
1 napos 
utazási 
ajánlatok

Melléklet

2021



2

ÁltalÁnos informÁciók: Ülésrend

GÁL-BUSZ UTAZÁSI IRODA Kft. • www.galbusz.hu • info@galbusz.hu

•	A	programoknál	feltűntetett	részvételi	díj	tartalmazza: 
autóbusz költsége, csoportkísérő idegenvezető díja, külföldi  
utak esetén csoportos Colonnade utasbiztosítás.
•	A	részvételi	díj	nem	tartalmazza: belépődíj, útlemondási 
biztosítás, belföldi utak esetén utasbiztosítás.
•	A	belépődíj	a	helyszínen	az	idegenvezetőnek	fizetendő. 
A feltüntetett belépődíjak tájékoztató jellegű összegek, az 
egyes szolgáltatók árat emelhetnek. Aktuális belépődíjakért 
kérjük, figyeljék honlapunkat vagy érdeklődjenek munkatár-
sainktól!
•	18	éven	aluli	gyermek	amennyiben külföldre szülei nélkül 
utazik, úgy szülői hozzájáruló nyilatkozatot kérjük, hozzanak 
magukkal az utazásra!
•	Érvényes,	 kártya	 típusú	 személyi	 igazolvány minden 
külföldi utazás esetén szükséges! Az 18 év alattiak számára 
is kötelező!
Programindulás:	min.	30	fő

Húsvét hétfő gazdag hagyományaink miatt az év egyik kiemelkedő időszaka, mely külön-
leges környezetben méginkább emlékezetes lehet. Emiatt utazunk kora reggeli indulást 
követően a Palócföld szívébe, Hollókőre. Ilyenkor a kis rejtett falu felébred egyébként 
éven át tartó csipkerózsika-álmából és kíváncsi látogatók sokaságát fogadja. A termé-
kenység jelképeként a locsolás elengedhetetlen pillanata az ünnepnek, mely szokást 
sok családban még mindig gyakorolják vagy éppen itt kapnak majd kedvet a felelevení-
téséhez. Kézműves kirakodóvásár vár az érdeklődőkre, akár tojást is festhet és a böjti 
szokásokat is megismerhetjük. A megszámlálhatatlan program mellett ez jó alkalom a 
palóc konyha megismerésére. Vessük bele magunkat az ízek kavalkádjába, gyönyörköd-
jünk a színpompás, gazdagon díszített népviseletekben. 
Hazaérkezés a késő esti órákban.

Horvátország hét nemzeti parkja közül a Plitvicei-tavak a leginkább ismertek. Páratlan szép-
ségével, gazdag növény- és állatvilágával érdemelte ki az Unesco figyelmét, így 1979 óta 
világörökségi védelem alatt áll. Területe két nagy egységre bontható, melyek egymáshoz össz-
esen 92 kis zuhatag és zúgó által lépcsőzetesen kapcsolódnak. A vízpart mentén kiépített 
gyalogösvények mentén haladva mesebeli tájat járhatunk be, ahol a természet minden perc-
ben ámulatba ejt. Közösen fedezzük fel a Nagy-vízesést, mely az évszaknak megfelelően 
hol több, hol kevesebb vizet szállít. A felszínre törő karsztvíz erős türkízkék színe szinte már 
földönkívülinek hat. Elektromos hajó és buszok állnak rendelkezésre a nagy távolságok meg-
tételére, de nagyrészt gyalogosan járjuk be a park minden zugát, közben számtalan lehetőség 
nyílik pazar fotók készítésére vagy akár egy kis pihenésre délidőben. Késő délután indulunk 
haza kihasználva a rendelkezésre álló időt, hazaérkezés az éjjeli órákban.

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. Egykor itt kastély állt, melyre ma már csak egy kis épülettöredék em-
lékeztet, de hangulatos angol kertje szerencsére fennmaradt, sőt az évek alatt mindig színe-
sedett. Utazásunk idején 2 millió tulipán virágja terít színes szőnyeget lábunk elé, ameddig a 
szem ellát. Miután már minden tulipánt lencsevégre kaptunk és kigyönyörködtük magunkat a 
kert szépségében, a közeli szlovén fővárosban folytatjuk napunkat. Ljubljana kedvelt úticél, 
hiszen hangulatos belvárosa, amit a látogatók gyalogosan is könnyen be tudnak járni, számta-
lan látnivalót tartogat. Legjelentősebb nevezetességeit mi is sorra vesszük – Tromostovje híd-
jai, mely Plecnik építész munkáját dicsérik, Szent Miklós-katedrális, Városháza, ferencesek 
temploma vagy folyó menti árkádsor nyújtotta fedett kézművesvásár, ahol a szlovén konyhába 
is belekóstolhatunk. Aki még érez magában elég erőt egy nagyobb sétára, akár a várba is 
felsétálhat. Hazaérkezés a késői órákban.

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 ál-
lomásunk Krems, a „Wachau kapuja”. Ausztria talán egyik legrégebbi és legszebb települése, 
az idegenforgalom és a kulturális élet fellegvára. Fekvése és szépsége a magyar Szentendré-
vel mutat hasonlatosságot. Utolsó állomásunk a romantikus és parányi Dürnstein, itt folytatjuk 
programunkat. A város templomai, zegzugos kis utcái és a Duna partig lehúzódó város-
falai megannyi történettel maradandó élményt nyújt. Még mai is emlékeznek Oroszlánszívű  
Richárdra, aki a várbörtönben raboskodott, mígnem legendásan megmenekült. 

Április mÁjus
Hollókő – locsolkodás húsvét hétfőn 

Plitvicei-tavak 

Szlovén tulipánerdő és Ljubljana

Wachau örzői 

Kőröshegyi tulipánszüret 

április	5. » RÉSzVÉTELI Díj: 12 700 Ft/fő
BELÉPő: 4 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár) 

április	24. » RÉSzVÉTELI Díj: 19 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 160-180 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)

április	25. » RÉSzVÉTELI Díj: 15 800 Ft/fő 
 BELÉPőDíj: 9 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

május	02. » RÉSzVÉTELI Díj: 11 400 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 30 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár) 

április	18. » RÉSzVÉTELI Díj: 10 500 Ft/fő 
BELÉPő: 640 Ft/fő + 50-150 Ft/szál tulipán

Reggeli indulást követően átkelünk a Bakonyon, mely kiterjedt erdőségeivel ma a túrázók 
kedvelt vidéke. A „Bakony fővárosa”,	Zirc ciszterci rendházával egyházi kultúránk egyik 
kiemelkedő pontja. Franciaországból érkező szerzetesek telepedtek le a király kérésére, 
akik virágzó rendházat alapítottak. Barokk apátsági temploma, akárcsak értékes könyv-
tára a török hódoltság utáni újjáépítés időszakából származik. Innen utunkat Tihany felé 
folytatjuk, ahonnan komppal kelünk át a túlpartra és Kőröshegyre utazunk. Évente közel 
kétszázezer tulipánhagymát ültetnek el a látogatók örömére, velük mintha egy darabka 
Hollandiát varázsolnának a Balaton mellé. Sétáljunk a színpompás virágok között és szip-
pantsuk magunkba a tavasz illatát! Az, aki még virágot is szeretne hazavinni, szedhet 
kedvére a színpompás csábításból. Hazaérkezés az esti órákban.
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Jeli arborétum – Rhododendron virágzás május	09. » RÉSzVÉTELI Díj: 9 600 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 1 700 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Reggeli indulással igyekszünk a Jeli	 Arborétumba, ahol valódi csoda fogad bennün-
ket. 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! Ezt az 
élményt a 2020-ban elkészült lombkoronasétányt teszi még különlegessebbé. A kert után 
még a jáki román kori templomnak is időt szentelünk. Ez a templom a román kori épí-
tészet gyöngyszeme, mely szinte egyedülálló Magyarországon. Hazafelé még Kőszegen 
is megállunk, ahol a belváros középkori épületei, templomai és a Kőszegi-vár fogadnak 
bennünket. Hazaérkezés a késő délutáni órákban.
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A mai nap délelőttjét pápán töltjük, ahol az elmúlt években megújult az Eszterházy-kastély 
és a hozzá tartozó Várkert. A törökök portyázásai miatt épült Pápán az első földvár, mely 
végül a mai kastély helyét is kijelölte. A 17. században az ország egyik legjelentősebb csa-
ládjának, az Esterházyaknak a tulajdonába kerül. ők neves mesterek közreműködésével 
Versaillest mintázó főnemesi rezidenciát építtettek ide. Barokk termei a kiállított tárgyak 
segítségével az egykori főnemesi életről mesélnek. Marionett színházában mindenki kipró- 
bálhatja kézügyességét, mennyire tudja hűen mozgatni a babákat és megtanulhatjuk a 
csábítás egyik eszközének, a legyezőnek a nyelvét is. Időutazásunk következő állomása 
Sárvár. A város vonzerejét nemcsak a fürdő adja. A terület valaha a Nádasdy család birto-
ka volt, akik miután ide helyezték családi székhelyüket, szemet gyönyörködtető freskókkal 
díszítették a termeket. A vár berendezése a bútoripar fejlődésére és a divat változására 
is rámutat. A Nádasdy Huszárezred kiállításán keresztül pedig díszruhák, fegyverek és 
relikviák által egy egyedülállóan magyar témakört mutatnak be. A várhoz tartozó várkert 
ma is sétára invitálja a látogatót, így mi is itt zárjuk látogatásunkat. 

A mai gyereknapon Budapest környékére utazunk, hogy elsőként a veresegyházi	Med-
veotthonnal ismerkedjünk. Közép-Európa egyetlen medveparkja a rossz körülmények 
között tartott medvék számára jelent otthont. Biztonságos körülmények között tudják a 
látogatók megfigyelni az itt élő állatokat. Medvék mellett találkozhatunk itt oroszlánokkal 
és farkasokkal is. Tágas, természetes kifutóikban alkalmunk nyílik megfigyelni őket és 
közben kellemes sétát tehetünk a park területén. A délutáni órákban a ferihegyi	Liszt	
Ferenc	Reptérre utazunk. Mindenki szívesen számolta gyerekként a feje fölött elrepülő 
„vasmadarakat” és csodálkozott el rajta, hogyan is tudnak a levegőben maradni ezek a 
gépóriások. Most talán sok kérdésünkre választ kapunk. Helyi kísérőnk segítségével a 3 
órás buszos reptéri túra alatt a napi forgalmat lebonyolító légikikötő életébe tekinthetünk 
be. A reptér bizonyos pontjain – tűzoltó bázis, parkoló gépek – megállva testközelből 
ismerkedünk ezzel a különleges környezettel. Az Aeroparkban kiállított gépek a magyar 
repüléstörténet legendáit sorakoztatják fel.

június

mÁjus
Pápa és Sárvár – nemesi fészkek 

Medveotthon és a 
Liszt Ferenc Reptér 

Monostori-erőd, Esztergom és 
szárnyashajózás Budapestig 

Csodálatos Morvaország

Makovecz Aréna és az Alcsúti Arborétum 

május	15. » RÉSzVÉTELI Díj: 9 200 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 5100 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

május	30. » RÉSzVÉTELI Díj: 12 700 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 1 500 Ft/fő + reptér látogatás, létszámtól függően 

3 500 vagy 5 600 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár) 

május	23. » RÉSzVÉTELI Díj: 11 200 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 8 100 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár) 

május	24. » RÉSzVÉTELI Díj: 14 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 570 CzK/fő (tájékoztató jellegű ár) 

május	29. » RÉSzVÉTELI Díj: 10 900 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 3350 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Reggeli indulást követően érkezünk meg a komáromi Monostori-erődhöz. A város 
erődrendszerének három tagja a mai Komárom területéhez tartozik. Egyike, a Monostori-
erőd ma unescos védettséget élvez, mely olasz mintákat követve épült a 19. század 
második felében. A tárlatvezetés rávilágít az erődrendszer jelentőségére, a technikai meg- 
oldásokra anekdotákkal színesítve a történelmet. Folytatva utunkat Esztergomban a 
magyar egyházi történelemmel ismerkedünk. A főszékesegyház a Duna fölött a hajóval 
érkező utazót mindig lenyűgözte. Az ország egyetlen épségben fennmaradt reneszánsz 
kápolnáját ma a klasszicista bazilikába ágyazva találjuk. A kupoláról lepillantva páratlan 
látvány tárul elénk a Vízivárosra. Innen indulunk másfél	órás	hajóútra	szárnyashajóval, 
mely út vége a budapesti	Vigadónál lesz. A Duna legszebb szakaszán haladunk végig, 
hiszen a Dunakanyar, Visegrád, Vác és a fővárosi látkép teszi felejthetetlenné a mai napot.

A Morva-karszt több száz 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. Láto-
gatást teszünk a Punkva-barlangban, melynek felső része színes cseppköveiről ismert, 
alsó szakasza alulról, vízen át megvilágított tavasbarlang. A misztikus fényben hangta-
lanul 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 400 éven át volt a Liechten-
stein hercegi család tulajdonában. Tárlatvezetés során megismerjük a fogadótermeket, 
majd lehetőség lesz egy szép sétára a kastélyparkban. A park halastaváról és különleges 
építményeiről ismert, mint például az üvegház és a minaret.

Az Etyeki-dombság lágy lankái között bújik meg Felcsút, ahol Makovecz Imre egyik felülmúl-
hatatlan remeke található. Az általa megálmodott aréna a magyar organikus építészet egyik 
gyöngyszeme a Pancho	Aréna. Nevét Puskás Ferenc spanyol becenevének köszönheti, 
ívesen hajló, fából készült szerkezeti elemei pedig egy levélkorona fonákját szimbolizálják. 
A szomszédos Alcsútra a Vál-völgyi	 Kisvasúttal	 érkezünk, mely egy régen felszámolt 
szárnyvonal nyomvonalán épült újjá. Alcsútdobozon található az ország egyik legszebb és 
leggazdagabb arborétuma. józsef nádor egy korábban Bécsben szolgáló hazatérő kertész 
segítségével az egykori birkalegelő helyére egy kastélyt és angolparkot tervezett. A kastély-
ból mára csak a timpanonos oszlopsor maradt meg, de kertje most is ámulatba ejt szépsé-
gével. A virágba boruló természet titkait szakavatott vezetőnk tárja szemünk elé.

GÁL-BUSZ TRANSZPORT Kft. • www.galbusztranszport.hu • transzport@galbusz.hu 5

Gyermeknap Bécsben 
– Állatkert és a Prater 

május	30. » RÉSzVÉTELI Díj: 9 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: felnőtt: 20 EUR, gyermek: 10 EUR (tájékoztató jellegű ár)

Gyermeknapi kirándulásunkkal Bécsbe utazunk, ahol két emlékezetes program kínálkozik. 
Délelőtt a Schönbrunni-kastély parkjában található Bécsi	Állatkertet járhatjuk be. Ma a világ 
legrégebb óta működő állatkertje közel 8000 állattal büszkélkedhet, melyek mindig szolgál-
nak meglepetéssel. A játékos etetések által a látogatók ráfeledkezhetnek a természet szép-
ségére és a tavaly született „állatgyerekeket” is lencsevégre kaphatjuk, mint a kis koalát, a 
jegesmedvét vagy a kis gepárdokat. Egyik mosoly követi a másikat, velük nem lehet betelni. 
Mielőtt tovább indulnánk a város  túloldalára, kicsit időzzünk még el a kastélyparkban, amely 
ilyenkor már ezer virágát bontja. A prater, az osztrák főváros másik különlegessége. Itt min-
denki egyénileg teheti próbára bátorságát a különféle játékokon. Óriáskerék vagy Madame 
Tussauds gyűjteménye többek között osztrák nagyságokat is felsorakoztat, mint Gustav 
Klimt, Erzsébet királyné, Arnold Schwarzenegger és még sokan mások. 
Praterbe belépés díjtalan, de a kiválasztott attrakcióknál belépőjegyet kell váltani!

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 gipszbányában egy 1912-es robbantás követ-
keztében tó keletkezett, mely napjainkban így csendesen sikló elektromos hajón láto-
gatható. Ezután a közeli Mayerlingbe látogatunk, Rudolf trónörökös és szerelme, Vetsera 
Mária tragédiájának helyszínére. Rudolf vadászkastélyának helyén ma a karmelita apácák 
kolostora áll, ahol kiállításon tekintjük meg kettejük élettörténetét. A tragikus esemény 
helyszínén a császári szülők egy kápolnát emeltettek az elhunyt trónörökös emlékére. 
Végül utunk Badenbe, a neves császári fürdővárosba vezet. Városnézést követően 
(fürdőpark, kaszinó, Beethoven háza…) a Rosarium területén gyönyörködhetnek ven-
dégeink a Rózsafesztivál főszereplőiben, a rózsákban. Ausztria legnagyobb rózsakert-
jében ma 800 különféle faj, összesen 30000 példánya várja változatosan összeállított 
virágágyások színes kavalkádjával a rózsa szerelmeseit.  

Badeni Rózsafesztivál június	5. » RÉSzVÉTELI Díj: 8 600 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 16 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

A kora délelőtti órákban érkezünk az osztrák fővárosba, Bécsbe. A buszos városnézés 
során sorra vesszük a Ring épületeit, melynek legszebb elemei az Operaház, a császári 
udvart képező Hofburg, a Parlament, a Városháza, a Börze épülete. Ezt követően gyalo-
gosan folytatjuk a várossal való ismerkedést és a Belvárosba indulunk, melynek szívé-
ben 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 a 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 Prímás-palotát, a Fő teret és polgári 
házait, az Óvárosházát majd felmegyünk a várba. Természetesen szabadidő is marad a 
városnézés után. Hazaérkezés az esti órákban.

Bécs-Pozsony hajókázással június	5. » RÉSzVÉTELI Díj: 9 600 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 40 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár) 
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A kora reggeli órákban Szegedre utazunk. Először városnéző sétára indulunk a Tisza-parti 
városban, hogy bejárjuk Közép-Európa egyik legszebb és legnagyobb terét, a Széchenyi teret. 
A téren híres magyarok szobrainak sokasága fogad bennünket: Széchenyi István, Vásárhelyi  
Pál, Deák Ferenc szobra, valamint Szent István és Gizella szoborpárosa. Rövid szabad-
program Szeged sétálóutcáján, a Kárász utcán, majd az Ópusztaszeri	Nemzeti	Történeti	 
Emlékpark következik. Különböző témájú kiállítások mellett a park legnagyobb kincse a  
Feszty-körkép, mely kárpát-medencei történelmünk kezdetéhez viszi vissza a szemlélődőt. 
Feszty Árpád a valósághű ábrázolás kedvéért még a Vereckei-hágóhoz is elutazott, de a  
képnek vannak fantáziaelemei is 1000 év távlatából. Elegendő időt szentelünk a körkép és 
a parkban található többi helyszín megismerésére – monostor feltárása, Gyógynövényház, 
Csete-jurták, a skanzen portái és a látogatóközpont. A délutáni órákban indulunk haza, 
érkezés az esti órákban.

A mai nap a főváros történelmi kertjeinek javát igyekszik bemutatni. Egyike ezeknek a termé-
szeti kincseknek a Margitsziget, melynek parkosítása józsef nádor nevéhez fűződik. Az ő 
kezdeményezésére 300 fafaj meghonosítása indult meg, aminek köszönhetően Európa egyik 
legváltozatosabb parkjává vált. A megszokott fafajok mellett egzotikus fákat is telepítettek, 
mint a platán, a kínai mamutfenyő vagy akár a narancseperfa. júniusban a virágágyások 
ezernyi virágja hívogatja a növények szerelmeseit. A Víztorony, a domonkos rendi kolostor 
maradványai, a Művészsétány vagy a híres zenélő szökőkút csak pár kiemelt részlete ennek 
a paradicsomi környezetnek. Zuglóban egy valódi japánkertet találunk. Tavacskák között 
magnóliák, páfrányfenyők, japánakácok és az elmaradhatatlan cseresznyefák várnak ránk. 
Végül az ország első botanikus kertje, a Füvészkert következik. A „Pál utcai fiúk” hősei a 
Viktória-házban rejtőztek el, ahol ma többek között hatalmas amazonasi óriás-tündérrózsákat 
is láthatunk. Mai három hektáros területén különböző klímatikus területek növényeit mutatják 
be részben üvegházakban. Hazaérkezés az esti órákban.

Tihanyba érkezésünkkor rövidfilmet tekintünk meg a Tihanyi	Bencés	Apátságról a Lá-
togatóközpontban. Ezután elsétálunk az Apátsági Majorságba, melyről és a levenduláról 
vezetőnk mesél nekünk. Lehetőségünk lesz egy csokor levendula gyűjtésére és egy 
teástasak megtöltésére szárított gyógynövényekkel. A szerzetesi termékek kóstolóján 
megízlelhetjük az András királykeserűt és Anasztázia levendulalikőrt (2x0,04l, 40%/35%), 
levendula- és citromfűszörpöt és hozzá apátsági, sós ropogtatnivalót. Háromfogásos 
ebéddel várnak minket az egykori apátsági pincében, a Tihanyi Vinarius Étteremben. A 
nap további részében egy 60 perces helyi vezetésen is részt veszünk, mely során sok 

mindent megtudhatunk az apátságról. A templom alapítólevele a magyar nyelv első írásos emléke. I. András király 1055-ben itt építtette 
meg családja temetkező helyét, amely az altemplomban megtekinthető. Híres, még ma is meglévő nevezetessége a helynek a „tihanyi 
visszhang” vagy „echo”, amely a Tihanyi Apátság és a Visszhang-domb között ma is kipróbálható. A délután folyamán merüljünk el 
a Levendula Fesztivál hangulatában. A június-július fordulóján virágzó, tíz hektárnyi levendulaültetvény különleges látnivaló a Balaton 
partján. A levendula fontos és kiemelt szerepet játszott Tihany történetében, a mai napig jeles hagyományai vannak a termesztésének 
és feldolgozásának. Ezek a hagyományok elevenednek fel minden évben a Levendula	Fesztiválon. Hazaérkezés az esti órákban.

Reggeli után a Dunakanyar felé vesszük utunkat, hiszen a mai napot Visegrádon és annak tágabb környezetében, a Börzsönyben szeretnénk 
tölteni. Már a délelőtti órákban vonatra szállunk a szobi állomáson, hogy egy átszállással az őszi erdő színpompás ruháját zavartalanul élvez-
hessük. A Transzbörzsöny	vasútvonal az ország egyik leglátványosabb keskenynyomtávú vasútvonala, hiszen meredek patakmedrek mentén 
halad és a nagy szintkülönbséget egy irányfordítóval és több hurokkal tudja csak legyőzni. 22 km megtétele után érkezünk meg Nagybör-
zsönybe, ahol egy közös	ebéden a környék ízeit is megismerhetjük. Busszal térünk vissza a Duna legszebb magyarországi szakaszához, a 
Dunakanyarhoz. Ez a mágikus hely ma is lenyűgözi az erre járó utazókat, tegye azt az ember vízen vagy szárazföldön. A túlpartra a Nagy- 
maros-Visegrád között közlekedő révvel jutunk majd át. Visegrád a középkorban a Magyar Királyság rezidenciája volt, mely korba a rekon-
struált királyi palota segítségével tudunk visszatekinteni. A legendás Hercules-kút és az árkádos díszudvar Európa-szerte híres volt a megjelenő 
új stílus, a reneszánsz kapcsán, illetve itt rendezték a visegrádi királytalálkozókat is. Ezek a királytalálkozók alapozták meg a mai napig tartó jó 
diplomácia és gazdasági kapcsolatokat. Az érdekes történetektől megszomjazva napunkat a helyi Zugfőzde	Pálinkamúzeumban egy látoga-
tással egybekötött kóstolóval zárjuk. Hazaérkezés az esti órákban. 

Kora reggeli órákban szállunk buszra, hogy Magyarország egyik különleges táját megismerhessük. Utunk apropója a minden évben meg-
rendezett fazekastalálkozó, ahonnan hiba lenne távol maradnunk. Első állomásunk Szalafő, ahol egy olajütőben tudhatunk meg mindent a 
tökmagolaj sajtolásának tudományáról. Szalafő másik kihagyhatatlan látnivalója a szeres településhálózat egyik szépen megmaradt példája, a 
Pityerszeri	Skanzen. Vezetés keretében visszarepülhetünk dédszüleink idejébe, amikor még a természettel összhangban éltek eleink. Épüle-
tei különleges formakincse mind a környék sajátosságainak köszönhető, hiszen éghajlata és a jellemző tevékenységi körök igényei alakították 
a házak és a gazdasági épületek formáját. Innen már csak fél órára van Magyarszombatfa, az őrségi fazekasélet szíve. Itt rendezik meg idén 
is az Őrségi	Nemzetközi	Fazekastalálkozót. A fazekasság legjava sorakozik itt fel, akik szívesen megosztják velünk tudásukat. A vásári 
forgatag hangulata, a színes standok, az ország minden táját idevarázsló fazekasmotívumok kicsit és nagyot egyaránt magával ragadnak. Aki 
maga is szívesen tanul a mesterektől és talán van kézügyessége is vagy csak ki szeretne valami újat próbálni, az ne tétovázzon és üljön le egy 
koronghoz, hogy a képzelete szabadon szárnyalhasson! Persze az őrségi konyha ízei is megkóstolhatók, kicsit főzőcskézni is beállhatnak az 
érdeklődők. Hazaérkezés az esti órákban.

Budapestre érkezve buszos és gyalogos városnézésen veszünk részt, mely során ez ember 
ráfeledkezik fővárosunk különleges fekvésére és szépségére. A kiegyezés után óriási vál-
tozások történtek a városban, melyek a mai arculatra nagy hatással voltak – Andrássy út, 
Hösök tere és sok más helyszín is hozzátett a város egyediségéhez. A délelőtt fénypontja a 
parlamentben tett látogatásunk, mely a világ legszebb építészeti kincsei közé tartozik. A Mil-
leneumi ünnepségekre elkészült épület az országot volt hivatott képviselni, így a beérkezett 
pályaművek közül ezt a mesés, neogótikus tervet valósították meg. A világ minden tájáról ide 
érkező turisták tömegeit nyűgözi le ez a páratlan épület. A délután során a Törley	Gyűjtemény	
és	Látogatóközpontba látogatunk. Szakmai vezető kíséretében ismerkedünk meg a Törley 

család történetével, a gyűjteménnyel, a pincészettel és végül egy kóstolón is részt vehetünk. A három féle technológiával készülő pezsgőt 
megkóstolva mindenki megtalálja a kedvencét. (kóstolási mennyiség kb. 1 dl pezsgő fajtánként egy fő részére).
A programok sorrendje felcserélődhet!

június

július

Ópusztaszer – Szeged 

Budapest legszebb kertjei 

Levendula, bor és apátrétes
Gasztrokultúrális élmény a Tihanyi Apátság majorságában és pincéjében

Bécs-Pozsony hajókázással

Dunakanyar és a Transzbörzsöny vasútvonal 

Korongozz velünk!
őrségi Nemzetközi Fazekastalálkozó 

Budapest – Parlament látogatás 
Ötszirmú Rózsa ünnepe – Cesky Krumlov 

Fraknó vára – Myra-vízesés és Berndorf 

június	12. » RÉSzVÉTELI Díj: 15 700 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 3 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár) 

június	13. » RÉSzVÉTELI Díj: 10 500 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 3 300 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár) 

június	26. » RÉSzVÉTELI Díj: 18 900 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 300 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

június	26. » RÉSzVÉTELI Díj: 9 600 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 40 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár) 

július	3. » RÉSzVÉTELI Díj: 12 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 8900 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

július	10. » RÉSzVÉTELI Díj: 8 500 Ft/fő 
+ BELÉPőDíj: 1 200 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

július	10. » RÉSzVÉTELI Díj: 10 500 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 7 800 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

június	19. » RÉSzVÉTELI Díj: 17 500 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 250 CzK (tájékoztató jellegű ár)

június	20. » RÉSzVÉTELI Díj: 8 500 Ft/fő
BELÉPőDíj: 25 EUR (tájékoztató jellegű ár)

Reggeli indulást követően érjük el Ausztriát, majd elhaladva Linz mellett a cseh-osztrák ha-
tárt. 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 vár fogadta az arra járót majd 500 évvel ezelőtt. Repül-
jünk 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 por-
tékáikat, a középkor ételeibe is belekóstolhatunk, és 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 virág-
korába! Talán kedvet kapnak Önök is beöltözni?! A jelmezbe öltözött vendégek mentesülnek a 
helyszíni belépő fizetésének kötelezettségétől.

Kirándulásunk első állomása a Várvidéken elhelyezkedő Fraknó	 vára. Várvezetés során 
megismerkedhetünk az Esterházy család kincses- és csodakamrájával, betekinthetünk Eu-
rópa legjelentősebb magánkézen lévő fegyvergyűjteményébe. Délután a Keleti-Alpok termé-
szeti csodáját fedezzük fel: látványos túrát teszünk a Myra-vízesésrendszernél, számtalan 
kisebb-nagyobb vízesés látványában gyönyörködhetünk a kiépített pallórendszeren lép-
delve. Egy rövidebb erdei szakaszon átkelve jutunk egy mesterséges tavacskához, ahol rövid 
pihenés után újra buszra szállunk. A mai nap még egy különlegességet tartogat számunkra. 
Berndorf	ma ugyan apró falunak tekinthető, de jelentősége száz éve annál nagyobb volt. 
A német gyáros Arthur Krupp telepítette ide üzemét, hogy luxus evőeszközök gyártásával 
meghódítsa a világot. Ezzel megkezdődött a falu felvirágzása, melynek eredménye egy külön-
leges iskolaépület és egy bámulatos színház lett sok apróság mellett.
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Részletes program: 
lásd	június	5.
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A Hallstatti-tó déli végénél található Obertraun falucskából indul a Dachstein-felvonó, 
melynek 1350 m-en lévő állomásától közelíthető meg 20 perces túrával a világörökség-
ként jegyzett jégbarlang bejárata. A hatalmas jégtömbjeiről, jéggé fagyott vízeséseiről 
ismert barlangban tett 50 perces túra során számos természeti csodával ismerkedünk 
meg. A túrát követően hangulatos sétát teszünk a közeli Hallstattban, Ausztria talán leg-
különlegesebb fekvésű kisvárosában. A hegy és tó közötti keskeny parti sávon 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.
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!

Reggeli indulást követően Tapolcára utazunk. A város két különböző arcát mutatja nekünk, 
hiszen az egykori polgári házak mellett az ipari fejlődéssel együtt a kevésbé mutatós építészet 
is megjelent. A város legnagyobb élménye a Tavasbarlang, mely a karsztos kőzetben kialakult 
barlangrendszernek csak egy része. Miután megnéztük a szórakoztató természettudományos 
kiállítást, ereszkedjünk le a mélybe és szálljunk csónakba, hogy tegyünk egy kört ebben a türkíz-
kék csodavilágban. Rövid sétával a történelmi Fő utcán jutunk el a hangulatos Malom-tóhoz. 
Továbbutazunk Szigligetre. Az egykori sziget ma már az északi partvonal része, ahol a vulkáni 
púp tetején a középkorban vár épült. Érdemes kis sétával felmenni a várhoz, ahonnan páratlan 
kilátás nyílik a Balaton nyugati medencéjére. A vár alatti Öregfalu utcácskáiban a liget szó is 
értelmet nyer a nádfedeles tetők között. Végül búcsúzóul hajóra szállunk Badacsony	és	Keszt- 
hely között. Hajóról egészen más arcát mutatja a táj, domboldalakon felkúszó szőlőskeretek, 
templomtornyok a távolban és számtalan tanúhegy látványa egyszerűen lenyűgöző.

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, utunk 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 legszebb nevezetességeket – töb-
bek között a város címerállatát ábrázoló Sárkány-kutat, melyhez érdekes történet is fűződik.  
Hazaérkezés az esti órákban.

Indulás az éjszakai órákban Opatija pálmafás tengerpartjára. Opatija – magyar nevén Abbázia 
– egykor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. A város épületein érződik, hogy arisztokra-
táknak, báróknak és hercegeknek építették. A patinás szállodák a társadalom legelőkelőbb 
rétegét fogadták az monarchia éveiben. 12 km hosszú tengerparti sétányát, a Lungomare-t az 
Adria egyik legszebb sétányának tartják. Itt találkozhatunk a város jelképének számító Leány 
sirállyal ábrázolással, és egy kicsit a sétány felett az Angyali üdvözlet- és Szent jakab-templo-
mot. A Szent jakab-parkba érve megcsodálhatjuk a világ legkülönbözőbb tájairól származó 
növényeket. Ezt követően szabadprogram, strandolás, napozás. Hazaindulás az esti órákban, 
érkezés éjszaka.

július

augusztus

Jeges élmények Dachsteinban és 
a só városa Salzkammergutban 

Tapolca, Szigliget, hajózás 
Badacsonytól Keszthelyig 

Alpesi varázslat Karintiában 

Opatija – csobbanás 
a Horvát tengerparton 

Schneeberg gőzössel 

Krisna-völgyi búcsú 

Kecskeméti Rajzfilmstúdió és 
a Kiskunsági Nemzeti Park 

július	17. » RÉSzVÉTELI Díj: 12 600 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 1 500 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

július	24. » RÉSzVÉTELI Díj: 14 000 Ft 
BELÉPőDíj: 36 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

július	31. » RÉSzVÉTELI Díj: 10 900 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 7200 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár) 

augusztus	1. » RÉSzVÉTELI Díj: 15 800 Ft/fő 
+ BELÉPőDíj: 20 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár) 

július	31. » RÉSzVÉTELI Díj: 17 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: – (tájékoztató jellegű ár) 

július	18. » RÉSzVÉTELI Díj: 9 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 46 EUR/fő  (tájékoztató jellegű ár)

július	24. » RÉSzVÉTELI Díj: 13 200 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 1100 Ft/fő + látogatóközpont  

(tájékoztató jellegű ár)

A reggeli órákban hagyjuk el Magyarországot és irány első állomásunk a Sebastian-vízesés 
Puchberg mellett. Rövid sétával érjük el a sziklapárkányról alázuhanó rejtet vízesést, mely 
mellett sokszor kezdő sziklamászók gyakorolnak. 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 komo-
lyabb megeröltetés nélkül, közben ismerkedhetünk a virágba borult hegyi növényzettel. Akár 

egy turisztikai kiállítást is megtekinthetünk, mely a császári időkbe repít bennünket vissza. Az itteni Szent Erzsébetnek szentelt kápolna 100 
éve dacol az időjárással. Ezt a magával ragadó természeti környezetet a délutáni órákban hagyjuk el és indulunk haza. A természeti környezet 
révén megfelelő lábbeli nélkülözhetetlen, valamint a Schneeberg szeszélyes időjárása miatt vízálló dzseki is ajánlott!

A nap során betekintést kaphatunk a mi kultúránktól eltérő krisna közösség életébe a So-
mogyvámos melletti Krisna-völgyben. Az egykori birkalegelőn megalapított közösség egy 
teljes egységet alkot. Szinte önellátó közösségként környezettudatos mezőgazdasággal 
is foglalkoznak, de van iskolájuk is minden más mellett. Itt nemcsak a vallásról, hanem 
egy életmódról, egy felfogás hétköznapi megvalósulásáról van szó. Úton a Somogyi-
dombság felé ráhangolódunk erre a ránk váró egyedi világra és felkeressük a zalaszántói 
kegyhelyet, a sztupát, mely egy zárt szentély a falu fölötti Kovácsi-hegy erdei tisztásán. 
Ez az Európa egyik legnagyobb ilyen létesítményének számító szentélye adakozásból 
épült 1992-ben. A Krisna-völgyet elérve részt veszünk az évente csak egy alkalommal 
megrendezett, több napon át tartó búcsún, melyen a hindu kultúra, a gasztronómia, a já-
tékok és kézműves termékek, a különféle programok felsorolhatatlanul színes kavalkádja 
tárul elénk. Késő délutáni órákban indulunk haza.

Kora reggeli indulás után haladunk a Kiskunság szíve felé. Átlépve a Duna vonalát, a két fő 
folyónk közé ékelődő, az Unesco által is óvott homokhátságra érkezünk. A homokbuckák vi-
dékének fővárosa Kecskemét, mely gazdasági jelentősége mellett komoly kulturális szerepet 
is játszik. Különleges élményt a világ egyik legjobb rajzfilmstúdiója, a Kecskeméti	Rajzfilm-
stúdióban tett látogatásunk nyújt majd. Kortól függetlenül mindannyiunk gyermekkorát végig-
kísérték az itt készült remekművek. Minden az „Egér a Marson”-nal kezdődött és utána jött a 
„Vízipók-csodapók”, a „Magyar népmesék” sorozat, de itt születtek „Pom Pom meséi” és a 
„A nagy Ho-ho-horgász” is. Kísérőnkkel bejárjuk a stúdiót és megtudjuk, hogyan készülnek 
a rajzfilmek. Aki szeretne, az a műhelyekbe is benézhet. Ezután a Kiskunsági	Nemzeti	Park	
látogatóközpontjában ismerkedünk a Duna-Tisza köze természetes élővilágával és eltűnő 
mesterségeivel. Mielőtt hazaindulnánk, a városban tett rövid sétával megnézzük a Cifra-palo-
tát, a színházat, a városházát és a székesegyházat.
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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	környéke 
vár ránk virágzó mákföldjeivel. Az itt annyira jellegzetes mákkultúrát egy helyi gazda segít-
ségével egészen közelről is felfedezhetjük. A piros és a rózsaszín végtelen árnyalatai va-
rázslatos látványt nyújtanak, de a kis mákszemekből készült termékekkel – olaj, pesto és 
helyi specialitások – is foglalkozunk. Ezután a közelben lévő zwettl fogad bennünket kolos-
torával, mely ma is a szellemi élet egyik osztrák fellegvára. A kolostor kerengője, temploma és  
könyvtára felbecsülhetetlen kincseket rejt. Innen tovább a természet csillogó ásványait tárja 
elénk a maissaui	Ametiszt	Világ. Az itt feltárt  minőség egyedülálló a világon, amit nemcsak 
féldrágakőként, hanem a gyógyítás eszközeként is becsültek a történelmi időkben. Ametisztek 
mellett a Drágakő-házban egyéb más értékes ásvánnyal is találkozhatunk, melyek az embert 
évezredek óta ámulatba ejtik. 

Osztrák mákvirágok, 
Zwettl és az Ametiszt Világ 

július	11. » RÉSzVÉTELI Díj: 12 600 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 32 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár) 
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Indulás: 2021. augusztus 15. 6 óra 00. – Sopron
Korai indulást követően hagyjuk el a Dunántúlt és a vácrátóti	Nemzeti	Botanikus	Kertbe 
igyekszünk. Ezt a több mint 200 éves gyűjteményt helyi vezető segítségével fedezzük fel. A 
Vigyázó család tulajdonában lévő kastélykertet már létező példák alapján alakították át egy 
különleges gyűjteménnyé. A patak vizét egy tórendszerben fogták fel és a Naszály-hegyről pe-
dig hatalmas mészkőtömböket szállítottak ide. A park sokszínűségéhez ezernyi évelő növény 
színes virágja is hozzájárul. Napunk következő helyszíne Gödöllő, ahol a Grassalkovich csa-
lád egykori kastélya fogad bennünket. A város fejlődése erősen köthető Grassalkovich Antal 
nevéhez, aki Mária Terézia bizalmasaként rengeteget tett a város felemelkedéséért. A kastély 
barokk arculata ma újra a gazdag múltra emlékeztet bennünket, hiszen miután a szovjet csa-

patok elhagyták az épületegyüttest, 5 év munkájával mindent az eredeti állapotba állítottak vissza. A helyreállított terek többek között Erzsébet 
királyné 14 szobából álló lakosztályát is elénk tárják, aki az ellenséges Bécset maga mögött hagyva, itt pihenhette ki az udvar kellemetlenségeit. 
A palota díszterme ma hangversenyteremként működik, a Gizella-szárnyban pedig az utolsó 100 év történéseit bemutató kiállítás vár ránk, ahol 
találkozunk a királyi pár gyermekeihez kötődő relikviákkal, de a Horthy család itt töltött időszakára is kitérünk. Hazaérkezés az esti órákban.

Reggeli indulást követően a Felvidék egykori bányavidékére látogatunk el, mely csak úgy ontotta magából a nemesfémet. Útközben ellátoga-
tunk a kistapolcsányi	kastélyhoz, ahol egykor a Habsburg család nyári rezidenciát tartott fenn, majd Csehszlovákia elnöki nyaralója lett. A 
részben reneszánsz épületnek új klasszicista megjelenést Hild józsef adott, az átalakítás által a magasba emelkedő kupola teszi hangsúlyossá 
az oszlopsoros homlokzatot. Hatalmas vagyont fordítottak gazdag porcelán, bútor valamint könyvgyűjtemények kialakítására. Rövid kerti séta 
után indulunk tovább Selmecbányára, ahol Európa egyik legjelentősebb bányavárosa működött, miután a legenda szerint egy pásztorfiút két 
gyík vezetett az ezüst- és aranylelőhelyekhez. A tatárjárás után betelepített szászok hozzáértése virágoztatta fel a várost, mely épületállománya 
egyre gyarapodott. Mára megújult belvárosa számos látnivalót kínál az ide érkezőknek – Leányvár, Óvár, Kálvária kápolnáival, Városháza 
felcserélt mutatóival vagy a Bányászati Múzeum, ahol egyórás földalatti túrán ismerkedhetünk meg a bányászat helyi történelmével. Az evan-
gélikus líceum kiemelkedő egykori diákokkal is büszkélkedhet, mint Petőfi Sándor és Mikszáth Kálmán.

Kora délutáni 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.

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 dara-
bja, 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 ab-
lakaiból 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. A kellemesen eltöltött szabadidő után egy új útvonalon indulunk haza. A Semmering 
alatti alagúton érkezünk Maria	Schutzba, mely kegyhelyén túl ízletes fánkjáról híres Ausztria szerte. Érkezés a késői órákban. 

augusztus

Plitvicei-tavak

Vácrátóti Arborétum és Gödöllő 

Selmecbánya és Kistapolcsány 

Balatonfüredi Borhetek 

Mariazellbe vasúttal 

Várfoglaló Fesztivál Karintiában 
– Hochosterwitz 

Herend – Tihany – Balatonfüred 

Bükki élménytúra-pisztrángebéddel 

Csobbanás Piranban 

augusztus	7. » RÉSzVÉTELI Díj: 19 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 160-180 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)

augusztus	7. » RÉSzVÉTELI Díj: 16 500 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 5500 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

augusztus	15. » RÉSzVÉTELI Díj: 12 800 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 3 200 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

augusztus	15. » RÉSzVÉTELI Díj: 13 400 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 20 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

augusztus	21. » RÉSzVÉTELI Díj: 10 800 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 12 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

augusztus	21. » RÉSzVÉTELI Díj: 9 400 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 1500 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

augusztus	14. » RÉSzVÉTELI Díj: 16 300 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 28 EUR/fő  (tájékoztató jellegű ár)

augusztus	14. » RÉSzVÉTELI Díj: 9 900 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 4500 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

augusztus	14. » RÉSzVÉTELI Díj: 18 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: –  (tájékoztató jellegű ár)

Reggeli indulást követően magunk mögött hagyjuk a Semmeringet és lassan a Mura-folyó 
völgyét is. Mai utazásunk célja egy történelmi esemény felelevenítése Karintia egyik jelké-
pénél, a Hochosterwitzi-fellegvárnál. A fesztivál apropója Tirol hercegnője – Margareta  
Maultasch – által indított várfoglalás, aki jogos tulajdonát szerette volna visszafoglalni. Erős és 
okos uralkodóként azonban ezzel a várral nem tudott megbirkózni. Nekünk ma már könnyebb 
dolgunk van, hiszen egy lift segítségével küzdjük le a jelentős szintkülönbséget. A szikla- 
szirtre épült 14 kapus vár az akkori hadviselés számára bevehetetlennek tűnt, hiszen hatékony 
lőfegyverek akkor még nem álltak rendelkezésre. Ebbe a világba repülünk vissza és ismerjük 

meg az akkori körülményeket. Miután a Kvehenhüller-gárdisták fogadtak bennünket, bejárjuk a vár belső tereit. Kitérünk a fegyvergyűjtemény 
és a kápolna mellett a tulajdonosi család történetére, akik közel fél évezrede büszke tulajdonosként ápolják gazdag örökségüket. Az igazi 
fesztiváli hangulatot a korhű vásár, a vásári komédiások és szemfényvesztők teremtik meg a várban és a vár alatt. Kóstoljunk bele a középkor 
ízeibe majd öblítsük le egy jó pofa sörrel.  A késő délutáni órákban indulunk haza.

Utazás Herendre, ahol a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájával ismerkedünk meg. Helyi 
vezető segítségével bemutatják nekünk a manufaktúra történetét a kezdetektől napjainkig. 
A tárlatvezetés kapcsán megismerhetjük a porcelánkészítés egyes fázisait és kiderül az is, 
milyen ördögi kézügyességre van szükség a törékeny porcelán díszítéséhez. Ezután Tihanyba 
vezet utunk, ahol megtekintjük az apátsági templomot, melynek alapítólevele a magyar nyelv 
első írásos emléke. I. András király 1055-ben itt alapított kolostort, melyet az uralkodó család 
temetkezési helyéül választotta. Ez a sír a mai apátság altemplomában megtekinthető. Termé-
szeti különlegessége a helynek a „tihanyi visszhang” vagy „echo”, amely a Tihanyi Apátság 
és a Visszhang-domb között még ma is visszaköszön. Innen Balatonfüredre indulunk tovább. 

A Tagore-sétány mindig sétára invitál, miközben az utazó felfedezheti a város egykori gyógyfürdői hangulatát. A sétányról könnyen elérhető a 
Kossuth-forrás pavilonja, a híres Anna-bál helyszíne vagy tovább a villákkal szegélyezett Kiserdő. Szabadidő után itt zárjuk a napot és indulunk 
haza. Érkezés az esti órákban.

Szilvásváradra érkezve, a Szalajka-völgyi	 Erdei	 Vasúttal húsz percnyi vonatozással  
érjük el a csodálatos környezetben lévő Gloriett-tisztást. Rövid sétával érdemes felfede- 
zőútra indulni, hiszen a Sipovics-tengerszem mögött találjuk a Szalajka-patak forrását. 
Kövessük a patakot a gyalogösvényen vissza Szilvásvárad irányába, mely mentén külön-
leges természeti értékeket csodálhatunk meg, mint a Fátyol-vízesés, a szabadtéri Erdei 
Múzeum vagy több pisztrángtenyészet. Pisztrángebédünket Szilvásváradon fogyaszt-
juk el, mert az utóbbi években állandosuló szárazság miatt tűzgyújtási tilalom érvényes a 
nyári hónapokban. Kellemes, pihentető ebéd után Egerbe utazunk, ahol a belváros legfőbb 
látványosságait vesszük sorra. (A pisztrángos ebéd a program része, így kérjük időben je-
lezzék, amennyiben halat nem fogyasztanak! Ebben az esetben húsétellel váltjuk ki a halat.)

Utazás rövid megállókkal a szlovén tengerpartra, Piranba, amely 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. A Tartini tér nevét a városban született híres zeneszerzőről kapta. Itt sora-
koznak a múlt legjelesebb családjának palotái és a Városháza. A téren álló ferencesek  temp- 
loma a régi velencei időket idézi meg művészetével. A Szent György-katerdális a hajósok 
számára is útmutató volt, hiszen a templom tornyát lezáró Szent György figura, mint egy 

szélkakas mutatta mindig a szélirányt. A torony formáját a velencei óratorony alakja ihlette. Városnézés után mindenki élvezheti a város hangu-
latát vagy indulásig strandolással töltheti a napot. Hazaindulás az esti órákban.
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Részletes programleírás: 
lásd	április	24.

Pozsony és Vöröskő augusztus	1.	» RÉSzVÉTELI Díj: 10 200 Ft/fő, 
BELÉPőDíj: 7 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

Indulás: 2021. augusztus 1. 7 óra 00. – Sopron, 8 óra 30. – Győr
A kora délelőtti órákban érkezünk a Magyar Királyság egykori fővárosába, Pozsonyba, ahol számos 
magyar királyt és királynét koronáztak meg. A Duna fölé emelkedő Várhegyre épült a saroktornyos 
királyi vár zömök épülete, melyben ma történeti kiállítás várja az érdeklődőket. A vár alatt terül 
el Európa legkisebb fővárosa, mely kellemes sétával könnyedén felfedezhető. Első állomásunk a 
Szt. Márton-dóm, melyet gótikus koronázótemplomként is neveznek. Utunk során érintjük a Filhar-
móniát, a Nemzeti Színházat, a Fő téren álló Városházát és annak belső udvarát, majd a Prímási-
palotát. Belvárosa ugyan nem nagy kiterjedésű, de harmónikus városképe szemet gyönyörködtet. 
Szabadidő után utazunk tovább Vöröskő	várához. A vár helyének kiválasztásáról legenda mesél, 
melynek itt a végére járhatunk. A ma reneszánsz stílusú vár a török időkben a végvárrendszer egyik 

fontos eleme volt, mely ma egyike a legépebben megmaradt erődöknek a Felvidéken. Az erőd egészen a második világháború végéig a Pálffy család 
tulajdonában volt. A kiállítóterek a család fénykorát idézik elénk a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményekkel – bútorok, porcelán, üveg, fegyverek, 
textíliák és az egykori magánkönyvtár.
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A délelőtti órákban érkezünk a magyar lovashagyományok egy fontos őrzőjéhez a Bábolnai	
Ménesbirtokra. A birtok arculatát az 1700-as évek építészeti elemei határozzák meg, vaskos 
falai között megelevenedik lovas történelmünk évszázados múltja. Csekonics józsef tábornok 
és főstrázsamester nevéhez fűződik a magyar állami ménestelepek léptehozása, így a bábolnai 
birtok létrejöttét is neki köszönhetjük. Kísérőnk segítségével visszatekintünk a fénykor hőseire, 
katonák és lovaik együtt vészeltek át sok ütközetet, közösen képviselték a nemzetet. Alkalmunk 
nyílik megismerkedni a lószerszámokkal és viselőjükkel is – arab telivérekkel és a „bábolnai” 
arabnak is nevezett Shagya-arab őshonos magyar lófajtával. A patinás lovarda épülete a lovak 
napi mozgatásának a helyszíne. De elmaradhatatlan kelléke a lovas világnak a kocsi, mely a kö-
zelben található Kocs településről kapta nevét. Az itteni gazdag gyűjtemény a kocsik több fajtáján 

keresztül a társadalomról is mesél. Megéhezve a kellemes sétától ebben a történelmi környezetben fogyasztjuk el közös	ebédünket. Ebéd után 
jóllakottan indulunk tovább a közeli Ászárra, ahol a Mini Skanzen és a jászai Mari-ház vár ránk. jászai Mari, a Nemzeti Színház „nagyasszonya” 
ászári születésű, élettörténete még ennyi idő után is lebilincselő. Színésznőként a világirodalom legnagyobb karaktereit keltette életre. A délutánt 
Pannonhalmán az apátsági Arborétum	és	gyógynövénykertben zárjuk egy kis sétával. Növénytársulásai révén bemutatkozik a Kárpát-medence, 
Észak-Amerika, Kelet-Ázsia és a mediterrán hegyvidék is. A fák színes lombozata festői szőnyeget terít a kertre. Gyógynövénykertje pedig illatával 
eszünkbe juttatja nagyszüleink lassan újra éledező gyógyító tudását. Hazaérkezés a kora esti órákban.

A mai napon a Dráva partjára látogatunk el, ahol évezredekkel ezelőtt alapítottak települést, 
Ptuj városát. A folyó közelsége meghatározta a város sorsát, a rómaiak is láttak a környékben 
fantáziát, akik alapítói és névadói lettek. Orpheusz történetét elmesélő egykori síremlék is rájuk 
és a város jelentőségére emlékeztet. A belvárosban sorakozó díszes homlokzatú házak között 
megbújó egyházi épületek, templomok és rendházak mind a gazdagság emlékét őrzik. Sé-
tánkat a város fölé emelkedő várban zárjuk, melynek belső udvara boltíves árkádjaival az olasz 
reneszánsz építészetet idézi. A vár teraszáról mesés látkép nyílik a háztetők kuszaságára. A 
délutánt szenteljük a Dráva és a Mura között elterülő dombvidékre, melynek központja Jeru-
zalem. Ezen a tájon születnek az ország legjobb borai olyan szőlőfajtákból, mint a furmint vagy 

az olaszrizling. Kóstoljuk meg mi is ezeket a nemes borokat! Hazafelé még egy helyen meg kell állnunk. selo régi középkori temploma kerek 
formájával egyedülálló az országban, freskói pedig 800 évet repítenek bennünket vissza az időben. Késő délután indulunk haza, érkezés az 
esti órákban.

A mai nap három olyan látnivalót fedezünk fel Ausztriában, melyek létrejöttét a Duna közelsége 
erősen befolyásolta. Első állomásunk Artstetten, ahol a 12. században vár épült. A várat több 
tulajdonosa többször is átalakította az éppen divatos építészeti stílusnak megfelelően. Végül 
majd kétszáz évbe a Habsburg család vette kezébe az addigra már kastéllyá alakított egykori 
várat. Eredetileg a megözvegyült császárné rezidenciája volt, de leghíresebb lakója a szara-
jevói merénylet áldozata, Ferenc Ferdinánd trónörökös volt. Az ő életútját lehet részletesen 
feltárni a kastélyban. Ezután a Duna vonalát követve jutunk el a sankt	floriani ágoston rendi 
kolostorhoz, mely Ausztria legnagyobb és leggazdagabb barokk apátsága. A császári folyo-
són egymást követő termek, a Márvány-terem, a könyvtár és az apátsági templom felülmúl-

hatatlan művészi értéket képviselnek. Innen a tartomány fővárosába, Linzbe utazunk. Római időkben a limes egyik jelentős állomása volt, és a 
mai város alapjául szolgát. Kiterjedt belvárosa bőven nyújt látnivalót – Kepler-ház, Fő tér, tartományi palota, a régi dóm közel a városházához. 
Az új dóm a gótika stílusát idézi hatalmas ólomüvegeivel és az ég felé törő 135m magas tornyával. A város fölé emelkedő Pöstling-hegy jó idő 
esetén a linziek kedvenc kirándulóhelye. Hazaérkezés az esti órákban.

augusztus

SZEPTEMBER

Budapest – Parlament 

Plitvicei-tavak

Magyar lovashagyományok 
– Bábolnai Ménesbirtok  

Mámoros Szlovénia 

Duna mentén Ausztriában 

Hajókirándulás a Dunakanyarban 

Sokszínű Somogy

Salzkammergut – St. Wolfgang-tó 
– Schafberg 

Lendva – vár, orchideafarm 
és energiapark 

augusztus	28. » RÉSzVÉTELI Díj: 10 500 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 7 800 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

szeptember	18. » RÉSzVÉTELI Díj: 19 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 160-180 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)

szeptember	11. » RÉSzVÉTELI Díj: 12 200 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 2 100 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

szeptember	12. » RÉSzVÉTELI Díj: 15 200 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 26 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

szeptember	18. » RÉSzVÉTELI Díj: 15 200 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 22 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

szeptember	5. » RÉSzVÉTELI Díj: 12 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 7 100 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

szeptember	4. » RÉSzVÉTELI Díj: 16 300 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 1 800 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

augusztus	29. » RÉSzVÉTELI Díj: 16 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 47 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

szeptember	11. » RÉSzVÉTELI Díj: 10 600 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 15 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

A mai napot a Dunakanyar felfedezésének szenteljük. Buszunkat egy körjáratú hajóra cseréljük, 
így a települések között hajóval közlekedünk. Első állomásunk az egykori királyváros, Viseg-
rád lesz. Mátyás király uralkodása alatt nagyszabású építkezések kezdődtek, melyeknek egy 
részét ma is láthatjuk. A királyi rezidencia évszázadokkal ezelőtt Európa nagyjait fogadta, akik 
aztán hírét vitték a világba a Hercules-kút és az árkádos díszudvar szépségének. A Duna szintje 
fölött épült a Salamon-torony, ahonnan madártávlatból is megpillanthatjuk a vízi hajtűkanyart. 
Innen a túlparti Nagymarosra utazunk, mely a Börzsöny kapujának is nevezhető. Közös ebéd 

után látogatunk el a katolikus templomba, ahol középkori freskókban is gyönyörködhetünk. Újra hajóra szállunk és legközelebb Zebegényben 
kötünk ki, melyet sokan a Dunakanyar legbájosabb településének tartanak. Kós Károly a századfordulón épített ide új plébániatemplomot, 
melynek formája és képeinek ábrázolásmódja különleges. A Hajózási Gyűjtemény az ember és a folyó kapcsolatát fedi fel előttünk. Aki pedig 
szeretne távolabbra is kitekinteni, az a Kós Károly-kilátóból lencsevégre kaphatja a Dunán úszó hajókat. Utolsó hajós szakaszunk Dömösre 
visz bennünket, ahonnan utunkat tovább már busszal folytatjuk. Hazaérkezés az esti órákban. 

A reggeli indulást követően közeledünk a Balaton felé, majd a Keszthelyi-öblöt magunk mögött hagyva elérjük Somogy lankás tájait. A mocsaras 
Kapos völgyében épült Kaposvár az elmúlt években megújult, így érdemes ellátogatnunk ide. A kerületi felosztást a régi utcanévtáblákon ma is 
olvashatjuk. Kultúra fellegvára a neves Csiky Gergely Színház szecessziós épülete, ahol színészek nemzedékei nevelkedtek. A Rippl-Rónai Múzeum 
Néprajzi Látványraktára a népművészet meglepő formagazdagságát mutatja be, valamint Rippl-Rónai józsef festőművész munkásságával is-
merkedünk. Innen a bőszénfai	Szarvasfarmra utazunk tovább, ahol testközelből is megtapasztalhatjuk a természet közelségét. Programunkat egy 
közös ebéddel kezdjük a szarvasfarmon, majd utána egy traktoros „sétakocsikázással” a tenyészkertben közelről is megismerkedhetünk a gím-
szarvasok egy csoportjával. Kísérőnk segítségével mindent megtudhatunk ezekről az impozáns állatokról. A késő délutáni órákban indulunk haza.

Mai úticélunk a karcsún elnyúló St.	Wolfgangsee	(Salzkammergut) és a tó szűk környezete. 
Nyugati szomszédunk egyik kiemelt turisztikai vidéke a Salzkammergut, melyet csak kevesen 
ismernek a madarak szemével. strobl kikötőjében szállunk hajóra, hogy egy rövid kis hajóúttal 
közelítsünk Sankt Wolfgang felé és élvezzük az elénk táruló látképet. St.	Wolfgangban meg-
nézzük a Weisses Rössl legendás épületét valamint a plébániatemplom faragott padjait és 
szárnyas oltárát. A legenda szerint egy elhajított balta jelölte ki a mei templom helyét, ahová 
azóta is hívők zarándokolnak el. Ezután átsétálunk a Schafbergbahn völgyi állomásához. A vi-
lág egyik legöregebb fogaskerekűje pöfögve és nyögve teszi meg velünk a közel 6 km-es hegyi 

szakaszt és vele együtt a jó 1.000 m szintkülönbséget. Minden méterrel egy új világ tárul elénk, hiszen változik a növényvilág és egyre jobban a 
madarak szemével láthatunk mi is. Felérve a Schafberg	1783	m csúcsára lábunk alatt erdők és mezők zöld szőnyege terül el, a napsugarak pe-
dig megcsillannak a Salzkammergut tavainak víztükrén. Ez a körpanoráma egyedülálló a Salzkammergut szívében! Hazaérkezés az esti órákban.

Kirándulásunk első állomása Lendva, melyet szőlődombok 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 vá-
rosban és megismerjük a magyar vonatkozású emlékeket: Szent Katalin-templom, Makovecz Imre 
tervezte kultúrközpont. A nap fénypontja a dobronaki trópusi kertben és orchideafarmon tett lá-
togatás, ahol megismerjük Közép-Európa egyetlen trópusi jellegű gyűjteményét. A 14000 m²-es, 
saját termálkúttal fűtött üvegházban gyönyörű orchideákon kívül számos más trópusi növényrit-
kaságot, mint kávét, ananászt, borsot is megcsodálhatunk. A nap zárásaként a közeli Bakónaki- 
tónál és Szent Vid-kápolnánál kialakított energia parkban töltődhetünk fel a hazautazás előtt.
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Részletes programleírás: 
lásd	július	10.

Részletes programleírás: 
lásd	április	24.

Tata – Esterházy-kastély és 
a Majki Remeteség  

augusztus	22.	» RÉSzVÉTELI Díj: 8 500 Ft/fő, 
BELÉPőDíj: 1 600 Ft/fő + Tata belépő (tájékoztató jellegű ár)

Ma az ország egyik frissen újjászületett kastélyát, a tatai Esterházy-kastélyt keressük fel. 
Gróf Esterházy józsef országbíró vásárolta meg ezt a mocsaras területet, mely lecsapolását 
követően megkezdődhettek a munkálatok. Osztrák és német császárok hónapokat időztek a 
kastély falai között, de igazi fénykorát a 19. században, mint a lósportok egyik jelentős európai 
központja élte. Az eredeti állapotukba visszaállított belső terek mégis a hétköznapokat mu-
tatják be, hiszen ekkor zajlott a diplomáciai háttérmunka, a házasságok megtervezése, melyek 
ismerői a nők voltak. Továbbindulás előtt még térjünk ki a várra, az Öreg-tóra és a Kiskas-
télyra. Az élet egy másik formáját választották a Majki	Remeteség szerzetesei. A közösség 
létrejöttét a kastélyépítő Esterházy grófnak köszönhette. A kamalduli barátok életformája a 

hallgatás, mely egyben politikai ellenállás is volt a Rákóczi szabadságharcot követően. A rend feloszlatását követően a kolostor sorsa igencsak 
hányattatott volt, de ennek ellenére felmérhetetlen kincsekre találhatunk a refektóriumban, a díszteremben vagy a kápolnában. A tervezett 20 
cellaházból végül 17 valósulhatott meg tehetős családok anyagi hozzájárulásával. Hazaérkezés a késő délutáni órákban.

Kaposvár és a bőszénfai szarvasfarm 
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A mai napon Budapesten illetve környékén két olyan sporthelyszínt keresünk fel, mely világszerte 
ismertté vált már régen, vagy mostani újjáépítése kapcsán. Első állomásunk a késői délelőttön a 
Puskás	Ferenc	Aréna. Régi épületét, melyet még Népstadion néven ismertünk, mindenki őrzi 
emlékeiben. Az első tervek az 1920-as, részben Budapestre tervezett olimpiai játékokra készül-
tek, melyek megvalósítása azonban a világháború elvesztése miatt meghiúsult. Megnyitására 
végül 1953-ig kellett várni. Ez a régi stadion alakult át, melyet most bejárhatunk. De mit is lá-
tunk pontosan? Közel 1,5 órás vezetésünk alatt díszvendégként lépünk a stadionba, felmegyünk 
a Sky-szintre, ahol a „magánpáholyok” sorakoznak, egy Sky-Clubba mi is bemegyünk. Végig 
vesszük a magyar futballtörténelem nagyjait, majd következik a médialelátó – a sportközvetítők 
helye, a sajtótermek és a hazai csapat öltözője. Végül a játékos-kijárón át a stadion „küzdőtere” 
vár ránk (kivéve a zöld pálya!). De még tartogat a nap számunkra meglepetést – a mogyoródi	
Hungaroring pályát. A pályalátogatás során a legfontosabb helyszíneket végig járjuk. Kezdjünk 

a nagy fedett lelátóval, mely a legjobb kilátást biztosítja a célegyenesben. Megnézzük a versenyirányítási központot, a sajtórészleget, a pódiumot, 
ahová most mi is felállhatunk „nyertesként”, majd az istállók mögötti terület következik. Amennyiben azt rendezvény nem akadályozza, buszunkkal 
a Forma 1-es versenyzők nyomába eredve teszünk egy tiszteletkört a pályán. Élményekkel tele indulunk haza késő délután.

Mielőtt a tél valóban beköszönt, a késő őszi szezon legnagyobb eseményére kerül sor  
Tihanyban. A tihanyi halászat hosszú, élő hagyományokra tekint vissza, de ma kevés csa-
ládnak tud megélhetést biztosítani. A garda ugyan más vizeinkben is előfordul, de jelentőssé 
itt vált a halászata. ősszel csapatokba verődve vonul a garda, melynek irányát magasabb 
pontokról a „hegyenjáró” figyelte. Ezért is nevezik a régiek „látott hal”-nak a gardát. A ki-
fogott halakat aztán füstölve vagy szárítva a városi piacokon és fogadósoknak adták el. 
Ezt a hagyományt eleveníti fel a Gardália, melyet lassan húsz éve rendeznek meg az ősszel 
elcsendesülő Tihanyi-félszigeten. A fesztivál legjelentősebb napja a szombat, amikor késő 
délelőtt az apátsági templomban megáldják a bort és a kifogott halakat, majd a Tihanyi  
Borrend is bemutatkozik. A látványsütés során elkészült fogások illata mindannyiunkat el fog 
csábítani egy kóstolásra. Élvezzük ki a késő ősz hangulatát és a kivonuló kézművesekből 
álló vásári forgatagot. Hazaérkezés a késő délutáni órákban.

Városnézés a Dunakanyar kapujának tartott Szentendrén. Belvárosi sétánkat követően része-
sei lehetünk a Skanzen területén rendezett régi hagyományokra visszatekintő, őszbúcsúztató 
Magyar Termék Nagydíjjal jutalmazott Szent Márton Újborfesztiválnak. A programok a múze-
um búbos kemencéivel fűtött, meghitt, belső tereiben illetve fűtött sátorban kerülnek meg-
rendezésre. Színes családi programok sokasága várja az idelátogatókat: madáretető készí-
tés, libás játékok, meseszoba, Márton napi búcsú színpadi produkciókkal. Márton napjához 
kötődő szokások mellett újborok és finom ételek kerülnek a középpontba.

SZEPTEMBER

OKTÓBER

NOVEMBER

Puskás Ferenc Aréna és 
a Hungaroring – látogatás vezetéssel 

Tihanyi Gardália 

Szent Márton Újborfesztivál 
és libator Szentendrén 

Velemi gesztenyenapok 

Vecsési Káposztafesztivál 

Őszi lovasparádé 
– Lipicai Ménes Graz közelében 

Csabai Kolbászfesztivál 

október	24. » RÉSzVÉTELI Díj: 11 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 6 400 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

november	20. » RÉSzVÉTELI Díj: 9 900 Ft/fő 
BELÉPőDíj: – (tájékoztató jellegű ár)

november	6. » RÉSzVÉTELI Díj: 11 200 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 2 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

október	9. » RÉSzVÉTELI Díj: 8 300 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 10 EUR és 1000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

szeptember	25. » RÉSzVÉTELI Díj: 12 000 Ft/fő 
BELÉPőDíj: nincs

szeptember	25.	» RÉSzVÉTELI Díj: 10 900 Ft/fő, 
BELÉPőDíj: 48 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

október	23. » RÉSzVÉTELI Díj: 17 200 Ft/fő 
BELÉPőDíj: 3800 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Első megállónk Doborján, Liszt Ferenc szülőfaluja. Itt megtekintjük a híres zeneszerző 
szülőházát, majd továbbutazva a csodálatos erdős környezetben lévő Gyöngyös-patak által 
körülölelt sziklán álló középkori lovagvárat keressük fel Lékán. Programunkat a hangulatos 
kisvárosban Kőszegen folytatjuk, rövid sétánk során a felújított várat is megtekintjük, átsé-
tálunk a Hősök kapuja alatt, felfedezzük a jurisics tér látnivalóit. A Kőszegi-hegység legjel-
legzetesebb növénye a szelídgesztenye, melynek apropóján évek óta 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 szórakozást nyújt.

Mai napunk főszereplője a káposzta, annak minden variációjával. A főváros szomszédságában 
található Vecsés, ahol a remek talaj és éghajlat gyümölcsöző mezőgazdaságot tett lehetővé. 
Az elnéptelenedett vidéket Grassalkovich Antal telepítette be 50 sváb családdal, akik káposz-
taföldeket kaptak. A káposzta nemcsak konyhai alapanyag az itt élőknek, hanem rengeteg 
család számára hagyományosan a megélhetés forrása. így akárcsak az aratás vagy a szüret 
az ország más tájain, a káposzta betakarítása is ünnep a vecsési gazdák számára. Vasár-
nap reggel a templomban megáldja a plébános a termést és utána kezdődhet a vígasság. 
Programok hosszú sora várja az érdeklődőket, mint a díszes felvonulás, melyre a település 
apraja-nagyja lázasan készül és csoportokba rendezve díszes kocsikat mutatnak be hosszan 
kanyarogva a fesztivál területén. Kiderül az is, hogy ki tud legjobban káposztás ételt főzni, 
kinek van a legjobb savanyúságja és a legszebb és legnagyobb káposztája. Érdemes ellesni a 
kiállító gazdáktól a fogásokat, hátha kedvet kapnak jövőre a készítésre is. A színpadon külön-
féle zenekarok szórakoztatják a látogatókat, mindenki talál ízlésének megfelelőt. Hazaérkezés 
az esti órákban.

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 nélkülöz- 
hetetlen, hiszen a bemutatókon felsorakozó csodaszép paripák itt élik növendék életüket, 
mígnem Bécsbe kerülnek. A ménesgazdaságot, annak történelmét és hagyományait a gaz-
daság egyik munkatársa vezetésével ismerjük meg. Ezt követően elfogyasztjuk a program-
ban 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 Hundertwasser által tervezett Szent	Barbara-templomba és utána a Mura-folyót követve egy új útvonalat választunk a haza-
érkezéshez. Egy rövid kitérő erejéig megállunk még Bruck településén, melynek Fő tere fogad bennünket. Hazaérkezés az esti órákban.

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, amely a város imázsát is meghatározza. A büszkeséget tovább fokozza, hogy 
2013-ban a csabai kolbász hungarikum lett. Minden családnak megvan a saját, jól bevált és 
féltve őrzött receptje, mely hétpecsétes titoknak számít. A kolbászkészítés és a receptúrák is 
apáról fiúra szállnak, ezzel tovább ápolva az évszázados hagyományt. Érdemes megkóstolni 
több kiállítónál is az ízeket, és a végére mindenki eldöntheti, melyik is volt igazán a fogára való. 
A hazai ízek mellett remek fellépők és programok várják az fesztiválozókat. A délutáni órákban 
utazás haza, érkezés a késő esti órákban.
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Őrségi Tökfesztivál szeptember	25.	» RÉSzVÉTELI Díj: 12 300 Ft/fő, 
BELÉPőDíj: 2 600 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Utazásunk során az őrség építészeti és tájvédelmi nevezetességeivel ismerkedünk meg. 
Első megállónk	Velemér lesz, mely Árpád-kori freskós templomáról vált híressé. Különleges-
ségei feltárása után utazunk tovább Magyarszombatfára, ahol a Fazekas-házban betekintést 
kaphatunk a fazekas mesterség eszközeiről és a régen alkalmazott ritka technikákról. Helyi 
vezetőnk segítségével ismerhetjük meg a fazekasság múltját és jelenét. Majd a Tökfesztivál 
két helyszínére látgatunk el. Őriszentpéter jellegzetesen szeres települése ilyenkor ételkülön-
legességekkel és kézműves kirakodó vásárral várja az érdeklődőket. Szabadidőt követően 
utazunk következő helyszínünkre, Szalafőre, ahol a Skanzen időutazásra hívogat bennünket. 
A Tökfesztivál szalafői helyszíne népi játékokkal és művészi bemutatókkal fogadja a fesz-
tiválozókat. A nap sztárja persze itt is a tök és annak minden formája, édesen vagy sósan, 
sajtolva, sütve vagy éppen főzve. „Ahány ház annyi szokás”, így itt is mindent meg kell kóstolni 
– a jó tökös-mákos rétes innen sem hiányozhat a jellegzetes „hőkünsütt kerek perec” mellől.



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,	06	30	7540-260

Az autóbuszflotta megtekinthető a www.galbusztranszport.hu és a www.galbusz.hu oldalakon.

GÁL-BuSZ uTAZÁSi iRODÁK

KAPuVÁR

9330, Kapuvár, Fő tér 17. fsz. 1.
NyITVA TARTÁS: 

H-P 8:00-12:00; 12:30-16:30
TELEFON: 96/595-080, 96/530-046

MOBIL: 30/754-0211

GyŐR

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 2. 
NyITVA TARTÁS: 

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


