ismert, de a környékről származik 
a diónemesítés alapanyagául használt ún. milotai dió is.
Szállás elfoglalása Tisza-parti Vásárosnaményben (3 éj).

2. NAP » Reggeli után rövid séta Munkácson (Fő
tér, Rákóczi-kastély, városháza, Munkácsy emléktábla).
Látogatás a vulkanikus eredetű várhegyre épült, Zrínyi 
Ilona által híressé vált munkácsi várban, amely Kárpát-
alja legnevezetesebb és legszebb történelmi műemléke.
Ezt követően Szolyván rövid megemlékezés a „maleny-
kij robot” kárpátaljai Magyar áldozatainak emlékére épí-
tett emlékparkban. Ezután irány a Vereckei-hágó az
őseink által megtett „olimpiai úton”, rövid tisztelgés.

3. NAP » Reggelit követően látogatás Szatmárcsekén.
Itt alkotott hosszú ideig a Himnusz költője, Kölcsey Ferenc.
A temetőben található díszes Kölcsey-síremlék mellett a 
szépen faragott ember és csónak alakú fejfákat csodál-

BBP BIZTOSÍTÁS 
18–70 ÉVES KORIG
390-580 Ft/nap/fő

BELÉPŐDÍJAK
5 000 €/fő 
(tájékoztató jellegű ár)

SZÁLLÁS
3  szálloda 2-3 ágyas 
zuhanyzós szobáiban 

ELLÁTÁS
félpanzió (reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza: 
az autóbusz költségeit, a szállást fél-
panzióval, a csoportkísérő idegenve-
zető díját, a parkolást, az úthasználati 
díjakat és az útlemondási biztosítást.

A részvételi díj nem tartalmazza: 
a belépődíjakat, a turistaadót és a 
betegség-, baleset- és poggyászbizto-
sítást. Ennek megkötése szerződéskö-
tési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas 
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik 
utasbiztosítással az adott időszakra. 

SOPRON » KAPUVÁR » CSORNA » GYŐR » MÁRIAPÓCS » NYÍRBÁTOR » TISZACSÉCSE » 
VÁSÁROSNAMÉNY » MUNKÁCS » SZOLYVA » SZATMÁRCSEKE » TÚRISTVÁNDI » CSARODA » 
BEREGDARÓC » GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » SOPRON

2018. 
09. 27-30.
» 4 nap / 3 éj

RÉSZVÉTELI DÍJ

68 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR

17 500 Ft/fő

Szatmár-Beregi
szilvaút

Több országon átBUSZOS 
UTAZÁS

ÚJ
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Egynapos programajánlatok 2018-ban

FEBRUÁR

MOHÁCS BUSÓJÁRÁS  » 02. 11. » 8 100 Ft/fő
A város egyik legfőbb nevezetessége az évente megrendezett, ezrek által 
látogatott busójárás, amelyet 2009-ben felvettek az UNESCO szellemörök-
ség listájára. A várostól délre történt 1526. augusztus 29-én a történelmi 
jelentőségű csata, ahol a magyar sereg vereséget szenvedett a török túlerő-
vel szemben. Vasárnap a busójárás főnapja. Ezt a napot Farsangvasárnap-
nak nevezik. A főutcán népművészeti- és kézműves vásár nyílik. A főtéren a 
mohácsi busók ízelítő bemutatkozását tekinthetjük meg, valamint megcso-
dálhatjuk a nemzetiségi néptáncbemutatót. Meglátogatjuk Englert Antal 
busó maszkfaragó műhelyét. Ebéd után ágyúlövésre megindul a busó felvo-
nulás. Késő délután a kompról a busók a Dunán leeresztik a farsangi kopor-
sót. Ezzel a telet elúsztatják. Ezután a főtéren meggyújtják a máglyát.

MÁRCIUS

KIRÁNDULÁS A FERTŐ-PARTON
KISMARTON–RUSZT–FERTŐMEGGYES  » 03. 16. » 5 500 Ft/fő
Utunk első állomása Ausztria legfi atalabb tartományának fővárosa, Kis-
marton. Ismerkedés az Eszterházy-kastéllyal, a hajdan volt uradalom
központjával. A hercegek hajdani rezidenciája lebilincselő élményt nyújt-
va enged bepillantást az Eszterházy-család és Joseph Haydn életébe. Ezt 
követően látogatás Fertőmeggyesen, a Fertő-tó nyugati partján elhe-
lyezkedő különleges hangulatú és sajátos ragyogású településen. Itt 
kerül megrendezésre nyaranta a „Seefestspiele”, ahol a Fertő tavi úszó-
színpad egyedi hangulatú előadásai rengeteg turistát csábítanak ide 
minden évben. Következő állomásunk Ausztria legkisebb városa, Ruszt, 
mely az UNESCO által világörökségi védelmet élvező óvárosával elbűvöli 
az embert. Ruszt számos magyar történelmi emlékkel is büszkélkedik. 

GÖDÖLLŐI HÚSVÉTI IBOLYANAP » 03. 31. » 9 600 Ft/fő
Utazás rövid pihenőkkel Budapest érintésével Gödöllőre, ahol látoga-
tást teszünk az Erzsébet királynő által is kedvelt Grassalkovich-kastélyban. 
Erzsébet királyné kedvenc virága jegyében immár 12. alkalommal rendez-
nek Ibolya Napot. A Húsvéti hétvégére évente visszatérő esemény, az 
Ibolya Nap idén is kibővül a kastély urai és úrnői címet vieselő játékos 
tárlatvezetéssel, és ibolyagyűjtéssel színesíti az ide látogatók programját.

ÁPRILIS

CARNUNTUM–POZSONY HAJÓKÁZÁSSAL » 
04. 14. » 7 450 Ft/fő
A kirándulás egy időutazásra nyújt lehetőséget, minthogy az ókori Pannónia 
egyik legjelentősebb településének, Carnuntumnak a régészeti emlékeivel k
ismerkedünk meg. Ezt követően hajóra szállva folytatjuk utunkat a szlovák 
fővárosba, Pozsonyba. Magyar emlékek nyomába eredünk a királyi koro-
názó városba. Megcsodáljuk a pompásan felújított belváros elegáns főúri 
palotáit, a Szent Márton koronázó dómot, a Mátyás király által alapított 
egyetem épületét, a régi Magyar országgyűlés palotáját, a Mihály-kaput és 
az elegáns Óváros teret. A város fölé magasodik a pozsonyi vár, amely a bel-
város műemlékeivel együtt alkotja Pozsony legfőbb látványosságait.

BUDAPEST–PARLAMENT LÁTOGATÁS » 
04.20. » 7 500 Ft/fő
Budapestre érkezve város- és Parlament látogatáson veszünk részt. 
Közel félmillió turista kíváncsi évente e gyönyörű neogótikus palotára,
illetve az azt körülölelő Kossuth térre. A nap folyamán tervezetten a 
televíziózás rejtelmeibe is beavatnak minket, a MTVA látogatóközpont-
jában tett vizit során.

GRAZ – LINDT CSOKOLÁDÉÜZLET » 04. 28. » 9 400 Ft/fő
Utazás Graz-ba, városnéző séta keretében ismerkedés a stájer főváros neve-
zetességeivel (Dóm, Mauzóleum, Fő tér, Városháza, Tartományi Székház, Jég-
betlehem, Jezsuita rendház, Művészetek Háza.) A Graz jelképeként ismert 
Óratoronyhoz a Schlossberg „gyomrában” közlekedő ultramodern gyorslift-
tel látogatunk el – innen páratlan kilátás nyílik Ausztria második legnagyobb
városára. Az óvárosba visszatérve szabadprogram. Délután indulás a Semme-
ring vonulatai között Gloggnitz-ba, ahol a Lindt csokoládégyár üzletében 
a gyártást bemutató német nyelvű rövidfi lm megtekintése után vendége-
ink kedvezményes áron vásárolhatnak fi nomabbnál fi nomabb édességeket.

MÁJUS

PLITVICE » 05. 05. » 16 000 Ft/fő
Horvátország hét nemzeti parkja közül a legjelentősebb a Plitvicei-
tavak vidéke, melyet páratlan szépsége, növény- és állatvilágának gaz-
dagsága miatt már 1949-ben nemzeti parkká nyilvánítottak. 1979-ben az
UNESCO Világörökség részévé vált. A park 16 nagyobb és 2 kisebb, lép-
csőzetesen elhelyezkedő tavát 92 vízesés köti össze, és méltán nevezik 
a világ egyik legszebb tórendszerének. A legszebb részeket gyalogosan 
és elektromos hajóról fedezzük fel, közben számtalan jó fotólehető-
séggel. Hazaútban sétát teszünk a horvát fővárosban, Zágrábban a 
magyar vonatkozású emlékek nyomában járva.

ÓPUSZTASZER–SZEGED » 05. 12. » 11 000 Ft/fő
Indulás a reggeli órákban Szegedre. Először városnéző sétára indulunk a 
Tisza parti városban. Első megállónk Közép-Európa egyik legszebb és leg-
nagyobb tere, a Széchenyi tér. A téren híres magyarok szobrainak forga-
taga fogad minket: Széchenyi István, Vásárhelyi Pál, Deák Ferenc szobra, 
valamint Szent István és Gizella szoborpárosa. Rövid szabadprogram Sze-
ged sétálóutcáján, a Kárász utcán, majd az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti 
Emlékpark következik. Megismerkedünk a Feszty-körképpel, a skanzennel, 
látogatóközponttal, mely nomád parkkal, nemzeti íjászközponttal, Árpád 
emlékművel, monostorral és a rotunda kiállításaival várja az érdeklődőket.

CSODÁLATOS MORVAORSZÁG » 05. 19. » 11 000 Ft/fő
A Morva-karszt 1100-nál több barlangjával Csehország egyik legkülönlege-
sebb vidéke. Szívében található a Macocha szurdok, mely nem más, mint 
egy 138 m mély beszakadt barlangüreg. A mélyben zúgó Punkva folyót két 
kilátóteraszról is megcsodálhatjuk. Látogatást teszünk a Punkva barlang-
ban: felső része színes cseppköveiről ismert, alsó szakasza alulról, vízen át 
megvilágított tavasbarlang. A misztikus fényben hangtalanul úszó elektro-
mos hajókon tett kirándulás feledhetetlen. A barlangjárat végén egy termé-
szetes kapun át érünk ki a napvilágra. A dél-morvaországi Lednice-Valtice 
Kultúrtáj két kastélyáról és halastavairól ismert. Lednice kastélya 700 éven 
át volt a Lichtenstein hercegi család tulajdonában. Tárlatvezetés során meg-
ismerjük a fogadótermeket, majd lehetőség lesz egy szép sétára a kastély-
parkban. A parkot halastó öleli körbe és különleges építményeiről ismert –
fi gyelemre méltó például a 92 m hosszú üvegház.

HEREND–TIHANY–BALATONFÜRED » 05. 19. » 6 900 Ft/fő
Utazás Herendre, ahol a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájá-
val ismerkedünk meg. Helyi vezető segítségével bemutatják nekünk a 
manufaktúra kezdetektől napjainkig ívelő történetét. Ezután Tihanyba 
vezet utunk, ahol megtekintjük az Apátsági templomot, melynek Alapí-
tólevele a magyar nyelv első írásos emléke. I. András király 1055-ben itt 
építtette meg családja temetkező helyét, illetve egy kolostort is. Ez a sír 
a mai apátság altemplomában megtekinthető. Híres, még ma is meg-
lévő nevezetessége a helynek a tihanyi visszhang vagy echo, amely a 

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a belépődíjakat! A részvételi díj tartalmazza a BBP 48 csoportos biztosítás díját. 
A részletekről érdeklődjön irodáinkban! Az itt felsorolt kirándulásokon túl, ha más úti célt keres, érdemes honlapunkat, 
a www.galbusz.hu oldalt böngészni, az év közben meghirdetett újabb kirándulások miatt!
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tihanyi apátság és a Visszhang-domb között keletkezett. Tiszta, csen-
des időben még most is megfi gyelhető. Ezt követően egy kellemes sétát 
teszünk Balatonfüreden, a Tagore sétányon. Szabadidő után itt zárjuk 
a napot és indulunk haza. Érkezés az esti órákban.

GÖTTWEIGI APÁTSÁG-KREMS » 05. 26. » 8 800 Ft/fő
Indulás a reggeli órákban. Elsőként a göttweigi bencés apátságot
keressük fel, mely már messziről jól látható, hiszen egy magas hegy plató-
jára épült, szinte a Wachau őrzőjeként. Az impozáns épületegyüttes leg-
értékesebb része a pazar díszítésű, barokk apátsági templom. Értékes 
könyvtárában, kincstárában ezer év történelmi és egyházi emlékeivel 
találkozunk. A templomból kiérve, a teraszról páratlan kilátás nyílik a
Dunára és környékére. Következő állomásunk Krems, a Wachau kapuja. 
Ausztria legrégebbi és egyik legszebb települése, az idegenforgalom 
és a kulturális élet fellegvára. Fekvése és szépsége a magyar Szentend-
rével mutat hasonlatosságot. Utolsó állomásunk a romantikus és parányi 
Dürnstein, itt folytatjuk programunkat. A város templomai, zegzugos kis 
utcái és a Duna-partig lehúzódó városfalai maradandó élményt nyújtanak.

GYERMEKNAP BÉCSBEN – TENGER-HÁZA ÉS PRÁTER  » 
05. 27. » 6 500 Ft/fő
Kirándulásunkat a Tenger-házánál kezdjük, ami bemutatja a trópusi és a 
Földközi-tenger élővilágát (édesvízi és tengeri halak, cápák, trópusi mada-
rak, majmok, krokodilok), majd a bátrabbak az épület tetőteraszáról, 35
méteres magasságból gyönyörködhetnek Bécs látképében. Következő állo-
másunk a Práter, amely Bécs egyik legjelentősebb látványossága. Itt min-
denki egyénileg élvezheti a különböző attrakciókat. Amit ne hagyjanak ki:
Óriáskerék, mert csak az mondhatja el magáról, hogy valóban Bécsben volt, 
aki felül a 64 méter magas óriáskerékre. A vidámpark bejáratánál helyet 
foglaló Madame Tussauds-nál a látogatók testközelből ismerhetik meg a
világ számos hírességét: díszvendég itt Arnold Schwarzenegger és Falco, 
Erzsébet császárné és Gustav Klimt, Robbie Williams és Nicole Kidman.

JÚNIUS

RIEGERSBURG ÉS HERBERSTEIN KASTÉLYAI » 06. 
02. » 8 700 Ft/fő
Kirándulásunk első állomása Riegersburg vára, mely egy vulkáni hegység szik-
láin tornyosul, és elsőrangú kilátást biztosít Stájerország dél-keleti részének 
környező völgyeire, erdeire. A várhoz a feljutás lifttel vagy a hegy oldalán lévő 
siklóval lehetséges. Az erődítményt 3 km hosszú fal veszi körül 7 kapuval, 11 bás-
tyával és 2 várárokkal. A vár alagsorában található a híres Boszorkánymúzeum. 
Következő állomásunk Ausztria egyik leghíresebb kastélya: Herberstein.
A Feistritzklamm vadromantikus, titokzatos ölén fekvő stájer kastély három 
stílustörténeti korszak – a gótika, a reneszánsz és a barokk – alatt nőtte ki
magát és meséli izgalmas, 700 évet felölelő történetét és az uradalmi-családi 
hagyományt. A hozzátartozó állatkertnek köszönhetően mágnesként vonzza 
a látogatókat. További látványosság a történelmi kert, amely ilyenkor virágba 
borul és megcsodálhatjuk a zöld, fehér, sárga és kék kerteket.

ALPESI VARÁZSLAT KARINTIÁBAN » 06. 09. » 12 500 Ft/fő
Utazás Graz-Klagenfurt útvonalon a Wörthi-tóhoz. A látványos, hosz-
szan elnyúló völgyben elhelyezkedő tó kedvező fekvésének köszönhetően
a legnaposabb, legmelegebb karintiai tó, partján számos nagyvilági han-
gulatú fürdővel. Medencéjét körülölelik az Alpok hegyláncai, melyekre 
új panorámát nyitott a világ legmagasabb fából készült kilátó tornya, a 
megújult Pyramidenkogel kilátó. 2014. tavaszán adták át a nagyközön-
ségnek, teljes magassága 100 m. Miután megcsodáltuk fentről a kilátást, 
útunk a Wörthi-tóhoz vezet, ahol kellemes hajókiránduláson veszünk 
részt. Ennek végén lehetőségünk nyílik egy sétára Veldenben, a Wörthi-
tó legismertebb mondén hangulatú üdülőhelyén. Hazaútban látogatást 
teszünk Karintia fővárosában, Klagenfurtban és megismerjük a leg-
szebb nevezetességeket – többek között a város címerállatát ábrázoló 
Sárkány-kutat, melyhez érdekes történet is fűződik.

BADENI RÓZSAFESZTIVÁL » 06. 09. » 6 500 Ft/fő
A Bécsi-erdő hangulatos vonulatai, szőlővel borított lankái számos érdekes 
és szép látnivalót rejtenek. Kirándulásunk első állomása Közép-Európa leg-
nagyobb kiterjedésű föld alatti tava Hinterbrühl-ben. Az egykori gipsz-

bányába 1912-ben robbantás következtében 20 millió liter víz tört be, mely 
az alacsonyabban fekvő járatokban tavat hozott létre. Ezek ma is csendesen 
sikló elektromos hajón látogathatók. Ezután a közeli Mayerlingbe látoga-
tunk, Rudolf trónörökös és szerelme, Vetsera Mária tragédiájának helyszíné-
re. Rudolf vadászkastélyának helyén ma a Karmelita apácák kolostora áll, ahol 
megújult kiállításon tekintjük meg kettejük élettörténetét, a templomot, mely 
a halotti szoba helyén épült és olyan érdekességeket, mint a szarkofág, mely-
ben Vetsera Mária eredetileg nyugodott. Végül utunk Baden-be, a neves 
császári fürdővárosba vezet, ahol városnézést követően (fürdőpark, kaszinó, 
Beethoven háza…) a Rosarium területén gyönyörködhetnek vendégeink a 
Rózsafesztivál tiszteletére minden évben elültetett és mesterien szín- és for-
makompozíciókba rendezett 25 000 viruló rózsatőben.

BÉCS – SISSY NYOMÁBAN » 06. 16. » 6 500 Ft/fő
Látogatás a Hofburgban, a császári család egykori rezidenciáján. A császá-
ri háztartás kincsei, ezüst- és porcelántárgyak ma az Udvari Ezüsttárban cso-
dálhatók meg. A Sissi múzeum termeiben a császárné életét követhetjük nyo-
mon. A császári lakosztályok történelmileg hitelesen berendezett 19 hivatali 
és lakóhelyisége a császári pár mindennapjaiba enged betekintést. Rövid bel-
városi szabadprogram után a Hermes villát keressük fel, mely az egykori csá-t
szári vadászatok helyén, a Lainzi-vadasparkban épült fel. A villa termeiben 
eredeti bútorokat és Sissi, valamint a császár személyes tárgyait is láthatjuk.

POZSONY–DÉVÉNY » 06. 23. » 4 800 Ft/fő
Kirándulásunk első állomása a Pozsonytól 40 km-re lévő Vöröskő vár,
majd kora délután érkezünk a dévényi várhoz. A Duna és a Morva folyó 
fölötti hatalmas sziklacsúcson magasodó dévényi vár a vidék rendkívü-
li látványossága. A várból gyönyörködhetünk a kilátásban. Ezután érke-
zünk a szlovák fővárosba, Pozsonyba. Egy sétával összekötve ismerke-
dünk az óváros nevezetességeivel. Szabadidő, majd hazautazás.

PLITVICE » 06. 23. » 16 000 Ft/fő
A program májusnál feltüntetve.

TIHANY–LEVENDULA FESZTIVÁL » 06. 23. » 6 500 Ft/fő
Tihanyba érkezésünkkor először megtekintjük az Apátsági templomot, mely-
nek Alapítólevele a magyar nyelv első írásos emléke. I. András király 1055-ben
itt építtette meg családja temetkező helyét, illetve egy kolostort is. Ez a sír a 
mai apátság altemplomában megtekinthető. Híres, még ma is meglévő neve-
zetessége a helynek a tihanyi visszhang vagy echo, amely a tihanyi apátság 
és a Visszhang-domb között keletkezett. Tiszta, csendes időben még most is 
megfi gyelhető. Ezután kilátogatunk Levendula fesztiválra. A június-július for-
dulóján virágzó, tízhektárnyi levendulaültetvény különleges látnivaló a Bala-
ton partján. A levendula fontos és kiemelt szerepet játszott Tihany történe-
tében, a mai napig jeles hagyományai vannak a levendula termesztésének 
és feldolgozásának. Ezek a hagyományok elevenednek fel minden évben a 
Levendula Fesztiválon. Fontos szerepet játszik a rendezvényen a népművésze-
ti kirakodóvásár, kézműves játszóház, ahol elsősorban a levendula feldolgozá-
sának különböző módjait ismerhetik meg a látogatók. 

JEGES ÉLMÉNYEK DACHSTEINBAN ÉS A SÓ VÁROSA 
SALZKAMMERGUTBAN » 06. 30. » 12 000 Ft/fő
A Hallstatti-tó déli végénél található Obertraun falucskából indul a Dachstein-
felvonó, melynek 1350 m-n lévő állomásától közelíthető meg 20 perces 
túrával a Világörökségként jegyzett jégbarlang bejárata. A hatalmas jég-
tömbjeiről, jéggé fagyott vízeséseiről ismert barlangban tett 50 perces 
túra során számos természeti csodával ismerkedünk meg és 2015 nyará-
tól új látványosság a világon egyedülálló Mars-űrruha, melyet korábban itt 
teszteltek. A túrát követően hangulatos sétát teszünk a közeli Hallstatt-
ban, Ausztria talán legkülönlegesebb fekvésű kisvárosában. A hegy és tó 
közötti keskeny földnyelven létrejött település a sónak köszönheti születé-
sét és hírnevét. A hely szűke miatt Hallstatt házai szinte egymásra épültek 
és a fákat a házak homlokzatára futtatják fel.

JÚLIUS

MARIAZELL » 07. 07. » 8 900 Ft/fő
Mariazell messze földön híres zarándokhely, Közép-Európa legjelentő-
sebb Mária-kegyhelye, évszázadok óta látogatják a zarándokok a csodatévő 
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Szűzanya segítségében bízva. Ma évente kb. egymillió zarándok keresi 
fel a csupán 1500 lakosú várost. A magas hegyek között megbújó város-
ka kedvez mind az épített környezetet, a városokat, mind a természetet, a 
kirándulást szeretőknek. Lehetőség nyílik a közeli Bürgeralpe 1267 méter 
magas csúcsára feljutni a városka központjából induló kabinos felvonóval.

KISKUNSÁGI NEMZETI PARK–
BUGAC PUSZTA–KECSKEMÉT » 07. 07. » 9 400 Ft/fő
Utazás rövid pihenőkkel a Kiskunsági Nemzeti Park területén található 
Bugac pusztára, ahol bepillantást nyerünk az igazi tanyasi életbe, mely 
megőrizte eredeti hangulatát. Kipróbáljuk a lovaskocsikázást, melynek 
során láthatjuk a hagyományos pásztorépítményeket, a Pásztormú-
zeumot, láthatunk sárga ménest, mangalicákat, szürkemarhákat, racka-
nyájat, fekete szőrű puli kutyát. A Bugac Puszta sajátos hangulata nagy 
élményt nyújt az idelátogatóknak! Ezt követően indulunk a csikósbemutató 
helyszínére, megtekintjük a Csikósok felvonulását, ügyességi játékai-
kat, majd elfogyasztunk egy hangulatos ebédet a Karikás Csárdában. 
Búcsúzunk a pusztai élettől, hazaindulás előtt rövid városnézés Kecske-
méten (Cifra Palota, Városháza). Érkezés az esti órákban.

OPATIJA – CSOBBANÁS A HORVÁT TENGERPARTON » 
07. 14. » 14 600 Ft/fő
Indulás az éjszakai órákban Opatija pálmafás tengerpartjára. Opatija 

– magyar nevén Abbázia – egykor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. 
A város épületein érződik, hogy arisztokratáknak, báróknak és hercegeknek
építették. A patinás szállodák a legelőkelőbb embereket fogadták az elmúlt 
200 évben. 12 km hosszú tengerparti sétányát, a Lungomare-t az Adria egyik
legszebb sétányának tartják. Sétánk során láthatjuk a Leány sirállyal szobrot, 
az Angyali üdvözlet- és Szent Jakab-templomot. A Szent Jakab-parkba érve
megcsodálhatjuk a világ legkülönbözőbb tájairól származó egzotikus növé-
nyeket. Ezt követően szabadprogram, strandolás, napozás.

VISEGRÁDI NEMZETKÖZI 
PALOTAJÁTÉKOK » 07. 14. » 8 400 Ft/fő
Utazás a Dunakanyar szívében elterülő történelmi jelentőségű kisvárosba, 
Visegrádra. A település fölött emelkedő Várhegy a mintegy 328 méter 
magasságával uralja a várost, mely Mátyás Király uralkodása alatt élte 
fénykorát. Délelőtt városnézés, majd részt veszünk a Visegrádi Nemzet-
közi Palotajátékokon, mely Magyarország legrégebbi történelmi fesztivál-
ja. 1985 óta állít emléket a középkor egyik legjelesebb eseményének, az 
1335-ös Visegrádi Kongresszusnak. Több ezer kosztümbe öltözött szerep-
lő idézi fel az egykori királyi székváros legfontosabb történelmi eseményét. 
A játékok öt helyszínen – a Lovagi torna pályán, a Királyi palotában, a Kirá-
lyi borudvarban, a Parkszínpadon és a Salamon-toronyban zajlanak, lehe-
tőségünk nyílik mindegyikbe bepillantást nyerni. Ezenkívül vásárolhatunk 
a helyi árusok portékáiból, kóstolhatunk a helyi specialitásokból. Hazain-
dulás előtt rövid látogatás a Dunakanyar egy másik gyöngyszeménél, a 
mediterrán atmoszférájú Szentendrén. Sétálunk a hangulatos macskakö-
ves utcácskáin és a Duna-korzón. Érkezés haza a késő esti órákban.

KRISNA–VÖLGYI BÚCSÚ » 07. 21. » 6 500 Ft/fő
A nap során megismerhetjük a Krisna völgyben élők mindennapi életét, 
életvitelét. Részt veszünk az évente egy alkalommal megrendezett, több 
napon át tartó búcsún, melyen az indiai kultúra, a gasztronómia, a játé-
kok és kézműves vásárok, a különféle programok felsorolhatatlanul szí-
nes kavalkádja tárul elénk. Odafelé úton kitekintést teszünk a Zalaszán-
tói sztupa, buddhista szentélynél.

PLITVICE » 07. 28. » 16 000 Ft/fő
A program májusnál feltüntetve.

AUGUSZTUS

SALZBURG GAZDAGON » 08. 04. » 14 500 Ft/fő
Utazás pihenőkkel Salzburgba. Az Alpok egyre magasabbra nyúló hegyei 
és Salzkammergut északra fekvő tavai között érkezünk a zene városába:
Mozart szülőhelye, a Salzburgi Ünnepi Játékok és a Trapp énekescsalád tör-
ténetét bemutató „A muzsika hangja” című világhírű musical jeleneteinek
helyszíne. Óvárosa festőien nyúlik el a Salzach folyó partján, barokk palotái 

fölé magasodik Hohensalzburg középkori erődítményének tömege. Érkezést 
követően ismerkedés a látnivalókkal helyi idegenvezető közreműködésé-
vel: Mirabell-palota és park, Mozart lakó- és szülőháza, Hercegérseki palo-
ta, Szt. Rupert székesegyház. Séta a híres bevásárlóutcában, a hangulatos 
Getreidegasse-n – ahol többek között a híres Mozartkugelt is gyártják és árul-
ják, ráadásul garantáltan az eredetit. Szabadprogram Salzburg belvárosában.

JEGES ÉLMÉNYEK DACHSTEINBAN ÉS A SÓ VÁROSA 
SALZKAMMERGUTBAN » 08. 11. » 12 000 Ft/fő
A program júniusnál feltüntetve.

FRAKNÓ VÁRA–MYRA VÍZESÉS » 08. 18. » 6 800 Ft/fő
Kirándulásunk első állomása a Burgenland tartományban elhelyezkedő 
Fraknó vára. Várvezetés során megismerkedünk az Esterházy család 
kincses- és csodakamrájával, betekintünk Európa legjelentősebb magán-
kézben lévő fegyvergyűjteményébe. Délután a Keleti-Alpok közeli termé-
szeti csodáját fedezzük fel: látványos túrát teszünk a Myra-vízesésrend-
szernél–a számtalan kisebb-nagyobb vízesés látványában és hangjában 
a kiépített pallórendszeren közlekedve gyönyörködhetünk. Egy rövidebb 
erdei szakaszon átkelve a Stausee-hez, hangulatos alpesi tóhoz érkezünk.

CSOBBANÁS PIRANBAN » 08. 18. » 15 200 Ft/fő
Utazás rövid megállókkal a szlovén tengerpartra, Piranba. A tenger
szépségében nem marad el sem a horvát, sem az olasz Adria mögött. 
Mediterrán növényzet, olajfák és a tenger csillogása – ez a szlovéneknek 
is megadatott. Délelőtt fakultatív városnézés a hangulatos, félszigetre 
települt óvárosban (Tartini tér, városháza, Ferencesek rendháza, Szent 
György templom – csodálatos kilátás nyílik a városra és a Trieszti-öbölre), 
majd pihenés, strandolás. Hazaindulás az esti órákban.

PLITVICE » 08. 19. » 16 000 Ft/fő
A program májusnál feltüntetve.

ESZTERGOM – VISEGRÁD, A MAGYAR KORONÁZÓ 
VÁROSOK – BUDAPEST TŰZIJÁTÉK » 08. 20. » 8 600 Ft/fő
Indulás a reggeli órákban. Első megállónk az Esztergomi bazilika, amely az 
ország legnagyobb temploma. Magyarország katolikus életének fő központ-
ja nem csak impozáns méretével jeleskedik, hanem kincstára a leggazdagabb 
itthoni liturgikus műkincs gyűjteménnyel is rendelkezik. Ezt követően tovább-
utazás Visegrádra. A visegrádi kettős várrendszert 1250-1260 körül építtette 
IV. Béla király és felesége Lascaric Mária királyné. A vár a hegycsúcsot övező 
erődítésfalakból, két toronyból és egy lakópalotából állt. A későbbi korokban 
a fővárost ide helyező Károly Róbert király bővíttette a várat, s itt került sor 
az 1335-ös híres királytalálkozóra is. A vár megtekintése után szabadprogram, 
majd utazás Budapestre, ahol megnézzük az ünnep zárásaként a tűzi-
játékot (időjárás függvényében). Hazaérkezés a késői órákban.

DEBRECENI VIRÁGKARNEVÁL » 08. 20. » 10 500 Ft/fő
Részvétel a Nagyerdei Stadionban és környékén rendezett Virágkarne-
válon: virágkocsi kiállítás és folklórfesztivál, karneváli fi eszta művészeti 
csoportok fellépésével, majd rövid belvárosi séta során a főbb látnivalók 
(Református Nagytemplom és Kollégium, Déri Múzeum) megtekintése. 
Ezután indulás Budapestre, ahol részesei lehetünk az Államalapítás 
tiszteletére rendezett látványos tűzijátéknak (időjárás függvényében).

SEMMERINGI VASÚT – LINDT CSOKOLÁDÉÜZLET » 
08. 25. » 7 450 Ft/fő
Utazás Gloggnitz városába. Az alsó-ausztriai városkában magunkba 
szívjuk az alpesi hangulatot. Látogatás a Lindt csokoládéüzletben, 
kóstolás után vásárlási lehetőség nyílik. Programunkat Európa első hegyi 
vasútjával, a semmeringi vasúttal folytatjuk tovább. Az 1854-ben áta-
dott vasútvonal 1990-ben került fel az UNESCO Világörökségi listájára. 
A teljes vasúti pálya 41 km hosszú, 16 viaduktja (ebből a legtöbbje kéte-
meletes), 15 alagútja és 100 íves hídja van. Csodálatos hágókon, völgyhi-
dakon át, 30 perces utazás után érkezünk Semmeringre. Innen utazunk 
tovább kabinos lifttel a Hirschenkogelre. Itt található a Millenium kilátó, 
amely egyedülálló látványt kínál Semmering, Rax és Schneeberg hegy-
vonulataira. Jó időben el lehet látni egészen a Bécsi medencéig. A kabi-
nos lifttel visszaereszkedünk a völgybe, majd rövid séta Semmeringen.
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SZEPTEMBER

LEDNICE–VALTICE 
ROMANTIKUS KASTÉLYAI » 09. 01. » 8 500 Ft/fő
Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel Csehországba. 
Dél-Morvaországban található a mintegy 300 négyzetkilométeren elte-
rülő Lednice-Valtice kultúrtáj, melynek legszebb és legkedveltebb helye
a Liechtenstein grófok romantikus mesepalotája, a Lednicei kastély.
Csodálatos, hatalmas kiterjedésű angolpark veszi körül a két épüle-
tet, mely elnyerte az Európa kertje és az UNESCO világöröksége címet 
is. Megtekintjük a páratlan szépségű épületegyüttes kiválóan rendben 
tartott termeit, majd az 1834-ből való, gyönyörű öntöttvas vázú üveg-
házat is. Látogatás a család kedvenc téli rezidenciájában, Valticében.
A XIII. században épített gótikus vár reneszánsz stílusban épült újjá, majd 
a harmincéves háború pusztításai után az ország egyik legnagyszerűbb 
barokk épületegyüttesét alakították ki. Hazaérkezés a késő esti órákban.

LENDVA – ORCHIDEAFARM, ENERGIAPARK  » 
09. 15. » 8 900 Ft/fő
Kirándulásunk első állomása Lendva, melyet szőlősdombok ölelnek és a 
városka fölé emelkedik az egykori török elleni végvár. Ez napjainkban válto-
zatos kiállításoknak (végvárak története, néprajz, Zala György-emlékszoba)
ad otthont. A gyűjtemény megtekintése után rövid sétát teszünk a belvá-
rosban és megismerjük a magyar vonatkozású emlékeket: Szent Katalin 
templom, Makovecz Imre tervezte kultúrközpont. A nap fénypontja a 
dobronaki trópusi kertben és orchidea farmon tett látogatás, ahol megis-
merjük Közép-Európa egyetlen trópusi jellegű gyűjteményét. A 14 000 m2-es, 
saját termálkútból fűtött üvegházban gyönyörű orchideákon kívül számos 
más trópusi növényritkaságot: kávét, vaníliát, ananászt, borsot is megcso-
dálhatunk. A nap zárásaként a közeli Bakónaki-tónál és Szent Vid-kápol-
nánál kialakított energia parkban töltődhetünk fel a hazautazás előtt.

ALSÓ–AUSZTRIAI KALANDOZÁS » 09. 22. » 7 200 Ft/fő
Kirándulásunk első állomása Mönichkirchen, ahol megtekintjük a 
Modellparkot. János főherceg tiszteletére hangulatos alpesi környezet-
ben építették fel itt kicsiben Ausztria legjelentősebb épületeit. Utunkat 
a Hermannshöhlé-hez folytatjuk, mely Alsó-Ausztria egyik legjelentő-
sebb és legrégebben látogatható cseppkőbarlangja, egyben a denevérek
kedvelt lakóhelye.Túránk végén libegővel jutunk fel Alsó-Ausztria legma-
gasabb hegyére, a 2076 m-es Schneebergre, mely lassan őszies színek-
be burkolódzik. Rövid sétával felkeressük a St. Sebastian vízesést.

ŐRSÉGI TÖKFESZTIVÁL » 09. 29. » 6 400 Ft/fő
Az úton az Őrség építészeti és tájvédelmi nevezetességeivel ismerkedünk
meg Szalafőn, látogatás a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, ezt követő-
en Őriszentpéter emlékeit tekintjük meg. Magyarszombatfán a faze-
kas mesterség eszközeit és termékeit a Fazekas-ház mutatja be, Velemér
pedig eredeti freskókkal díszített katolikus középkori templomáról híres.
Látogatás az Őrségi Tökfesztiválon, ahol ételkülönlegességek, tájter-
mékek seregszemléje mellett kirakodóvásár várja az érdeklődőket.

OKTÓBER

VÁRVIDÉKI BARANGOLÁS-BURGENLAND » 10. 06. » 6 500 Ft/fő
Közép-Burgenland hangulatos szőlősterületein és a Wechsel dimbes-dom-
bos vidékén át utazunk Borostyánkőre. Az Almásy-vár árnyékában elhe-
lyezkedő Sziklamúzeumban megismerkedünk a nemesszerpetin bányá-
szatának és megmunkálásának különleges történetével. Bepillantunk az 
egykori bányajáratba és ízelítőt kapunk egy másik féldrágakő, a borostyán
titkaiból is. Utunk ezután a közeli Máriafalvára vezet, ahol Burgenland leg-
régebbi és talán leglátványosabb gótikus templomával ismerkedünk meg.
Lékán egy igazi lovagvárat látogatunk meg: bebarangoljuk a vár helyisé-
geit (kultuszterem, lovagterem, kápolna stb.) és egy különleges kiállítás
keretében megismerkedünk a vár padlásán is nagy számban élő denevé-
rek életével. A program zárásaként osztrák oldalról, kényelmes fél órás sétá-
val felkeressük az Írottkő kilátót. A kilátó a Dunántúl legmagasabb pontján, 
883 méteren helyezkedik el, éppen Ausztria és Magyarország határán. Szép 
panorámát kínál a környező hegyekre és az ősz színeiben pompázó erdőkre.

VELEMI GESZTENYENAPOK » 10. 07. » 6 500 Ft/fő
Első megállónk Doborján, Liszt Ferenc szülőfaluja. Megtekintjük a híres 
zeneszerző szülőházát, majd a csodálatos erdős környezetben a Gyöngyös-
patak által körülölelt sziklán, egy kis tó mellett álló középkori lovagvárat 
keressük fel Lékán. Programunkat a hangulatos kisvárosban Kőszegen
folytatjuk, rövid sétánk során a felújított várat is megtekintjük, átsétálunk 
a Hősök kapuja alatt, felfedezzük a Jurisics tér látnivalóit. A Kőszegi-hegy-
ség legjellegzetesebb növénye a szelídgesztenye, melynek apropóján több 
éve gesztenyefesztivált rendeznek Velemben. A festői falu ad otthon a
kulturális, gasztronómiai, hagyományőrző rendezvénynek, ami bőséges 
kiegészítő programmal (koncertek, bemutatók, komédiák, vásár, geszte-
nyéből készült fi nomságok) remek szórakozást nyújt.

PLITVICE » 10. 13. » 16 000 Ft/fő
A program májusnál feltüntetve. 

CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL » 10. 20. » 12 500 Ft/fő
Indulás a kora reggeli órákban. Rövid pihenőkkel utazás Békéscsabára.
Rövid városnéző séta a belvárosban, majd elvegyülünk a híres Kolbász-
fesztivál forgatagában. A fesztivál Magyarország és Közép-Kelet-Euró-
pa egyik legismertebb, jelentős turisztikai vonzerővel bíró gasztrokultu-
rális rendezvénye, ezáltal Békéscsaba legértékesebb turisztikai terméke, 
amely a város imázsát is meghatározza. A büszkeséget tovább fokozza, 
hogy 2013-ban a csabai kolbász hungarikum lett. A fesztiválra látogató-
kat az igazi hazai ízek mellett remek fellépők és programok várják Békés-
csabán. A délutáni órákban utazás haza, érkezés a késő esti órákban.

BUDAPEST – PARLAMENT LÁTOGATÁS » 10. 27. » 7 500 Ft/fő
Budapestre érkezve város – és Parlament látogatáson veszünk részt. 
Közel félmillió turista kíváncsi évente e gyönyörű neogótikus palotára, 
illetve az azt körülölelő Kossuth térre. A nap további részében látogatást 
teszünk a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpontban, ahol az autentikus 
helyszínen megismerhetjük a pezsgőkészítés metódusait.

NOVEMBER

BURGENLANDI LIBAKALAND » 11. 10. » 6 000 Ft/fő
Utazás Kismartonba, Burgenland tartomány székhelyére. Programunkat 
a város központjában található Kálvária hegy, a Haydn templom, valamint 
a Mauzóleum megtekintésével kezdjük A Kálvária hegyről lesétálva az Esz-
terházy kastélyhoz jutunk. A fényűzően berendezett pompás termekben 
valósággal megelevenedik a hercegi múlt és az Esterházyak udvari éle-
te. A kastély-látogatást követően szabadprogramra nyílik lehetőség. Ez 
idő alatt a Haydn Múzeum megtekinthető, vagy nézelődhetnek, vásá-
rolhatnak a hangulatos kisvárosban. A burgenlandi ősz a színek csodála-
tos játékát hozza magával, a szüret vidám hangulata lengi be ilyenkor az 
egész tartományt, az éttermek kínálatában pedig sorra jelennek meg a 
libából készült fi nomságok. Idén 7. alkalommal rendezik meg a Burgen-
landi Libafesztivált, a „Gans Burgenland” ínyencfesztivált Ruston, ame-
lyen a gasztronómiai kalandok mellett a kézműves hagyományok és zenei 
előadások is meghatározó szerepet játszanak. A boros gazdák borokkal, a 
termelők fi nomságokkal várják a látogatókat. A fesztiválon mindenki ked-
vére nézelődhet, majd szabadprogramot követően hazaindulunk.

SZENT MÁRTON ÚJBORFESZTIVÁL 
ÉS LIBATOR SZENTENDRÉN » 11. 10. » 7 000 Ft/fő
Városnézés a Dunakanyar kapujának tartott Szentendrén. Belvárosi
sétánkat követően részesei lehetünk a Skanzen területén rendezett régi 
hagyományokra visszatekintő, őszbúcsúztató Magyar Termék Nagydíj-
jal jutalmazott Szent Márton Újborfesztiválnak. A programok a múzeum 
búbos kemencéivel fűtött, meghitt, belső tereiben illetve fütőtt sátor-
ban kerülnek megrendezésre. Színes családi programok sokasága várja az 
idelátogatókat: madáretető készítés, libás játékok, meseszoba, Márton-
napi búcsú színpadi produkciókkal. A Márton napjához kötődő szokások 
mellett újborok és fi nom ételek kerülnek a középpontba.
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VEGYE IGÉNYBE EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINKAT IS:

» repülőjegy értékesítés
» egyéni szállásfoglalás az egész világban

» transzfer szolgáltatása külföldön helyi partnerekkel

» hajóutak magyar nyelvű utaskísérővel, kikötőbe szállítással

» hajóutak egyéni kikötőbe utazással

» incentív utaztatás
» üzleti utaztatás

EGYNAPOS PROGRAMJAINK
Mariazell, Graz, Pozsony, Bécs, Budapest, 
Gödöllő és további új úticélok.

A részletes programajánlatok szeptembertől 
elérhetőek honlapunkon és irodáinkban!

KÉTNAPOS PROGRAMJAINK

Krakkó-Zakopane » december 01–02.

Prága advent fényekben » december 08–09.

Velence advent időszakban » december 08–09.

Steyr-Salzburg » december 15–16.

Adventi
előzetes

Repülős- és
nyaralóprogramok

Minden évszakra van ajánlatunk!
Pihenjen egy óceánjáró vagy egy tengerjáró luxus hajó fedélzetén TAVASZtól!

Örök tavasz szigete Tenerifén az ŐSZI hónapokban!

NYÁRI szabadságát töltse a családdal Törökországban, Egyiptomban, Görögországban!

TÉLI időszakban válassza a síelés fantasztikus élményét Ausztriában, Olaszországban, 
Szlovákiában vagy Franciaországban a családdal, barátokkal!

Autóbuszos körutazó és városlátogató programok széles választékán túl ajánljuk Önöknek és várjuk kedves 
utasainkat irodáinkban megbízható hazai és külföldi partnerirodáink nyaralóprogramjaival. Az utazások 
repülővel (bécsi, budapesti, pozsonyi indulással), autóbusszal, hajóval és egyéni indulással is foglalhatóak.

ÍZELÍTŐ A NÁLUNK FOGLALHATÓ 
UTAZÁSOKBÓL:

Nyaralóprogramok » Dominikai köztársaság, 
Seychelles-szigetek, Mauritius, Srí Lanka, Maldív 
szigetek, Thaiföld, Egyesült Arab Emírségek, 
India, Madagaszkár stb.

Repülős városlátogató programok »
Barcelona, Valetta, Berlin, Athén, Amszterdam, 
Róma, New York, Dubai, Amerika, Ausztrália stb.
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1.  UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Az Utazási Iroda kijelenti, hogy az utazásszervező
és közvetítő tevékenységhez valamennyi hatósági 
engedéllyel rendelkezik, a jogszabályokban előírt 
mértékű vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést 
a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fiókte-
lepével kötötte meg (kötvényszám: 9900000111).
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön lét-
re, ha az Utas írásbeli megrendelését az Utazási
Iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazol-
ja és a megrendelt utazásra vonatkozó részvéte-
li díj előleget pénztárába vagy folyószámlájára 
bevételezi, továbbá az Utazási Iroda és az Utas
aláírják az utazási szerződést és az ezen utazási
szerződés általános feltételeit tartalmazó iratot.
Az utazási szerződés a megrendelő, mint Utas és 
az Utazási Iroda között jön létre függetlenül attól,
hogy a megrendelő az utazási szolgáltatásokat 
saját maga vagy harmadik személy(ek), mint ked-
vezményezett(ek) javára rendeli-e meg, illetve 
hogy az Utas a harmadik személy(ek) vonatko-
zásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal.
Az utazási szerződésben rögzített utazás időtarta-
mát, annak egyes szolgáltatásait, minőségét, rész-
vételi díját és egyéb költségeit az utazási program 
leírása tartalmazza. Az utazási szerződés alapján 
az Utazási Iroda az utazás és az út egyes állomá-
sain való tartózkodás megszervezésére, továbbá 
kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, az Utas a 
szolgáltatások átvételére és díj fi zetésére köteles.
Az Utas és az Utazási Iroda közös megegye-
zéssel a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól írásban 
eltérően is megállapodhatnak. A repülőgépes
utazások esetén az Utazási Iroda kiegészítő
szerződési feltételeket alkalmazhat.

2.  UTAS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
Az Utas jogosult az Utazási Irodától az utazás-
sal kapcsolatban információkat kérni.
Az Utas köteles az Utazási Iroda vagy annak képvi-
selője (pl. idegenvezető, csoportkísérő) által kijelölt 
találkozások helyét és idejét betartani. Az ennek be 
nem tartásából eredő hátrányos következménye-
ket, károkat, költségeket az Utas köteles viselni. Tár-
sasutazások esetén az Utas köteles olyan magatar-
tást tanúsítani, hogy a társasutak programjainak 
lebonyolítását, az utastársak nyugalmát indoko-
latlanul ne zavarja vagy akadályozza.
Az Utas jogosult az utazási szerződés szerin-
ti utazásban való részvétel jogát legkésőbb az
utazás megkezdése előtt 30 napig olyan har-
madik személy részére engedményezni, aki 
megfelel az utazási szerződésben meghatáro-

ún. zárt csoportok számára összeállított ajánla-
tok esetén a legalacsonyabb résztvevő számot a
megrendelő határozza meg. 
Ha a fenti okok alapján az Utazási Iroda eláll a
szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy 
hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt. Ha
a helyettesítő szolgáltatás ára magasabb az ere-
detinél, a különbözetet az Utas fi zeti, ha alacso-
nyabb, az Utazási Iroda köteles a különbözetet 
haladéktalanul, maradéktalanul visszafi zetni. Ha
az Utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, 
illetve az Utazási Iroda nem tud megfelelő szol-
gáltatást felajánlani, köteles a befi zetett előleget 
az Utasnak teljes egészében visszafi zetni.
Az Utazási Iroda valamennyi általa szervezett uta-
zás során fenntartja magának a jogot, hogy az 
Utas(ok) érdekében indokolt esetben a szálláshe-
lyet kategórián belül megváltoztassa, a programo-
kat felcserélje vagy módosítsa, az utazási útvonalat 
megváltoztassa. Az Utazási Iroda minden esetben 
törekszik arra, hogy az ilyen változások az Utas(ok) 
számára minél kevesebb kényelmetlenséget okoz-
zanak, az ilyen jellegű módosításokból eredően az 
Utazási Irodát kárfelelősség nem terheli.

4.  FIZETÉSI FELTÉTELEK
A részvételi díj magában foglalja: az utazás 
meghirdetett programjában szereplő szolgálta-
tások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, illető-
leg szervezési költségét és a mindenkori áfát.
Megrendeléskor a fi zetendő előleg a részvéte-
li díj 40%-a. A fennmaradó összeget legkésőbb 
az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befi -
zetni, kivéve azt az esetet, amikor az adott útra 
vonatkozó szerződés kiegészítés ennél korábbi 
határidőt ír elő. Ha a szerződéskötéskor rögzített 
fi zetési határidőket az Utas nem tartja be, az Uta-
zási Iroda külön értesítés nélkül elállhat a szerző-
déstől. Ha a megrendelés az utazás megkezdését 
megelőző 30. napon belül történik, a részvéte-
li díj 100%-át be kell fi zetni az Utazási Irodánál.
Egyéni megrendelések esetén az Utazási Iroda eljá-
rási díja 5000,-Ft/foglalás, amely összeg a megren-
delés megvalósulása esetén beszámítódik a rész-
vételi díjba, meghiúsulása esetén az Utazási Iroda
eljárási költségeinek fedezésére visszatartható.

5.  LEMONDÁSI FELTÉTELEK
Az Utazási Iroda jogosult az Utas által fi zetendő 
teljes díjat jogszabály szerinti esetekben (pl. szál-
lítási költségek, adók, illetékek, egyéb kötelező 
terhek, devizaárfolyam változása) az utazás meg-
kezdését megelőző 20. napig felemelni, de ennek 

Utazási szerződés általános feltételei
amely létrejött egyrészről GÁL-BUSZ Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. sz., 
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-279314, adószám: 25510537-2-42 MKEH engedély száma: U-001707, telefon/fax: 06 96 243 125, 06 30 937 0655, 
06 30 754 0260, e-mail: info@galbusz.hu) – a továbbiakban: Utazási Iroda, másrészről 

Utas neve

Lakcíme

a továbbiakban: Utas, között az utazási iroda által szervezett utazásokra, melyekre a Ptk. 6:254. §, a 213/1996. (XII.23.) Korm.rendelet, a 281/2008. 
(XI.28.) Korm.rendelet, valamint ezen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: ÁSZF rendelkezései az irányadók.

zott feltételeknek. Az Utas köteles az enged-
ményezésről az Utazási Irodát haladéktalanul 
értesíteni. Az engedményezést megelőzően 
keletkezett szerződéses kötelezettségekért és 
az engedményezésből eredő igazolt többlet-
költségekért az engedményező és az enged-
ményes egyetemlegesen felelnek. 
Az Utas kötelessége az utazáshoz szükséges 
érvényes útlevél, személyi igazolvány vagy 
más személyi azonosításra alkalmas igazolás 
beszerzése. Az ennek hiányából eredő kárért 
az Utazási Irodát semmilyen felelősség nem 
terheli. Amennyiben az Utazási Iroda vállalja az 
utazáshoz szükséges dokumentumok beszer-
zését az Utas számára, az Utazási Iroda tájé-
koztatja az Utast az őt érintő adatszolgálta-
tási határidőkről. Amennyiben az Utas ezen 
adatszolgáltatási határidőket nem tartja be, az 
ebből eredő károkért az utazás ebből eredő 
meghiúsulásáért az Utazási Irodát semmilyen 
felelősség nem terheli. Ha az utazás ideje alatt 
az Utas az általa már megfi zetett szolgáltatá-
sokról lemond vagy bizonyos szolgáltatásokat 
nem vesz igénybe, ezekért kártérítést, részvé-
teli díj csökkentést nem igényelhet. Az uta-
zás során az Utas maga köteles gondoskodni 
poggyászának, egyéb értékeinek megőrzéséről, 
felügyeletéről.
Az Utas köteles az utazással érintett valamennyi 
ország jogszabályait, az utazásra vonatkozó sza-
bályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajog-
szabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. 
Az ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből 
eredő költségek, károk az Utast terhelik.

3.  AZ UTAZÁSI IRODA 
JOGA ÉS KÖTELESSÉGE

Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt 
legalább 7 nappal köteles tájékoztatni az Utast 
az utaskísérő feladatokat ellátó személy nevé-
ről, telefonszámáról, amely lehetővé tesz az 
Utas számára a vele való kapcsolatfelvételt. 
Az Utazási Iroda a részvételi díj teljes összegé-
nek megfi zetése esetén köteles az utazáshoz 
szükséges dokumentumokat (pl. voucher, rész-
vételi jegy stb.) kiállítani és az Utasnak átadni. 
Az Utazási Iroda jogosult legkésőbb az utazás 
megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilat-
kozattal elállni az utazástól, ha a jelentkező uta-
sok létszáma nem éri el az utazás programjában 
meghirdetett legalacsonyabb részt vevő számot. 
Autóbuszos társasutak esetén a legalacsonyabb 
résztvevőszám 30 fő. Az egyedi igények alapján, 
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mértékét és indokát köteles az Utassal írásban 
közölni. Ha a díj emelkedése az eredeti részvéte-
li díj 8%-t meghaladja, az Utas az erről szóló érte-
sítés kézbesítését követően haladéktalanul írásban 
tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállhat. 
Amennyiben a kézbesítéstől számított 48 órán 
belül az Utas nem nyilatkozik, az Utazási Iroda úgy 
tekinti, hogy az Utas a díjemelést elfogadta és vál-
lalja a különbözeti összeg megfi zetését a szerző-
dés módosítás aláírásától számított 5 napon belül.
Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazá-
si szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bár-
mikor elállhat. Az elállási nyilatkozat az Utazási
Iroda kézhezvételével válik hatályossá. 
Többnapos utazás esetén, ha az Utas az utazás
megkezdését megelőző 60 napon belül áll el
a szerződéstől, az alábbi összegű kártalanítá-
si összeget (bánatpénzt) köteles megfi zetni az 
Utazási Iroda részére:

 » 60-36 napon belüli lemondás
esetén a részvételi díj 10%-a

 » 35-22 napon belüli lemondás 
esetén a részvételi díj 30%-a

 » 21-15 napon belüli lemondás 
esetén a részvételi díj 50%-a

 » 14-8 napon belüli lemondás 
esetén a részvételi díj 70%-a

 » 7 napon belüli lemondás, valamint 
az utazás indulásakor való meg nem 
jelenés esetén a részvételi díj 100%-a

Egynapos utazás esetén 15 napon belül 
történő elálláskor az alábbiak érvényesek:

 » 15-7 napon belüli lemondás
esetén a részvételi díj 10%-a

 » 6-4 napon belüli lemondás 
esetén a részvételi díj 50%-a

 » 3 napon belüli lemondás valamint 
az utazás indulásakor való meg nem 
jelenés esetén a részvételi díj 100%-a

A Gál-Busz Utazási Iroda Kft. által szervezett köru-
tazások ára tartalmazza a Colonnade Insurance S.A. 
Magyarországi Fióktelepének útlemondási biztosí-
tását. Utazási szerződésre és útlemondási biztosí-
tásra vonatkozóan magára és a vele egy szerződés-
ben szereplő utastársaira vonatkozóan aláírásával
elfogadja, annak tartalmát előzetesen megismerte. 
Aláírásával igazolja, hogy utastársai meghatalmazá-
sával rendelkezik, nevükben eljárhat.
Utazásomra útlemondási biztosítást kötöttem és 
aláírásommal kijelentem, hogy a biztosító biztosí-
tási feltételeit átvettem, elolvastam és értelmeztem.
Az utazás megkezdése előtt az Utas kártalanítás
(bánatpénz) megfi zetése nélkül elállhat az uta-
zástól, ha az utazással érintett valamely ország-
ban olyan körülmények állnak be, amelyekre
tekintettel az odautazást a magyar Külügymi-
nisztérium nem ajánlja. Ez esetben az Utas részé-
re az általa befi zetett díjat vissza kell fi zetni, vagy
részére másik hasonló utazást lehet felajánlani.
Ha az Utas az utazáshoz szükséges dokumen-
tumok (pl. érvényes útlevél) hiányában nem 
tud a megrendelt utazáson részt venni, a fen-
ti kártalanítás (bánatpénz) megfi zetésére köte-
les. Ugyanez vonatkozik utastársára is, aki emi-
att áll el az utazási szerződéstől.

6.  HIBÁS TELJESÍTÉS
Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés sze-
rinti szolgáltatások teljesítéséért. Ha az Utazási
Iroda az általa vállalt szolgáltatást nem a szer-
ződésnek megfelelően teljesíti, köteles a rész-
vételi díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az 
Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgál-
tatást saját elhatározásából vagy érdekköré-
ben felmerült okból nem veszi igénybe.
Ha az utazás megkezdését követően az Utazási
Iroda az utazásban meghatározott szolgáltatá-
sok jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles 
azokat más hasonló értékű részszolgáltatások-
kal pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke-
sebb, mint a nem teljesített szolgáltatás, annak
különbözeti díja az Utasnak nem hárítható át.
Az Utazási Irodásnak az utazási szerződés nem 
teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő 
károkért való felelőssége legfeljebb a részvéte-
li díj kétszeres összegéig terjed.
Az utazási programfüzetben vagy egyéb
kiadott tájékoztatóban szereplő információk
tájékoztató jellegűek, az elírásokért és a nyom-
dai hibákból eredő problémákért az Utazási
Irodát felelősség nem terheli. 
Az Utasnak az utazással kapcsolatos kifogá-
sát a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az 
Utazási Iroda helyi képviselőjénél vagy a hely-
színi szolgáltatónál. Ha a helyszíni szolgáltató a 
panaszt nem orvosolta, az Utas az Utazási Iro-
dát köteles haladéktalanul tájékoztatni. Ha az 
utas a helyszínen nem emel kifogást és panaszát 
nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesí-
tésre a későbbiekben nem hivatkozhat és ez irá-
nyú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet.
Az esetleges kárigényt a hazaérkezést követő 8
napon belül az Utazási Iroda részére (1078 Buda-
pest, Rottenbiller u. 44., info@galbusz.hu címre)
írásban kell jelenteni, mellékelve ehhez a helyszí-
nen felvett jegyzőkönyv eredeti példányát. Az Uta-
zási Iroda a kárigény jogosultságát felülvizsgálja és 
álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. 
Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, 
háborús helyzet, sztrájkok vagy elháríthatat-
lan természeti katasztrófák stb. befolyásolják, 
ezen okokból történő elmaradásáért, módosu-
lásáért az Utazási Irodát felelősség nem terheli, 
így az ezen okokból jelentkező többletköltsé-
gek az Utast terhelik.
Az utazás során az Utas által harmadik sze-
mélynek okozott károkért az Utas közvetlenül
tartozik felelősséggel (pl.: szállodai károkozá-
sért, baleset okozásáért).
Amennyiben az Utas fakultatív programokra 
befi zet, ezek azonban elegendő jelentkező hiá-
nyában elmaradnak, a befi zetett összeget az Uta-
zási Iroda levonás nélkül visszafi zeti az Utasnak, 
de emiatt az Utas kártérítésre nem jogosult.

7.  BETEGSÉG, BALESET, 
POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS

Baleset, betegség és poggyászbiztosítást a rész-
vételi díj nem tartalmazza. A részvételi díj 
befi zetésekor a Mondial Assistance, Colonnade 
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelep vagy 
az Európai Utazási Biztosító Zrt. biztosítótár-
saságok kedvező díjú BBP biztosítása köthe-
tő, mely egyben a szerződéskötés feltétele is. 
Kivétel ez alól, ha az Utas az utazás idejére 

érvényes utasbiztosítással rendelkezik, melyről 
nyilatkozatot tesz, mely esetben betegségből, 
balesetből, poggyászkárból adódó összes fele-
lősség és költség az Utast terheli.
A biztosítótársasággal szemben érvényesíteni 
kívánt kárigényt az Utazási Iroda képviselőjé-
nek azonnal be kell jelenteni, arról jegyzőköny-
vet kell felvenni. Az Utasnak a biztosítás kereté-
ben meg nem térült, igazolt kára tekintetében 
a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

8.  EGYÉB
Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal 
kapcsolatos minden peres ügyben a felek alá-
vetik magukat a Fővárosi Törvényszék kizáróla-
gos illetékességének.

9.  AZ UTAS NYILATKOZATA
Alulírott Utas a 2007. évi CXXVII. tv. 206. § (2) 
bekezdés alapján az alábbiak szerint teljes fele-
lősséggel nyilatkozom, hogy az Utazási Iroda 
által nyújtott szolgáltatást

 nem adóalanyként vagy adóalanyi
minőségben/ azaz Utasként/

 adóalanyként saját nevemben és 
javamra, azaz végső felhasználóként / 
azaz Utasként /

 adóalanyként saját nevemben, 
de más javára / azaz nem Utasként
veszem igénybe. 

(Megfelelő szövegrész beikszelendő.)

Az utazási feltételeket, a programleírást, az
utazásra, illetve az adatkezelésre vonatkozó
részletes tájékoztatót megismertem, átvettem 
és az azokban foglaltakat magamra, valamint 
az esetlegesen általam képviselt személy(ek)re 
nézve kötelezően elfogadom.

Külön felhívjuk fi gyelmét, hogy a biztosító biz-
tosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban 
külön fejezetekben foglalta össze a Polgári tör-
vénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerző-
dési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.
Alulírott nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendel-
kezéseket megismertem és azokat magamra és
az utazási szerződésben feltüntetett utasokra 
vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.

Utas vagy képviselője

Utazási Iroda képviselője

Dátum
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GÉPJÁRMŰVEK

AUTÓBUSZAINK » 46-47-49 férőhelyes 
Mercedes és Setra típusú, audio-video rend-
szerrel, vegyi öblítéses WC-vel felszereltek.

KISBUSZ » Mercedes Sprinter 20+1 férőhelyes 
és Volkswagen 18+1 férőhelyes

UTÁNFUTÓ » kilométerdíjjal kalkulálva 

Képzett, nagy tapasztalattal rendelkező gép-
kocsivezetők biztosítják a programok zökkenő-
mentes bonyolítását. Telephelyünkön működő 
szerelőműhely dolgozói felelősséggel karban-
tartják a gépjárműveket hétről hétre. Igény 
esetén üdítővel töltik fel a hűtőket. Törekszünk
a minőségre minden tekintetben.

AJÁNLATKÉRÉS
Mindig fogadjuk hívását! 
06 30 754 0260 » 06 30 937 0655

Látogasson el honlapunkra, kérjen e-mailen 
árajánlatot tervezett utazásához!
www.galbusz.hu » info@galbusz.hu

Kérjük az alábbiakat hozzávetőlegesen feltüntetni: 
létszám, utazás időpontja, szálláshelyek, prog-
ramok ütemterve.
Autóbuszvezetőink vezetési és pihenőideje szi-
gorúan szabályozott. Az út hossza és a vezetés 
szükséges időtartama határozza meg a gépjár-
művezetők számát.

Személyszállítás
Utazási Irodánk által szervezett utazásokat a teljes biztonságot nyújtó, kényelmes autóbuszokkal és biztos 
szervizháttérrel rendelkező, a mindig minőségre törekvő cégünk, a GÁL-BUSZ TRANSZPORT Kft. látja el!

Céges és intézményi kirándulások, egyéni programötletek megvalósítása, esküvők, események!
A Gál-Busz Transzport Kft. elsődleges szolgáltatása a személyszállítás, melynek során a 
megrendelő igényei szerint bérelhetőek az autóbuszok, gépjárművezetővel együtt. 

DÍJKALKULÁCIÓ
Az árajánlatot kilométerdíjjal számolva adjuk, a szolgáltatás díja tartalmazza a km futás díját, a 
sofőrök napidíját, autópályadíjakat és a pályaadót. Nem tartalmazza az esetleges parkolások díját, 
melyet végső elszámoláskor a számlába beépítünk. A belföldi kirándulások áfa kötelesek.

A szervezést (szállásfoglalás, idegenvezető felkérése, bejelentések) a Gál-Busz Utazási Iroda Kft. bonyolítja.
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Buszbérlés
Gál-Busz Transzport Kft.
Céges és intézményi kirándulások, 
egyéni programötletek megvalósítása, 
esküvők esetén cégünktől busz bérelhető!

Érdeklődni:

+36 30 7540 260 • +36 30 9370 655

Ajánlatkérését közvetlenül is elküldheti az INFO@GALBUSZ.HU e-mail címre.mre.

A fl otta megtekinthető a WWW.GALBUSZ.HU oldalon.o

KAPUVÁR
9330 KAPUVÁR, 

FŐ TÉR 17. FSZ. 1.

Nyitvatartás: 
Hétfő–péntek

08.00–12.00 • 13.00–17.00

Mobil: 0630 754 0211
Tel.: 0696 595 080
Tel.: 0696 530 046

GYŐR
9021 GYŐR, 

KAZINCZY U. 10.

Nyitvatartás: 
Hétfő–péntek

08.00–12.00 • 13.00–17.00

Mobil: 0620 952 8310
Tel.: 0696 388 055
Tel.: 0696 388 072

SOPRON
9400 SOPRON, 

MÁTYÁS KIRÁLY U. 34/B

Nyitvatartás: 
Hétfő–péntek

08.00–12.00 • 12.30–16.30

Mobil: 0630 950 9928
Tel.: 0699 369 896

Gál-Busz Utazási Irodák


