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ajánlatok
Melléklet

Ülésrend

Általános információk:

Rijekai karnevál

• A programoknál feltűntetett részvételi díj tartalmazza: autóbusz költsége,
csoportkísérő idegenvezető díja, külföldi utak esetén csoportos Colonnade
utasbiztosítás.

Korai indulás után a délelőtti órákban érkezünk Rijekába, melyet másnéven Fiume-ként
ismerhetünk. A Kvarner-öböl partján fekvő város Horvátország legfontosabb kikötője
és egyben harmadik legnépesebb városa. Érkezés után megismerkedünk a várossal és
nevezetességeivel, majd részt veszünk a karnevál fináléján, a fergeteges hangulatú nagy
farsangi felvonuláson. A Rijekai Karnevál Európa második legnagyobb karneválja, „kisriói karneválként” is emlegetik. A kordonok mögül vehetjük szemügyre a színesebbnél
szinesebb öltözetet magukra öltő felvonulókat. A résztvevők egyéni produkciókkal is
megörvendeztetik a közönséget! Hazaindulás a délutáni órákban.

• A részvételi díj nem tartalmazza: belépődíj, útlemondási biztosítás, belföldi
utak esetén utasbiztosítás.
• A belépődíj a helyszínen az idegenvezetőnek fizetendő. A feltüntetett
belépődíjak a 2019-es évre vonatkozóak, így 2020-ban az áremelkedés lehetősége fennáll.

március

• 18 éven aluli gyermek, amennyiben külföldre szülei nélkül utazik, úgy szülői
hozzájáruló nyilatkozatot kérjük, hozzanak magukkal az utazásra!

Szentendrei huszárkodás

• Érvényes személy igazolványukat kérjük, minden esetben hozzák magukkal
az utazásra! Külföldi utazáshoz gyermekek részére is kötelező!

február 15. » részvételi díj: 24 400 Ft/fő + hajójegy: 18 EUR/fő

Indulás: 2019. február 14. péntek éjszaka.
Érkezés: 2019. február 16. vasárnap hajnali órák.
Az éjjeli indulás után utazás, majd megérkezünk a reggeli órákban Punta Sabbioni
kikötőjébe, ahonnét behajózunk Velencébe. Érkezés a Szent Márk térre. Részvétel a
karneváli forgatagban kora estig. Közben idegenvezetőnkkel kívülről megtekintjük a város
nevezetességeit, mint a Dózse palotát, a Szent Márk bazilikát, a Sóhajok hídját és a
Canale Grande-t. Szabadidő, majd délután 18 óra körül indulás hazafelé. Érkezés haza
vasárnap a hajnali órákban.

Busójárás Mohácson

Ptuj karnevál
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április 25. » részvételi díj: 13 200 Ft/fő
+ belépődíj: 9 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Kora reggeli indulással érjük el a magyar-szlovén határt és haladunk tovább Ljubljana
felé. Első megállónk a Volcji Potokban található 85 hektáros arborétum, mely minden
évszakban kínál bőven látnivalót. Utazásunk idején 2 millió tulipán virága terít színes
szőnyeget elénk, ameddig a szem ellát. A délutánt majd Ljubljanaban töltjük, ahol a város
látnivalóit vesszük számba – Tromostovje hídjai, mely Plecnik építész munkáját dícsérik,
Szent Miklós-katedrális, Városháza, ferencesek temploma, az árkádok alatti vásártér. A
gyalogos városnézés után szabadidő. Hazaérkezés a késői órákban.

Május
Wachau örzői

május 02. » részvételi díj: 9 500 Ft/fő
+ belépődíj: 30 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)
Indulás a reggeli órákban. Elsőként a göttweigi bencés apátságot keressük fel, mely már
messziről jól látható, hiszen egy magas hegy platójára épült, szinte a Wachau őrzőjeként.
Az impozáns épületegyüttes legértékesebb 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 Szentendrével mutat hasonlatosságot. Utolsó állomásunk a romantikus és parányi
Dürnstein, itt folytatjuk programunkat. A város templomai, zegzugos kis utcái és a Dunapartig lehúzódó városfalai maradandó élményt nyújtanak.

február 23. » részvételi díj: 10 950 Ft/fő
Kora reggeli indulás után haladunk Szlovénia felé. Még Ptuj előtt teszünk egy kis látogatást Lendván, ahol a lendvai vár mesél a múltról. Továbbutazunk a mai nap céljához, Ptuj
városához. A karnevál itt nagyon hasonlít a hazai busójáráshoz, így itt is főszerepet kapnak a maszkok és az irhák mögé bújt alakok. A „kurentovanje” forgataga magával ragadó
gazdag és színes kosztümjeinek és meghökkentő maszkjainak köszönhetően, melyek révén ez az ünnep mára az ország UNESCO-s kincsévé vált. Idén 60 éves ez a hagyomány,
így ebben az évben is felvonulnak a hagyományos figurák, mint a lándzsás, a szántóvető,
a medve, a muzsikus cigány és még sokan mások. A délutáni felvonulás egyszerűen egy
mesevilágba repíti az embert. Késő délután indulunk haza.
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Április
Szlovén tulipánerdő és Ljubljana

február 23. » részvételi díj: 10 200 Ft/fő + 1 200 Ft/fő
Utazás Magyarország legdélebbi Duna menti településére, Mohácsra. A város egyik
legfőbb nevezetessége az évente megrendezett, ezrek által látogatott busójárás, amelyet
2009-ben felvettek az UNESCO szellemörökség listájára. Délelőtti érkezés után először a
várostól délre történt, a történelmi jelentőségű csatának emléket állító Mohácsi Nemzeti
Emlékhelyet látogatjuk meg. A magyar sereg itt szenvedett vereséget a török túlerővel
szemben. Déltől a busójárás színhelyén tartózkodunk, mikor is ágyúlövésre megindul a
busó felvonulás. Vasárnap a busójárás főnapja, ezt a napot nevezik Farsangvasárnapnak.
A főutcán népművészeti- és kézműves vásár nyílik. A főtéren pedig a mohácsi busók
ízelítő bemutatkozását tekinthetjük meg. Lesz lehetőségünk megcsodálni a nemzetiségi
néptáncbemutatót is. Meglátogatjuk Englert Antal busó maszkfaragó műhelyét. Késő
délután a kompról a busók a Dunán leeresztik a farsangi koporsót, ezzel a telet elúsztatják. Ezután a főtéren meggyújtják a máglyát. Hazaindulás az esti órákban.

március 15. » részvételi díj: 8 600 Ft/fő
+ belépődíj: 2 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)
(ünnepnapokon tervezetten ingyenes)

A nemzeti ünnepet talán nem csak az ünnepi beszédek teszik emlékezetessé, hanem
sokkal inkább egy időutazás vissza a hősök korába. A szentendrei Skanzen segít bennünket ebben az időutazásban, visszarepít bennünket a 19. század szabadságharcának
környezetébe és annak eseményeibe. A történelemkönyvekből jól ismert huszárok elevenednek meg szemünk előtt, megismerhetjük a huszárok világát, lovas és ló összhangját,
az elmaradhatatlan bajuszpödrést, részt vehetünk egy toborzáson és elkészíthetünk több
olyan kelléket a múltból, mely mára feledésbe merült – paszomány, gyöngyös párta.
Vásárfiaként hozhatunk majd magunkkal tükrös mézeskalácsot a szerelem jelképeként
vagy akár ki is próbálhatjuk magunkat a huszárpróbán. Ne habozzunk, tegyük felejthetetlenné ezt az ünnepet az egész család számára!

Programindulás: min. 30 fő

február
Velencei karnevál NON STOP

február 23. » részvételi díj: 17 300 Ft/fő

Plitvicei-tavak

május 02. » részvételi díj: 16 500 Ft/fő
+ belépődíj: 150-250 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)

Horvátország hét nemzeti parkja közül a legjelentősebb a Plitvicei-tavak vidéke, melyet
páratlan szépsége, növény- és állatvilágának gazdagsága miatt már 1949-ben nemzeti
parkká nyilvánítottak. 1979-ben az UNESCO Világörökség részévé vált. A park 16
nagyobb és 2 kisebb, lépcsőzetesen 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 fotólehetőséggel.
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május
Bécs – Sisi nyomában

május 09. » részvételi díj: 7 200 Ft/fő
+ belépődíj: 20 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Érkezés Bécsbe a délelőtti órákban, majd látogatás a Hofburgban, a császári család egykori rezidenciáján. A császári háztartás kincsei, ezüst- és porcelántárgyak ma
az Udvari Ezüsttárban csodálhatók meg. A Sisi Múzeum termeiben a császárné életét
követhetjük nyomon. A császári lakosztályok történelmileg hitelesen berendezett 19 hivatali és lakóhelyisége a császári pár mindennapjaiba enged betekintést. Rövid belvárosi
szabadprogram után a Hermes-villát keressük fel, mely az egykori császári vadászatok
helyén, a Lainzi Vadasparkban épült fel. A villa termeiben eredeti bútorokat és Sissi,
valamint a császár személyes tárgyait is láthatjuk.

Jeli arborétum – Rhododendron virágzás

május 09. » részvételi díj: 7 300 Ft/fő
+ belépődíj: 2 500 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Reggeli indulással igyekszünk a Jeli Arborétumba, ahol valódi csoda fogad bennünket. Az arborétum Ambrózy gróf szépérzékének köszönhetően jött létre, aki közel 100
évvel ezelőtt világjáróként gyűjtött tapasztalatait hazahozva mesekertet alakított itt ki.
Az általa szeretett virágos cserjék különleges környezetet igényelnek, ennek megfelelően
egy mesterséges erdőt hozott létre, melyben minden évben virágszőnyeg terül elénk.
Rhododentronok virágos erdejébe léphetünk be. Élvezzük ezt a színpompás kertet! A
kert után még a jáki román kori templomnak is időt szentelünk. Ez a templom a román
kori építészet gyöngyszeme, mely szinte egyedülálló Magyarországon. Hazafelé még
Kőszegen is megállunk, ahol a belváros közéépkoti épületei, templomai és a Kőszegi-vár
fogad bennünket. Hazaérkezés a késő délutáni órákban.

Ópusztaszer – Szeged

május 16. » részvételi díj: 11 600 Ft/fő
+ belépődíj: 2 900 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Indulás a reggeli órákban Szegedre. Először városnéző sétára indulunk a Tisza-parti
városban. Első megállónk Közép-Európa egyik legszebb és legnagyobb tere, a Széchenyi tér. A téren híres magyarok szobrainak forgataga fogad minket: Széchenyi István,
Vásárhelyi Pál, Deák Ferenc szobra, valamint Szent István és Gizella szoborpárosa. Rövid
szabadprogram Szeged 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

május 23. » részvételi díj: 11 600 Ft/fő
+ belépődíj: 690 CZK/fő (tájékoztató jellegű ár)

A Morva-karszt 1100-nál több barlangjával Csehország egyik legkülönlegesebb 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-barlangban: felső része színes cseppköveiről ismert, alsó
szakasza alulról, vízen át megvilágított tavasbarlang. A misztikus fényben hangtalanul
úszó elektromos hajókon tett kirándulás feledhetetlen. A barlangjárat végén egy természetes 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 megismerjük a fogadótermeket, majd
lehetőség lesz egy szép sétára a kastélyparkban. A parkot halastó öleli körbe és különleges építményeiről ismert, figyelemre méltó például a 92 m hosszú üvegház.

Gyermeknap Bécsben – Tenger Háza és Prater

május 31. » részvételi díj: 7.000 Ft/fő
+ belépődíj: felnőtt: 18,90 EUR, 6-15 éves gyermek: 8,60 EUR (tájékoztató jellegű ár)

Kirándulásunkat a Tenger-házánál kezdjük, ami bemutatja a trópusi és a Földközi-tenger
élővilágát (édesvízi és tengeri halak, cápák, trópusi madarak, majmok, krokodilok), majd a
bátrabbak az épület tetőteraszáról, 35 méteres magasságból gyönyörködhetnek Bécs látképében. Következő állomásunk a Prater, amely Bécs egyik legjelentősebb látványossága.
Itt mindenki egyénileg élvezheti a különböző attrakciókat. Amit ne hagyjanak ki: Óriáskerék!
A vidámpark bejáratánál helyet foglaló Madame Tussauds-nál a látogatók testközelből ismerhetik meg a világ számos hírességét: díszvendég itt Arnold Schwarzenegger, Erzsébet
császárné, Gustav Klimt, Robbie Williams és Nicole Kidman.
Prater: A belépés ingyenes, de azon belül minden igénybe vett attrakció egyénileg fizetendő.
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június
Badeni Rózsafesztivál

június 6. » részvételi díj: 7 100 Ft/fő
+ belépődíj: 16 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

A Bécsi-erdő hangulatos vonulatai, szőlővel borított lankái számos érdekes és szép látnivalót rejtenek. Kirándulásunk első állomása Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű földalatti tava Hinterbrühlben. Az egykori gipszbányába 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 látogatunk, Rudolf trónörökös és szerelme, Vetsera Mária tragédiájának helyszínére. 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, melyben Vetsera Mária eredetileg nyugodott.
Végül utunk Badenbe, 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
formakompozíciókba rendezett 25 000 viruló rózsatőben.

június 13. » részvételi díj: 8 200 Ft/fő
+ belépődíj: 37 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Bécs-Pozsony hajókázással

A kora délelőtti órákban érkezünk az osztrák fővárosba, Bécsbe. A buszos városnézés
során végigvesszük a Ring épületeit, melynek legszebb elemei az Operaház, a császári
udvart képező Hofburg, a Parlament, a Városháza, a Börze épülete. Ezt követően gyalogosan folytatjuk a várossal való ismerkedést és a Belvárosba indulunk, melynek szívében találjuk a város egyik jelképét a Szent István-dómot. Szabadidőben a sportosabb
látogató megmászhatja a toronyba felvezető lépcsősort, ahol a fáradtságért fantasztikus
kilátás kárpótol mindenkit. Szabadidőt követően hajóra szállunk és egy órával később
már Pozsony kikötőjét érjük el. Pozsony, a régi magyar királyi város a Duna mellett épült.
A belvárosban felkeressük a Szent Márton-dómot, a prímási palotát, a Fő teret és polgári
házait, valamint az Óvárosházát és a várat. A városnézés után szabadidő, majd búcsú a
várostól. Hazaérkezés az esti órákban.

Budapesti Vigadó és a Margitsziget virágdíszei

június 14. » részvételi díj: 7 950 Ft/fő
+ belépődíj: 3 750 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Kora reggeli indulás után a délelőtti órákban érkezünk meg a fővárosba, ahol a mai napot
a pesti oldalnak szenteljük. Fővárosunk szépségére bizony büszkék lehetünk, építészeti
emlékei az utóbbi években újjászülettek. Kihagyhatatlan a buszos városnézés pesti oldala, melynek eleme a Hősök tere és környezete, az Andrássy út és a hozzá tartozó palotasor megannyi más pesti remekkel. Utunk kiszemelt épülete a Pesti Vigadó is, melynek
tervei Pollack Mihály nevéhez fűződnek közel 200 év távlatából. Belső tereinek szépsége
elénk varázsolja a történelmi bálok hangulatát. A vezetés végén felmegyünk a teraszra
felhörpinteni egy pohárka pezsgőt és mellé egy kis péksütemény is dukál. A délutánt
azonban már a város zöld szívében, a Margitszigeten töltjük. Ilyenkor a sziget ezernyi
virága hívogatja a növények szerelmeseit, induljunk mi is felfedezőútra a sziget parkjain
át. A Víztorony, a domonkos rendi kolostor maradványai, a Művészsétány, a Japán-kert
vagy a híres zenélő szökőkút csak pár kiemelt részlete ennek a paradicsomi környezetnek. Késő délután indulunk haza.
Részletes program:
lásd június 13.

június 20. » részvételi díj: 8 200 Ft/fő
+ belépődíj: 37 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Ötszirmú Rózsa Ünnepe – Cesky Krumlov

június 20. » részvételi díj: 13 500 Ft/fő
+ belépődíj: 250 CZK/fő (tájékoztató jellegű ár)

Bécs-Pozsony hajókázással

Reggeli indulást követően érjük el Ausztriát, majd elhaladva Linz mellett a cseh-osztrák határt. Célunk Cesky Krumlov, mely ezen a hétvégén egy különleges ünnep helyszíne lesz.
A környék egykori urai a Rosenberg-család tagjai voltak. Az ő vezetésük alatt indult virágzásnak a település, fényes reneszánsz város és kastély fogadta az arra járót majd 500 évvel
ezelőtt. Repüljünk vissza mi is az időben és töltsük ezt a napot a Rosenberg-család ötszirmú
rózsájának fényében. Az egész város átalakul, középkori piacterek nyílnak, kézművesek
kínálják portékáikat, a középkor ételeibe is belekóstolhatunk, de a katonaság is megvillantja
tudását. Egy történelmi kosztümös felvonulással pedig a múlt családjai, nemesi körei is bemutatkoznak. Élvezzük ezt a végeláthatatlan forgatagot és felejtsük el a jelent, lépjünk vissza
a város virágkorába! Talán kedvet kapnak Önök is beöltözni?! A jelmezbe öltözött vendégek
mentesülnek a helyszíni belépő fizetésének kötelezettségétől.
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június
Budapest – Parlament látogatás

június 27. » részvételi díj: 7 950 Ft/fő
+ belépődíj: 6 200 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Budapestre érkezve buszos és gyalogos városnézésen veszünk részt. Ezt követően a Parlamentet tekintjük meg helyi idegenvezetőnkkel. Közel félmillió turista kíváncsi évente e
gyönyörű neogótikus palotára, illetve az azt körülölelő Kossuth térre. A nap további részében
a Törley Gyűjtemény és Látogatóközpontba látogatunk, ahol pezsgőkóstoláson veszünk
részt. Helyi, szakmai vezető kíséretében megtekintjük a gyűjteményt, a pezsgő érlelő pincét,
betekintve a pezsgőkészítés metódusaiba. Kóstolás következik, melynek során a három féle
technológiával készülő pezsgők közül egyet-egyet ízlelhetünk meg. A kóstolási mennyiség
egy pohár (kb. 1 dl) pezsgő fajtánként egy fő részére. (A programok sorrendje felcserélődhet!)

LEVENDULA, BOR, APÁTRÉTES

júLius
Jeges élmények Dachsteinban és
a só városa Salzkammergutban

A Hallstatti-tó déli végénél található Obertraun falucskából indul a Dachsteinfelvonó,
melynek 1350 m-en lévő állomásától közelíthető meg 20 perces túrával a Világörökségként jegyzett jégbarlang bejárata. A hatalmas jégtömbjeiről, jéggé fagyott vízeséseiről ismert barlangban tett 50 perces túra során számos természeti csodával ismerkedünk meg
és 2015 nyarától új látványosság a világon egyedülálló Mars-űrruha, melyet korábban
itt teszteltek. A túrát követően hangulatos sétát teszünk a közeli Hallstattban, Ausztria
talán legkülönlegesebb fekvésű kisvárosában. A hegy és tó közötti keskeny földnyelven
létrejött település a sónak köszönheti születését és hírnevét. A hely szűke miatt Hallstatt
házai szinte egymásra épültek és a fákat a házak homlokzatára futtatják fel.

június 27. »

– Gasztrokulturális élmény a tihanyi apátság majorságában és pincéjében
részvételi díj:

július
Osztrák mákvirágok és whiskypincészet

július 11. » részvételi díj: 11 200 Ft/fő
+ belépődíj: 31 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Reggeli után Ausztria egyik kevésbé ismert tája felé indulunk. A Waldviertl egy különleges
táj, mely mindig is mezőgazdasággal és erdőműveléssel foglalkozott. Apró, rejtőzködő falvai
között kincsekre bukkanhatunk, melyek utunk témáját is adják. Délelőtt Armschlag vár ránk
virágzó mákföldjeivel, melyeket egy „kisvonattal” egészen közelről is felfedezhetünk. A piros és a rózsaszín végtelen árnyalatai varázslatos látványt nyújtanak. Ezután a közelben lévő
Zwettl fogad bennünket kolostorával. A kolostor ma is a szellemi élet egyik osztrák fellegvára,
ahol lehetőségünk nyílik a kulisszák mögé nézni. Utána újra az ízeké lesz a főszerep, hiszen
Roggenreithben egy whisky-pincészetet veszünk célba, ahol nemcsak a készítés fortélyaiba
engednek betekintést, hanem kóstolásra is mód lesz. A kora esti órákban érünk haza.

Krisna-völgyi Búcsú

július 18. » részvételi díj: 9 100 Ft/fő
+ belépődíj elővételben: 1 350 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

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 játékok és kézműves vásárok, a különféle programok felsorolhatatlanul színes kavalkádja tárul elénk. Odafelé úton kitekintést teszünk a zalaszántói Sztupa, buddhista szentélynél.

Opatija – Csobbanás a horvát tengerparton

július 25. » részvételi díj: 14 800 Ft/fő

Indulás az éjszakai órákban Opatija pálmafás tengerpartjára. Érkezés után rögtön fürdési
lehetőség délutánig vagy részvétel a délelőtti közös városnézésen, majd fürdőzés. 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 növényeket. Ezt
követően délután szabadprogram, strandolás, napozás.

6

Kiegészítő információ: A barlanghoz vezető út során 70 m, a barlangban 80 m (80
lépcsőfok) a szintkülönbség. A barlangtúra hossza 800 m, a hőmérséklet bent 0 – -2 °C.
Kérjük kedves utasainkat, hogy meleg ruházattal és megfelelő cipővel készüljenek!

18 000 Ft (tartalmazza az apátság helyi programját vezetéssel, 1 csokor levendula szüretelését,
kóstolást és ebédet a programleírás szerint) + belépődíj: 300 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Tihanyba érkezésünkkor rövidfilmet tekintünk meg a Tihanyi Bencés Apátságról a Látogatóközpontban. Ezután elsétálunk az Apátsági Majorságba, melyről és a levenduláról szakvezetőnk
mesél nekünk. Lehetőségünk lesz egy csokor levendula szüretelésére és teástasak megtöltésére szárított gyógynövényekkel. A szerzetesi termékek kóstolóján megízlelhetjük az András
király és Anasztázia királyné likőrt (2x0,04l, 40%/35%), levendula- és citromfűszörpöt és hozzá
apátsági sós ropogtatnivalót. Három fogásos ebéddel várnak minket az egykori apátság pincében, a Tihanyi Vinarius Étteremben. A nap további részében egy 60 perces helyi vezetésen is részt veszünk, mely során sok mindent megtudhatunk az apátságról. Az Apátsági templom 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 nevezetessége a helynek a tihanyi visszhang vagy echo, amely a tihanyi apátság és a Visszhang-domb között keletkezett. Tiszta, csendes időben,
főleg az éjszakai órákban még most is megfigyelhető A délután folyamán egyénileg élvezhetjük a Levendula fesztivál hangulatát szabadidő
keretein belül. A június-július fordulóján virágzó, tízhektárnyi levendulaültetvény különleges látnivaló a Balaton partján. A levendula fontos és
kiemelt szerepet játszott Tihany történetében, 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 népművészeti kirakodóvásár,
kézműves játszóház, ahol elsősorban a levendula feldolgozásának különböző módjait ismerhetik meg a látogatók.
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július 25. » részvételi díj: 12 500 Ft/fő
+ belépődíj: 34 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Kiskunsági Nemzeti Park – Bugacpuszta – Kecskemét

július 26. »
10 400 Ft/fő + belépődíj: 7 900 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)
(Az ár tartalmazza: kínálás, lovas kocsikázás, Pásztormúzeum megtekintése,
lovasbemutató, ebéd és az ÁFA)
részvételi díj:

Utazás rövid pihenőkkel a Kiskunsági Nemzeti Park területén található Bugacpusztára,
ahol bepillantást nyerünk az igazi tanyasi életbe, mely megőrizte eredeti hangulatát. Kipróbáljuk a lovaskocsikázást, melynek során láthatjuk a hagyományos pásztorépítményeket, a Pásztormúzeumot, láthatunk sárga ménest, mangalicákat, szürkemarhákat,
rackanyájat, fekete szőrű puli kutyát. A Bugacpuszta sajátos hangulata nagy élményt nyújt
az idelátogatóknak. Ezt követően indulunk a csikósbemutató helyszínére, megtekintjük a
Csikósok felvonulását, ügyességi játékaikat, majd elfogyasztunk egy hangulatos ebédet
a Karikás Csárdában. Búcsúzunk a pusztai élettől, hazaindulás előtt rövid városnézés
Kecskeméten (Cifra Palota, Városháza). Érkezés az esti órákban.

július 26. » részvételi díj: 6 000 Ft/fő
+ belépődíj: 46 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Schneeberg gőzössel

A reggeli órákban hagyjuk el Magyarországot és irány első állomásunk a Sebastian-vízesés,
Puchberg mellett. Utunk fő célja azonban a határhoz közeli Schneeberg, melynek tetejére
Puchbergből egy nosztalgikus, gőzös járattal jutunk fel. Közel 150 évvel ezelőtt készültek el
az első tervek, de a megvalósításra bizony még várni kellett. Bécs közelsége hozzájárult a
vasútvonal sikeréhez, melynek még a császári pár is utasa volt Ferenc József és Erzsébet
királyné személyében. Másfél óra alatt tudjuk le a szintkülönbséget hegymenetben. Felérve
a hegytetőre alkalmunk nyílik egy órás sétával kicsit túrázni komolyabb megerőltetés nélkül,
közben ismerkedhetünk a virágba borult hegyi növényzettel. Akár egy turisztikai kiállítást is
megtekinthetünk, mely a császári időkbe repít bennünket vissza. Ezt a magával ragadó természeti környezetet a délutáni órákban hagyjuk el és indulunk haza.

Budapest Zeneakadémia és
a Budai Várnegyed

július 26. » részvételi díj: 8 150 Ft/fő
+ belépődíj: 6 200 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Kora reggel indulunk Budapestre, hogy a város szépségeit együtt fedezzük fel. Ma a zenei élet
fellegvára, a Zeneakadémia mesés épülete lesz az első állomásunk egy buszos városnézés
után. A Zeneakadémia a századfordulón épülő új városkép egyik fantasztikus eleme, kicsit
megbújva az Andrássy út egyik kiágazó terén. Belső terei egyedülállóak mind megjelenésükben, mind technikai megoldásukban. Hagyjuk elvarázsolni magunkat a zene szárnyán utazva!
Látogatásunk után a Budai Várnegyed következik, melynek remek kiindulópontja a Várkert
Bazár. Az enyészetből visszahozott egykori történelmi épületegyüttesen keresztül jutunk fel
a Várhegyre, ahol a magyar történelem több időszaka elevenedik meg előttünk. Járjuk végig
a negyed minden szegletét és térjünk be a Mátyás-templomba is. Szabadidő után a délutáni
órákban indulunk haza.
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augusztus
Alpesi varázslat Karintiában

augusztus 01. » részvételi díj: 13 200 Ft/fő
+ belépődíj: 20 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Utazás Graz-Klagenfurt útvonalon a Wörthi-tóhoz. A látványos, hosszan elnyúló völgyben
elhelyezkedő tó kedvező fekvésének köszönhetően a legnaposabb, legmelegebb karintiai tó,
partján számos nagyvilági hangulatú 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 nagyközönségnek, teljes magassága 100 m.
Miután megcsodáltuk fentről a kilátást, útunk a 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 legszebb nevezetességeket – többek között a város címerállatát ábrázoló Sárkány-kutat, melyhez érdekes történet is fűződik.

Plitvicei-tavak

Részletes programleírás:
lásd május 02.

Bükki élménytúra – Pisztrángsütés

augusztus 15. » részvételi díj: 8.600 Ft/fő
+ belépődíj: 4 100 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Utazás Herendre, ahol a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájával ismerkedünk meg.
Helyi vezető segítségével bemutatják nekünk a manufaktúra kezdetektől napjainkig ívelő történetét. Ezután Tihanyba vezet utunk, ahol megtekintjük az apátsági templomot, melynek
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 nevezetessége a helynek a tihanyi visszhang vagy
echo, amely a tihanyi apátság és a Visszhang-domb között keletkezett. Tiszta, csendes
időben, főként az éjszakai órákban még most is megfigyelhető. Ezt követően egy kellemes sétát teszünk Balatonfüreden, a Tagore sétányon. Szabadidő után itt zárjuk a napot és indulunk
haza. Érkezés haza az esti órákban.

Fraknó vára – Myra vízesés

augusztus 15. » részvételi díj: 7 000Ft/fő
+ belépődíj: 22 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Kirándulásunk első állomása a Burgenland tartományban elhelyezkedő Fraknó vára. Várvezetés során megismerkedünk az Esterházy család kincses- és csodakamrájával, betekintünk
Európa legjelentősebb magánkézben lévő fegyvergyűjteményébe. Délután a Keleti-Alpok közeli természeti csodáját fedezzük fel: látványos túrát teszünk a Myra-vízesésrendszernél –
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.
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augusztus 20. » részvételi díj: 14 600 Ft
+ belépődíj: 6 500 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Hajnali órákban indulunk Debrecenbe, a Virágkarnevál felvonulására. 07.00 óra körül elfoglaljuk helyünket és hamarosan kezdetét veszi hazánk egyik legnagyobb hagyománnyal
rendelkező és egyben legnépszerűbb kulturális rendezvényének központi eleme, az
augusztus 20-i karneváli felvonulás. A több százezer szál élővirág felhasználásával
készített, közel 5 méter magas és 10 méter hosszú virágkompozíciók nívós hazai és külföldi táncosok, hagyományőrző csoportok kíséretében haladnak végig Debrecen utcáin.
Felvonulást követően rövidebb városnézés következik. A délután további részében
szabadidő keretében lehetőség lesz a város további felfedezésére.

augusztus 22. » részvételi díj: 9 700 Ft/fő
+ belépődíj: 12 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Mariazellbe vasúttal

Reggeli indulás után a Bécsi-erdőn át érjük el Alsó-Ausztria egyik legszebb tájegységét,
mely ma kulturális értékei mellett természeti kincseivel is vonzza a kikapcsolódni vágyókat.
Az Ötscher-masszívum a Mészkő-Alpok vonulatának egyik szigetszerűen kiemelkedő darabja, melynek oldalát minden irányból mély völgyek, szurdokok szabdalják. Az egyik ilyen
keskeny, festői völgyét keressük fel a mai nap. A 19. század egyik legkedveltebb úti célja a
mariazelli zarándokhely volt, melyet hívők ezrei kerestek fel minden évben. Laubenbachmühle
állomásánál átszállunk a kanyargós vonalvezetésű Mariazellerbahn vonatjára, melynek ablakaiból kémlelhetjük végig a tájat. Mariazellnél szállunk majd ki és egy kis sétával érjük el a
városka központját. Itt megtekintjük a bazilikát, mely Mindszenty Józsefnek is emléket állít,
így a magyarság számára többszörösen is fontos kegyhely. Kis szabadidő és pihenés után
busszal indulunk hazafelé. Érkezés a késői órákban.

augusztus 08. » részvételi díj: 15 700 Ft/fő

Herend – Tihany – Balatonfüred
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Debreceni virágkarnevál – felvonulás

augusztus 08. » részvételi díj: 12 600 Ft/fő
+ belépődíj: 8 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

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 fürdőzés vagy fakultatív városnézés a
hangulatos, félszigetre települt óvárosban (Tartini tér, városháza, a ferencesek rendháza és
a Szent György-templom, ahol csodálatos kilátás nyílik a városra és a Trieszti-öbölre), majd
pihenés, strandolás. Hazaindulás az esti órákban.

augusztus 20. » részvételi díj: 14 600 Ft
+ belépődíj: 1 900 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Részvétel a Nagyerdei Stadionban és környékén rendezett Virágkarneválon: a menetben
végig vonuló virágkocsikat tekintjük meg közelebbről, 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).
Figyelem! A reggeli órákban zajló felvonulást a program nem foglalja magában!

augusztus 01. » részvételi díj: 16 500 Ft/fő
+ belépődíj: 150-250 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)

Szilvásváradra érkezve, a szalajka-völgyi erdei kisvasútra szállunk. Kb. 20 perc vonatozás után érkezünk a csodálatos természeti környezetben levő Gloriett-tisztásra, ahol
pálinkás köszöntés után nyársra tűzött pisztrángot és szalonnát kapunk, és magunk
süthetjük készre ebédünket, természetesen szakmai segítséggel. A pisztránghoz idénysalátát, friss kenyeret, desszertként gyümölcsöket szolgálnak fel nekünk. Közben pedig hordóból lopózott bort kóstolunk. A program erdei sétával zárul, melynek során
megtekintjük a csodálatos szépségű Szalajka-völgy látnivalóit: a Fátyol-vízesést, a
Szabadtéri Erdei Múzeumot, a Szikla-forrást és a pisztrángtenyészetet. Hazaútban rövid
sétát teszünk Eger belvárosában. (A pisztrángsütés a program része, így kérjük előre
jelezni, amennyiben valaki nem kíván részt venni vagy pisztráng helyett húst kér!)

Csobbanás Piranban

augusztus
Debrecen – Virágkocsi kiállítás

Salzburg gazdagon

augusztus 22. » részvételi díj: 15 500 Ft/fő + belépődíj: nincs
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 történetét 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 közreműködésével: Mirabell-palota és park,
Mozart lakó- és szülőháza, Hercegérseki-palota, Szt. Rupert-székesegyház. Séta a híres bevásárlóutcában, a hangulatos Getreidegasse-n – ahol többek között a híres Mozartkugelt is
gyártják és árulják, ráadásul garantáltan az eredetit. Szabadprogram Salzburg belvárosában.

Balatonfüredi Borhetek

augusztus 30. » részvételi díj: 6 000 Ft/fő
+ belépődíj: 1 200 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Késő délelőtti indulást követően haladunk Zirc felé, elhagyva a Kisalföldet a Bakony lankái
között utazunk tovább. Zirc, mint a „Bakony fővárosa” kisvárosként egy ma is élő egyházi
kinccsel hívogatja a látogatókat. A Zirci Apátság majd 800 éves történelme sokszor megakadt, de a ciszterci szerzetesek soha nem adták fel. Az apátság épületei a török hódoltsági
időszak utáni újjáépítés barokk kori emlékeit őrzi, vele együtt egy különleges könyvtárét is.
Az itt gyűjtött könyvel felbecsülhetetlen kincsei a múltnak. Innen indulunk tovább a Balaton
északi partján található Balatonfüredre, ahol a nyári hetek a borról szólnak. Ebből mi sem
maradhatunk ki, a Tagore sétányon felépített borstandok mellet mi sem mehetünk el kóstolás
nélkül. Ki-ki, ízlésének megfelelően szabadidőben hódolhat a borkóstolásnak, emellett a köztereken szolgáltatott térzene kellemes hangulatot biztosít az ízek felfedezéséhez. Késő este
indulunk haza és hagyjuk el a kivilágított Balaton-partot.
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Szeptember
Kassai Lovasíjász völgy, Szarvasfarm ebéddel

szeptember 05. »
15 800 Ft/fő,
+ belépődíj: 1 800 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)

részvételi díj:

A reggeli indulást követően közeledünk a Balaton felé, majd a Keszthelyi-öblöt magunk mögött
hagyva közeledünk Somogy lankás tájai felé. Késő délelőtt érkezünk meg a Kassai Lajos által alapított völgybe, melynek feladata a magyar kultúra egyik hírhedt fegyvernemének, a lovasijászatnak a
felelevenítése. A napi edzésbe mi is bepillanthatunk, közben ismerkedünk a szinte feledésbe merült
múlttal. Innen a bőszénfai Szarvasfarmra megyünk tovább, ahol testközelből is megtapasztalhatjuk
a természet közelségét. Programunkat egy közös ebéddel kezdjük a szarvasfarmon, majd utána
egy traktoros „sétakocsikázással” az egyik tenyészkertben közelről is megismerkedhetünk a gímszarvasok egy csoportjával. Kísérőnk segítségével mindent megtudhatunk ezekről az impozáns
állatokról. Ezután a vadasparkot bejárva Magyarország nagyvadjai mutatkoznak be, hiszen a parkban szarvasok mellett bivalyok, szamarak, hidegvérű lovak és szürkemarhák is élnek sok más állat
mellett. A késő délutáni órákban indulunk haza.

Lendva – vár, orchideafarm és energiapark
részvételi díj:

szeptember 12. »
9 200 Ft/fő + belépődíj: 10 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

október
Velemi Gesztenyenapok

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-hegység legjellegzetesebb
növénye a szelídgesztenye, melynek apropóján több éve gesztenyefesztivált rendeznek
Velemben. A festői falu ad otthont a kulturális, gasztronómiai, hagyományőrző rendezvénynek,
ami bőséges kiegészítő programmal (koncertek, bemutatók, komédiák, vásár, gesztenyéből
készült finomságok) remek szórakozási lehetőséget nyújt.

Várvidéki barangolás – Burgenland

Plitvicei-tavak

Őszi lovasparádé
– Lipicai Ménes Graz közelében

szeptember 19. » részvételi díj: 16 500 Ft/fő
+ belépődíj: 150-250 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)

Őrségi Tökfesztivál

szeptember 26. » részvételi díj: 7 200 Ft/fő
+ belépődíj: 1 700 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)
Utazásunk során az Őrség építészeti és tájvédelmi nevezetességeivel ismerkedünk meg. Első
megállónk Velemér lesz ez a település az eredeti freskókkal díszített katolikus középkori templomáról híres, ezt követően utazunk tovább Magyarszombatfára, ahol a fazekas mesterség
eszközeit és termékeit a Fazekas-ház mutatja be. Majd a tökfesztivál 2 helyszínén teszünk látogatást. Először Őriszentpéter emlékeit tekintjük meg, majd az Őrségi Tökfesztiválon veszünk
részt, ahol ételkülönlegességek, tájtermékek seregszemléje mellett kézműves kirakodóvásár
várja az érdeklődőket. Szabadidőt követően utazunk tovább. Következő állomásunk Szalafő,
ahol látogatást teszünk a Skanzenben. Ezen a helyszínen is ellátogatunk a Tökfesztiválra,
ahol a népi játékok és művészeti bemutatók forgatagában megismerkedhetnek a tök helyi
kultuszával. A fergeteges előadások és tökcsoda-teremtmények megtekintése közben a vendégek tökből készült ételspecialitásokat kóstolhatnak meg.
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Csabai Kolbászfesztivál
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október 24. » részvételi díj: 12 900 Ft/fő
+ belépődíj: 3 800 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Indulás a kora reggeli órákban. Rövid pihenőkkel utazás Békéscsabára. Rövid városnéző
séta a belvárosban, majd elvegyülünk a híres Kolbászfesztivál forgatagában. A fesztivál
Magyarország és Közép-Kelet-Európa egyik legismertebb, jelentős turisztikai vonzerővel bíró
gasztrokulturális 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 látogatókat az igazi hazai ízek mellett remek fellépők és
programok várják Békéscsabán. A délutáni órákban utazás haza, érkezés a késő esti órákban.

szeptember 26. » részvételi díj: 9 500 Ft/fő
+ belépődíj: 48 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)
(tartalmazza a helyi vezetést, ebédet és parádé belépőjét)

A reggeli órákban átlépjük az országhatárt és elérve a Mura-folyó völgyét Piberbe igyekszünk. Minden évben itt tartják az őszi lovasparádét, mely visszatérve a nyári legelőkről a
piberi Lipicai Ménes legjavát mutatja be ilyenkor. A bécsi Spanyol Lovasiskola számára
ez a ménes nélkülözhetetlen, hiszen a bemutatókon felsorakozó csodaszép paripák itt
élik növendék életüket, mígnem Bécsbe kerülnek. A ménesgazdaságot, annak történelmét és hagyományait a gazdaság egyik munkatársa vezetésével ismerjük meg. Ezt
követően elfogyasztjuk a programban szereplő ebédünket és utána elfoglaljuk helyünket az arénában, hogy kényelmesen, ülve tudjuk követni a parádé minden részletét.
Felvonultatják a csikókat az anyaállatokkal, ízelítőt kapunk a spanyol lovasiskola művészi
formakincséből, de a lovasfogatok sem hiányozhatnak. Egy fantasztikus napot tölthetünk
az elegancia megtestesítői között. Hazafelé még beugrunk a szomszédos Hundertswasser által tervezett Szent Barbara-templomba és utána a Mura-folyót követve egy új
útvonalat választunk a hazaérkezéshez. Egy rövid kitérő erejéig megállunk még Bruck
településén, melynek Fő tere fogad bennünket. Hazaérkezés az esti órákban.

október 10. » részvételi díj: 7 000 Ft/fő
+ belépődíj: 15 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Közép-Burgenland hangulatos szőlősterületein és a Wechsel dimbes-dombos vidékén
át utazunk Borostyánkőre. Az Almásy-vár árnyékában elhelyezkedő Sziklamúzeumban
megismerkedünk a nemesszerpetin bányászatának 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
legrégebbi és talán leglátványosabb gótikus templomával ismerkedünk meg. Lékán egy
igazi lovagvárat látogatunk meg: bebarangoljuk a vár helyiségeit (kultuszterem, lovagterem, kápolna stb.) és egy különleges kiállítás keretében megismerkedünk a vár padlásán
is nagy számban élő denevérek életével. A program zárásaként osztrák oldalról, kényelmes fél órás sétával 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.

Kirándulásunk első állomása Lendva, melyet szőlősdombok ölelnek és a városka fölé emelkedik az egykori török elleni végvár. Ez napjainkban változatos kiállításoknak (végvárak története, néprajz, Zala György-emlékszoba) ad otthont. A gyűjtemény megtekintése után rövid
sétát teszünk a belvárosban 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 megismerjük 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
megcsodálhatunk. A nap zárásaként a közeli Bakónaki-tónál és Szent Vid-kápolnánál kialakított energia parkban töltődhetünk fel a hazautazás előtt.
Részletes programleírás:
lásd május 02.

október 10. » részvételi díj: 7 000Ft/fő
+ belépődíjak: 10 EUR/fő és 1 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

november
november 07. »
Szent Márton Újborfesztivál és libator Szentendrén

8 600 Ft/fő
+ belépődíj: 2 000 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)

részvételi díj:

Városnézés a Dunakanyar kapujának tartott Szentendrén. Belvárosi sétánkat követően részesei lehetünk a Skanzen területén rendezett régi hagyományokra visszatekintő, őszbúcsúztató
Magyar Termék Nagydíjjal jutalmazott Szent Márton Újborfesztiválnak. A programok a múzeum búbos kemencéivel fűtött, meghitt, belső tereiben illetve fűtött sátorban 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 finom ételek kerülnek a középpontba.

november
Budapest Operalátogatás és Diótörő

december 05 » részvételi díj: 7 950 Ft/fő
1 900 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)
+ színházjegy ára (az árról kérjük, érdeklődjön
irodáinkban vagy keresse honlapunkon!)

+ belépődíj:

Kora délután érkezünk Budapestre, ahol először az operaházat keressük fel. Bekukkantunk
a kulisszák mögé helyi vezető kíséretével. Ezután városnézésen veszünk részt és megcsodáljuk az ünneplőbe öltöztetett Budapestet. A nap zárásaként az Erkel Színházba indulunk,
ahol a mesés Diótörő című balettelőadást tekintjük meg, mely évtizedek óta a karácsonyi
készülődés elengedhetetlen része. Előadás után indulás haza, érkezés az esti órákban.
(Az Operaház épületében jelenleg felújítási munkálatok folynak, ezért kérjük, hogy kövesse
figyelemmel a honlapunkon/www.galbusz.hu/ 2020 folyamán frissített programszöveget!)
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Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezve teljes körű buszbérlési szolgáltatást kínál!

Keressen minket bizalommal, ha céges vagy intézményi kirándulást szervez, esetleg egyéni programötletet valósítana
meg baráti társasággal, valamint minden nagy létszámú személyszállítást igénylő rendezvényhez is rendelkezésre állunk:
pl.: esküvő, konferencia stb.
Ajánlatkérését kérjük minden esetben az transzport@galbusz.hu e-mail címre küldeni!
Információ és ajánlatkérés kontakt: 06 30 3080-518
Az autóbuszflotta megtekinthető a www.galbusztranszport.hu és a www.galbusz.hu oldalakon.

Gál-Busz Utazási Irodák
Kapuvár

Győr

Sopron

9330, Kapuvár,
Fő tér 17. fsz. 1.

9021 Győr,
Aradi vértanúk útja 2.

9400, Sopron,
Mátyás király u. 34/B

H-P 8:00-12:00; 12:30-16:30
Mobil: 20/952-8310

H-P 8:00-12:00; 12:30-16:30
Telefon: 99/369-896
Mobil: 30/950-9928

Nyitva tartás:

H-P 8:00-12:00; 12:30-16:30
Telefon: 96/595-080, 96/530-046
Mobil: 30/754-0211

Nyitva tartás:

Nyitva tartás:

