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Ülésrend KöSzöNtő

Fotópályázat
Fotópályázatunk idén is 

Folyatódik!

Beküldési határidő: 2020. 10. 31.
E-mail cím: info@galbusz.hu 

Tárgy: fotópályázat 2020
Az Önök által beküldött, utazásaik során 
készített képekből válogatva, 2020. év 
végén 25 000 Ft-os utazási utalvánnyal 
díjazzuk a legjobban sikerültet! A 2. és 

3. helyezett is ajándékban részesül! 
A 2019-es év nyertes fotója a 44. 

oldalon látható.

OsszA meg velünk 
legszebb fOtóit!

Szeretettel várjuk kedves 
utasaink jól sikerült fotóit a 
2020-ban induló útjainkról!

• Felszállási lehetőséget biztosítunk térítésmentesen Sopron-Győr-Budapest útvonal egyéb megállóiban is, utasaink 
igénye szerint. 
• Az útvonalba nem eső helyekről transzferdíj ellenében és kapacitásunk függvényében transzfer lehetőséget biztosí-
tunk 3 napos vagy annál több napot meghaladó utazásaink esetén.
Transzferdíjak (az ár tartalmazza az oda és visszautat is)
Sárvár: 3000 Ft/fő • Szombathely: 4500 Ft/fő • Mosonmagyaróvár: 3000 Ft/fő • Répcelak: 2000 Ft/fő
A fentiektől eltérő hely esetén egyedi árat kalkulálunk.
Igényét kérjük, mindkét esetben foglaláskor jelezze az ügyintéző kollégának/kolléganőnek!

FontoS inFormációk
• Kérjük, Önöket, hogy utasonként maximum egy bőrönddel és egy kézipoggyásszal érkezzenek az utazásokra!
• Autóbuszainkon vegyi öblítésű WC található, mely igény esetén használható. Az utastársakra való tekintettel, azon-
ban kérjük, hogy azt csak a legszükségesebb esetekben használják. 3-4 óránként mosdószünetet tartva igyekszünk 
mindenkinek lehetőséget kínálni a felfrissülésre.
• foglaláskor fix ülőhelyet kell választani, mely rögzítésre kerül a részvételi jegyen a nevek mögött. Kérjük, felszál-
láskor ügyeljenek rá, hogy a lefoglalt ülőhelyeket foglalják el, megelőzve ezzel a kellemetlenségeket! Amennyiben a 
lefoglalt ülőhelyeiken tévedésből már ül valaki, mindenképpen jelezzék a problémát az autóbuszvezetőnek vagy az 
idegenvezetőnek, hogy a problémát orvosolhassák!
• opciós foglalásra az irodákban lehetőség van, melynek időtartama 1 hét. Ez időtartam alatt biztosítjuk a befoglalt 
helyeket bármilyen kötelezettség nélkül. Egy hét után 40% előleggel véglegesíthető a foglalás. Amennyiben ez nem 
történik meg a foglalás törlésre kerül. 
• A biztonsági öv használata kötelező! Az alkalmazása az utas felelőssége, annak elmaradását a hatóság bírsággal 
büntetheti, mely költség az utast terheli.

KEDVEZMÉNYEINK | Előfoglalási kedvezmény buszos körutazásoknál
törzsutasainknak részére: Törzsutasnak számít az az utas, aki legalább 3 db korábbi, min. 3 napos körutazáson a  
Gál-Busz Utazási Iroda szervezésében részt vett.
• 2020. 01. 15-ig teljes összegű befizetés esetén a 2020. 03. 01.–06. 01. között induló körutazásokra az alapárból:  
6% (max. 15 000 Ft/fő)
• 2020. 03. 02-ig teljes összegű befizetés esetén a 2020. 06. 01. után induló körutazásokra az alapárból: 6% (max.  
15 000 Ft/fő)
Törzsutas státuszba még nem lépő utasaink részére: 
• 2020. 01. 15-ig teljes összegű befizetés esetén a 2020. 03. 01.–06. 01. között induló körutazásokra az alapárból:  
3% (max. 8 000 Ft/fő)
• 2020.03.02-ig teljes összegű befizetés esetén a 2020. 06. 01. után induló körutazásokra az alapárból: 3% (max.  
8 000 Ft/fő)

KEDVEZMÉNYEINK | Előfoglalási kedvezmény repülős utazásoknál
2020. 01. 15-ig teljes összegű befizetés esetén 10 000 Ft.

kEdVEZmÉnyEink | törzsutas kedvezmény
Törzsutasnak számít az az utas, aki legalább 3 db korábbi, min. 3 napos körutazáson a Gál-Busz Utazási Iroda szervezé-
sében részt vett. 
Buszos, többnapos utazásoknál az alapárból: 5% (max. 10 000 Ft/fő). 
Repülős utazásoknál 10 000 Ft/fő.
A kedvezmények nem összevonhatók!

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 
Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás: A többnapos utazásokon való részvétel feltétele a biztosítás megléte. 
Irodáinkban 3 biztosítótársaság, különböző szolgáltatást nyújtó biztosításai közül választhatnak!
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az Európai Egészségbiztosítási Kártya nem helyettesíti az utasbiztosítást! Az adott 
tagállamban biztosítottak által is fizetendő önrészekre a kártya nem nyújt fedezetet.
Útlemondási biztosítás: A többnapos utazások részvételi díja tartalmazza az útlemondási biztosítás díját. Ez azt je-
lenti, hogy amennyiben az utazáson való részvétel meghiúsul hirtelen fellépő, addig nem meglévő megbetegedés, 
egészségi állapotból fakadó utazásképtelenség, haláleset miatt, úgy a biztosítás érvénybe léptethető a szerződési 
feltételeknek megfelelően.
Egyéb okból történő lemondás esetében a Gál-Busz Utazási Iroda Kft. szerződési feltételeiben meghatározott kötbér-
rendszer lép érvénybe.

a ProGramokkal kaPcSolatoS HaSZnoS tUdniValók
Félpanzió: Minden meghirdetett program részvételi díja tartalmazza a félpanziót, azaz a reggelit és vacsorát az 
első nap vacsorájától, az utolsó nap reggelijéig (kivétel: 8. o. Prága – a  2. nap vacsorája fakultatív hajókirándulással 
egybekötött!). Legtöbbször ezek az étkezések az adott szálláshely éttermében biztosítottak. A vacsorák menüválasz-
tásosak vagy a csoport részére előzetesen egységesen megrendelt menüt szolgálják fel. Az italfogyasztás egyénileg 
fizetendő. Az étteremből ételt kihozni nem szabad, azok a csoport részére porciózva vannak. 
Fakultatív programok: kérjük, már foglaláskor jelezzék, hogy részt kívánnak-e venni a meghirdetett fakultatív programon!
Utastájékoztató: többnapos utak esetén körülbelül 1 héttel az indulást megelőzően tájékoztatót küldünk, mely fontos 
információkat tartalmaz: felszállási helyek és időpontok, a hotel(ek) neve és címe, az idegenvezető neve, telefonszáma, 
az adott ország fontosabb  információi, praktikus tanácsok, belépődíjak és az idegenforgalmi adó összege és tájékoz-
tató a szükséges úti okmányokról. Cégünk környezettudatos szemléletet képvisel, így ezeket a jövőben elektronikus 
úton szeretnénk Önökhöz eljuttatni. Kérjük, olyan e-mail címet adjanak meg, amelyet rendszeresen használnak, fi-
gyelemmel kísérnek. Ha nem rendelkeznek ilyennel, úgy az utastájékoztatót természetesen postázzuk.
Felszállási helyek: kérjük, minden esetben előre jelezzék nekünk, amennyiben a felszállási helyük eltér a foglaláskor 
megadottól! Amennyiben az utas nem jelenik meg időben a felszállási helyen, úgy őt mindenképpen megpróbáljuk 
telefonon elérni, ezért fontos foglaláskor mobil telefonszámot megadni! Késés esetén 10-15 percnél többet sajnos nem 
tudunk várni, a programok időhöz kötött megvalósulása érdekében.

Úti okmány: Belföldi és külföldi utazásokhoz, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt minden esetben szükséges érvé-
nyes, kártyás típusú személyi igazolvány. Irodáink munkatársai készséggel tájékoztatják Önöket az adott célországhoz mi-
lyen úti okmány szükséges és az utastájékoztatóban is minden esetben kitérünk erre. Kérjük, figyeljenek az érvényességre!
minimum létszám: többnapos utazásaink minimum létszámhoz kötöttek, mely minden esetben egyedi, de legalább 
25-30 fő közötti. Az utazási irodának jogában áll a megfelelő létszám hiányában az utazás megkezdése előtt 20 nappal 
elállni az utazástól, mely esetében a befizetett részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti a befizetőnek.
Hűtőszekrény: a hotelekben nem alapfelszerelés a hűtőszekrény! Kérjük, romlandó étellel ne készüljenek!

SZálláS
Az elhelyezés 3 vagy 4 csillagos szálláshelyeken történik. Ár-érték arányban igyekszünk Önöknek a legjobb szállásokat 
nyújtani. Alapesetben egy, két és háromágyas szobák kérhetők. A háromágyas szoba hoteltől függően lehet akár pótá-
gyazott kétágyas szoba is. A pótágy általában nem egyenértékű a főágy minőségével. Kérjük, ezt vegyék figyelembe! 
Egyágyas felár: A részvétel díjon felüli plusz költség, melyet azon utasainknak kell megfizetnie, akik egyedül utaznak, és 
nem szeretnének a szobán utastárssal osztozni. Amennyiben egyedül utazó utasunk vállalja a társítást, úgy megfelelő 
jelentkező esetén el tudunk helyezni 2 főt egy szobában, mely értelmében mindkét utas mentesül a felár megfizetésétől. 
Ha a társítás sikertelen a megfelelő utas jelentkezése okán, úgy a felárat meg kell fizetni. Az egyágyas szobák mérete 
több esetben kisebb alapterülettel rendelkezik, mint a kétágyas szobák.
idegenforgalmi adó: A hotelek felé a legtöbb országban a szállóvendégeknek idegenforgalmi adót kell fizetni a 
helyszínen, ami átlagban 1-2 EUR/fő/éj, max. 4 EUR/fő/éj lehet. Ezt minden esetben az utazás során, a helyszínen kell 
megfizetni. Az idegenvezető gyűjti össze és fizeti ki a helyszínen a hotelnek. 

REPÜLŐS UTAZÁSOK
Repülős utazásokhoz transzferjáratot a reptérre a Gál-Busz Transzport Kft. biztosít. Indulás előtt kérem, számoljanak a 
poggyász súlyhatárokkal! Bővebb információval irodáink szolgálnak.

kEdVES UtaSUnk!
nagy szeretettek köszöntöm Önöket munkatársaim 
és magam nevében!
Újabb év telt el, megtisztelnek bizalmukkal, hogy 
a 2020-as katalógusunkat ismét kezükbe veszik, 
átlapozva utazásainkat.
Programjaink összeállításánál törekedtünk arra, 
hogy azok ne legyenek zsúfoltak, és a kikapcso-
lódás élményét adja az utazás. Több esetben vá-
lasztottuk a magasabb színvonalú szállásokat, hogy  
minden részlet összhangban legyen kívánságaikkal.
Idegenvezetőink a szakma legjobbjai, hosszú évek 
tapasztalatával rendelkeznek. Ugyanez mondható  
el gépkocsivezetőinkről is. Biztonsággal, legna-
gyobb szaktudásukkal szállítják Önöket.
Állandó partnerünk a Gál-Busz Transzport Kft., a 
gépparkot ők biztosítják utazásainkhoz. Kitűnő ál-
lapotban lévő Mercedes, Setra típusú autóbuszok 
állnak rendelkezésünkre.
legtöbb utazásunk buszos körutazás és csillag-
túra, de már az előző évben is kínáltunk repülős 
utazásokat. Idén is invitáljuk Önöket további 
repülős utazások csodás tájainak felfedezésére. 
Sőt hajós utazást is kínálunk a Rajnán! Ennek kü-
lönlegessége, hogy saját autóbuszunk karnyújtás-
nyira lesz tőlünk, végig kísér bennünket! Egy-egy 
igazán hosszú buszos körutazás alkalmával pedig 
lehetőséget biztosítunk repülővel hazautazni. 
Hívom Önöket kulturális körutazásokra autó-
busszal, repülővel és hajóval. Hosszú hétvégékre 
mindig adunk ötletet, nyaralóprogramjaink pedig az 
ellazulás, pihenés alkalmát teremtik meg. Adventi 
ajánlataink az ünnepre hangolnak, és az évet zárva 
szilveszterre is van javaslatunk.
egynapos utazásainkat idén is külön mellékletben 
juttatjuk el Önökhöz, jobbnál jobb színes prog-
ramokkal fűszerezve!
Partnerirodáink igényes utazásai továbbra is vár-
ják Önöket, foglalásaikkal a Világ bármely részére 
biztonsággal eljutva felejthetetlen élményekhez 
juthatnak.
Végül remélem mire katalógusunk végére ér, sikerül 
megtalálnia ez évi álomutazását!
Várjuk Önöket továbbra is meghirdetett utazásain-
kon, igénybe véve kedvezményeinket!

Élményekben gazdag utazást kívánok Önöknek 
a Gál-Busz Utazási Iroda minden munkatársa 
nevében!

tisztelettel köszönti,

GÁL IMRE
ügyvezető-tulajdonos
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10. 17-18. miskolc és környéke •........................ 21
10. 20-24. Rajna és Mosel hajóút •   ............. 24
10. 21-25. Mandarinszüret a Neretva völgyében ..... 8
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A meghirdetett utazásokhoz a Gál-Busz Transzport Kft. biztosítja prémium minőségű autóbuszait. A Mercedes és Setra 
típusú buszok audio-video-dvd rendszerrel felszereltek, és vegyi öblítéses WC-vel ellátottak.

Fix felszállási helyek: BUdaPESt » GYŐR » cSorna » kaPUVár » FERTŐSZENTMIKLÓS » SoPron

Általános tájékoztató

tartalomjegyzék• új útak repülős utak hajós utak

Gál-BUSZ tÉli EStÉk! 
KÉPES ÍZELÍTŐ UTAZÁSAINKRÓL.

HELySzíNEK:
SoPron: 2020. 01. 24 

GYŐR: 2020. 01. 31

ELőADó: 
SümEGHy GyönGyi, PajtEr martina

SZErEtEttEl VárjUk!
RÉSzLETEK IRoDÁINKBAN!



2020. 05. 09-10.
2020. 08. 22-23.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

41 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
11 100 Ft/fő

2020. 06. 06-07. 
2020. 08. 29-30.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

39 600 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
6 500 Ft/fő

2020. 06. 27-28.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

45 300 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
6 500 Ft/fő

2020. 06. 05-07.
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

79 800 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
12 800 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
hajójegy 30 EUR 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
77 EUR (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK
55 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
62 EUR (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Reggeli indulást követően érjük el a szom-
szédos Ausztriát, majd a Bécsi-medencét átszelve 
közeledünk linz felé. Ausztria harmadik legnagyobb 
városa a tudományok és a művészetek otthona volt, 
történelmét a 20. század is erőteljesen befolyásolta. 
Gyalogos városnézést követően a kora délutáni órák-
ban hajóra szállunk és az esti órákig élvezzük a hajó 
nyújtotta kényelmet és az előttünk feltáruló különleges 
vidéket. A Dunakanyar, mint egy vízi hajtűkanyar vár 
ránk. A vacsorát a hajón fogyasztjuk el! Este érkezünk 
a „Három folyó városá”-ba, Passauba és elfoglaljuk 
szállásunkat.

2. naP » A délelőttöt Passau bejárásával töltjük, 
mely egyházi központja igyekezett alakítani a magyar  
történelmet is. A középkorból származó polgári 
házai, díszes dómja, a Városháza vagy akár erődje 
– az oberveste, a városnak különleges hangulatot 
kölcsönöz. Következő állomásunk az osztrák-német 
határon épült Schärding kisvárosa. A kereskedelem 
révén a Duna mentén városok egész sora virágzott fel, 
így Schärding is. Főútja gazdag polgári házak egész 
sorát vonultatja fel. Búcsút majd Ausztria egyik leg-
nagyobb kegyhelyénél, maria taferlnél veszünk a 
Dunától. A bazilika előtti teraszról lenyűgöző látkép 
tárul elénk. A késő délutáni órákban érkezünk haza.

1. naP » kora reggeli indulás után érkezünk meg 
admontba, ahol a világ legnagyobb kolostori könyv-
tárát tekintjük meg. A bencések számára a munka 
és az imádság mellett új ismeretek megszerzése is a 
mindennapok részét képezte. A felhalmozott tudást 
egy rendkívül díszes barokk környezetben helyezték 
el. Továbbutazás a dachstein-csoporthoz. A Ram-
sauból induló kötélpálya segítségével jutunk fel 3000 
m magasságba, ahol egy jégbarlang, egy függőhíd és 
sok más érdekesség is vár majd ránk. Az késő dél-
utáni órákban foglaljuk el a szállásunkat. 

2. naP » A mai délelőtt is a természet szépségeiről 
szól. A Werfen fölött található jégbarlang világvi- 
szonylatban is egyedülálló, ahol még a nyári hő-
ségben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Gya-
logosan vágunk neki ennek a fagyos fantáziavilágnak, 
ahol az egyes termeket lépcsősorokkal kötik össze. 
Délután Steyrt keressük fel. A Stery- és az Enns-
folyó összefolyásánál fekvő város kiszélesedő Fő útja  
egy gazdag kereskedővárosra utal. Hazaérkezés az 
esti órákban.

1. naP » Reggeli indulást követően a Mürz és a Mura 
medrét mentén érjük el az ország egyik rejtett völgyét, 
melyet a malta-folyó mélyített az évezredek alatt. Az 
útvonal utolsó szakasza vadregényes, szűkülő völgybe 
vezet bennünket, ahol vízesések – Fallbach-vízesés 
vagy a Mellnik-vízesés – szegélyezik utunkat. A völgy 
végén ránk váró völgyzáró gát, a Kölnbrein-tározó 200 
m-es magassága a 3000 m magas hegyektől közre-
fogva szinte teljesen eltörpül, mi emberek pedig kis 
hangyáknak tűnünk csak. Sétáljunk végig a gáton, 
élvezzük ezt a páratlan környezetet. Továbbutazás a 
Grossglockner lábához. Szállás elfoglalása.

2. naP » A mai nap a Grossglockner és a hozzá 
tartozó hegycsoport jegyében telik. A Grossglockne-
ren átvezető alpesi útvonal kiépítése közel 100 éve 
hatalmas kihívást jelentett, melynek megnyitása óriási 
fejlődést hozott. A turizmus a természet harmóniáját 
nem zavarta meg, mormotákkal és virágzó alpesi  
legelőkkel találkozhatunk. A hágón átbukkanva kö-
vetkező célunk a kitzsteinhorn (3 203 m), mely már a 
szirti sasok otthona. Kötélpálya segítségével hagyjuk 
magunk mögött a völgyet és emelkedünk fel a hegy-
csúcsok közé. A táj szépségétől még a szánk is tátva 
marad. A kora esti órákban érkezünk haza.

1. naP » Utazás a szomszédos Ausztriába, látogatás 
a X. században alapított, könyvtáráról is híres melki 
apátságban. Továbbutazás a Salzkammerguti-tóvi-
dékre, látogatást teszünk a salzburg déli peremén 
található barokk Hellbrunn-kastélyban, mely vízi-
játékairól híres. Kastélya belső tereivel teljes képet 
ad az építtető hercegérsek személyiségéről. Este 
érkezünk a szállásra. (2éj)
2. naP » Délelőtt séta a hallhatatlan zeneszerző, 
Mozart szülővárosában, Salzburgban. A város neve 
fogalom a turisták számára, egy igazi gyöngyszem 
az Alpok északi oldalán. Nagy hegyek között a 
sebes sodrású Salzach-folyó partján elterülő város 
műemlékei páratlan értekkel bírnak (barokk belváros, 
Dóm, Herceg-érseki Palota, ferences templom, Mozart  

szülőháza, Mirabell-kastély és parkja, fellegvár). 
Városnézés után látogatás a festői környezetben épült 
Sasfészekhez, mely 1900 m magasan, egy szikla 
csúcsán kapott helyet. Hitler szerelmese volt ennek 
a paraszti környezetnek, mely természeti szépségével 
őt is rabul ejtette
3. naP » Reggeli után felfedezzük a salzburgi gazdag-
ság hajdani forrását, a Halleinben található sóbányát. 
Miután fehér sóbányász-viseletet húzunk, indulhatunk 
is a mélybe. A felszín alatt egy különleges világ tárul 
elénk, ahol gyalogosan átjutunk még bajorországba 
is és szemtanúi lehetünk a történelem alakulásának. 
Innen tovább Gmundenbe megyünk. A kerámiájáról 
híres tóparti város a Monarchia idején kedvelt célja 
volt a nemesi köröknek. Érkezés haza az esti órákban.
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Idegenvezető: május 9-10. Fodor lászló

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

AusztriA AusztriA

Az osztrák dunakanyar

Salzburg és környéke

Ausztria ég és jég között

Ausztria teteje 
– a Grossglockner

ÚJ

ÚJ



-

2020. 08. 17-19.
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

69 900 Ft 
EGyáGyaS FElár
15 500 Ft/fő

2020. 06. 22-30.
» 9 naP / 8 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj
25-30 fő közötti 
jelentkező esetén:
353 100 Ft/fő
+20 000 Ft/fő vízum 
(tájékoztató jelleggel) 

Hazaútban repülést 
választó utasaink 
Tallin-Bécs viszonylatában:
333 000 Ft/fő 
+20 000 Ft/fő vízum 
+140 EUR/fő repülőjegy  
(vízum és repülőjegy ár 
tájékoztató jellegű)

30 fő feletti 
jelentkező esetén:
313 300 Ft/fő
+20 000 Ft/fő vízum 
(tájékoztató jelleggel) 

Hazaútban repülést 
választó utasaink 
Tallin-Bécs viszonylatában:
293 200 Ft/fő 
+20 000 Ft/fő vízum 
+140 EUR/fő repülőjegy  
(vízum és repülőjegy ár 
tájékoztató jellegű)

EGyáGyaS FElár
62 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
95 EUR (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• helyi idegenvezető díját
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• repülőjegy ár
• vízum díját
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
180 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » A határt átlépve igyekszünk első hely-
színünk, a Sankt Florianban található apátság felé. 
Ezeréves történelme alatt az uralkodói ház támo-
gatását élvezték, mely csodaszép apátsági belsőt 
hozott létre. Könyvtára, a császári termek egész 
sora vagy a Márvány-terem a barokk kor legne-
vesebb művészeit látták el munkával. Gmunden-
ben szállunk hajóra, a Traunsee egyik aprócska 
gyöngyszeme, traunkirchen vár ránk. Szállás.
2. naP » Reggeli után a tóvidék központjával Bad 
ischl-lel ismerkedünk. Az itt található ivókutaknak 
köszönhetően születtek a Sóhercegek, közülük 
Ferenc József történelmünket erősen befolyásolta. 
Itt épült fel a nászajándéknak szánt Kaiservilla. St. 

Wolfgang szintén tópartra épült, melynek patinás 
épületei minket is rabul ejtenek. A városka fölé 
emelkedő 1800 m magas Schafbergről lenyűgöző 
látvány tárul elénk. 
3. naP » Mai napunk a déli tóvidéket célozza meg. 
Hallstatt sziklafalhoz tapadó házai, a Csontház és 
a városka plébániatemploma turisták millióit vonz-
za minden évben. Kis városnézés után a dachstein 
jégbarlangját keressük fel. Libegővel küzdjük le 
fáradalmak nélkül a nagy szintkülönbséget, majd 
alaposan felöltözve a hegy gyomrában egy mese-
beli jégvilágot járunk be. Látogatásunkat követően 
élményekben gazdagon indulunk haza. Érkezés az 
esti órákban.

1. naP » Folyamatosan utazás Szlovákián át a Vág-
völgyében a lengyel fővárosba, Varsóba. Útközben 
rövid megállók, majd érkezés a kora esti órákban. 
Autóbuszos városnézés keretében megtekintjük a 
lengyel főváros legfőbb nevezetességeit, a Fő teret, 
a dóm környékét. Szállás, vacsora Varsóban (1 éj).
2. naP » Reggeli után indulás a balti államokba, 
elsőként litvániába, a legdélibb fekvésű, egyben 
a legnagyobb és a legnépesebb balti államba. 
Litvánia volt az első köztársaság, mely elszakadt 
a Szovjetuniótól: az ország 1990. március 11-én 
kiáltotta ki függetlenségét és nyerte vissza szu-
verenitását. Elsőként meglátogatjuk a trakai vízi 
várat, mely egy tó közepére épült. Ezt követően 
a fővárosba, a festői szépségű Vilniusba utazunk. 
A település építészeti szempontból Kelet-Európa 
egyik legszebb óvárosával büszkélkedhet (1 éj).           
3. naP » A mai napon lettországban teszünk láto-
gatást. Fővárosa riga a Baltikum legnagyobb váro-
sa, mely 2014-ben Európa kulturális fővárosa volt. 
Útban Riga felé megállunk a különleges hangulattal 
bíró keresztek Hegyén, majd városnézés Rigában. 
megtekintjük az egykori Hanza város nevezetes-
ségeit és sétálgatunk a szűk óvárosi utcácskákban. 
Este a szállás elfoglalása Rigában, vacsora (1 éj).
4. naP » Kora reggeli után utazás oroszországba. 
Érkezés Szentpétervárra az esti órákban. Szent-
pétervár oroszország legszebb és egyben leg-
gazdagabb városa. Az észak Velencéjeként is 
ismert városban a folyókon és csatornákon több 
száz meseszép híd ível át. Szállás elfoglalása (3 éj).
5. naP » Reggelit követően felfedezzük a város 
nevezetességeit. Megtekintjük a Palota teret, a 
téli Palotát, nagy Péter cár lovas szobrát. Dél-
után látogatást teszünk carszkoje Szeloba, mely 
200 éven keresztül a cárok nyaralója volt. A Kata-
lin-palota barokk pompája a mai napig őrzi a cári 
korok lenyűgöző fénykorát. Délután visszaérkezés 
a városba, majd az Ermitázst tekintjük meg, ahol 
gazdag képzőművészeti gyűjtemény kapott he-
lyet (Leonardo, Van Gogh, El Greco, Michelangelo, 
Rubens, Tiziano…)

6. naP » Reggeli, majd folytatjuk az ismerkedést 
a néva-parti várossal. Ezután Petrodvorec követ-
kezik, mely az orosz Versailles-ként ismert. Vissza-
érkezünk a délutáni órákban Szentpétervárra, s 
folytatjuk a város további megismerését. Megláto-
gatjuk a Szent izsák-székesegyházat, a kazányi-
székesegyházat és a nyevszkij Proszpektet, 
majd szabadprogram.
7. naP » Délelőtt megtekintjük a szentpétervári 
Vérző Megváltó-székesegyházat, majd vásár-
lási lehetőség a városban, mielőtt elhagyjuk orosz-
országot. Továbbutazás tallinba, Észtország fő-
városába. Este a szállás elfoglalása (1 éj).
8. naP » A reggeli órákban sétát teszünk a városban, 
megtekintjük az alekszandr nyevszkij-székes-
egyházat. Délben keresztülutazunk Észtországon 
és Lettországon, útközben gyönyörködhetünk a 
balti táj és a Rigai-öböl szépségében. Este érkezés 
a szállásra, a litván-lengyel határ környékére (1 éj). 
azok a vendégek, akik tallinból hazarepülnek, 
ők ezen a napon a hajnali órákban transzferrel 
érkeznek a tallini reptérre.
9. naP » A nap során folyamatosan utazás haza-
felé a lengyel mazuri-tóvidéken keresztül. Érkezés 
a késő éjszakai órákban Magyarországra.
 

A programok sorrendje a múzeumi belépők időrendjétől változhat!
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AusztriA

Salzkammergut tisztán
Idegenvezető: Pajter martina

BAlti-ÁllAmok

Idegenvezető: Hornyik anna

Szentpétervár 
és Balti-államok

ÚJ ÚJ
Hazarepülési 
lehetőség

tÉli EStÉk – képes ízelítő: Sopron 01. 24.

lepje meg szeretteit utazással!
további információért 

keresse a Gál-Busz 
Utazási irodákat!



2020.10. 21-25.
» 5 naP / 4 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

117 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
19 300 Ft/fő

2020.07.10-12
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

74 200 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
18 200 Ft/fő

2020. 05. 16-17.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

47 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
7 700 Ft/fő

2020. 04. 10-12. 
Húsvétkor
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

68 700 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
22 500 Ft/fő

2020. 07.31-08.02.
2020. 10.09-11.
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

56 300  Ft/fő
EGyáGyaS FElár
18 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 10 EUR/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 400 CzK  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 600 CzK  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos 
utazás Horvátországon keresztül rövid pihenőkkel 
Szarajevóba. Szállás elfoglalása (1 éj).
2. naP » Reggeli után a város nevezetességeivel 
ismerkedünk, bazár, dzsámik, székesegyház és ter- 
mészetesen ferenc ferdinánd meggyilkolásának  
színhelye. Továbbutazunk szálláshelyünkre, Bosznia-
Hercegovina tengerparti városába, neumba (3 éj).
3. naP » A mai napon ellátogatunk Bosznia-Hercego-
vina műemlékekben bővelkedő városába, mostarba. 
A délután folyamán látogatást teszünk medjugorjeba, 
Dél-Európa legismertebb és leglátogatottabb Mária 
kegyhelyére, majd a Neretva partján fekvő középkori 
Pociteljt látogatjuk meg.
4. naP » napi programunkat a neum-Opuzen-
Metković-Neum útvonalon töltjük el. Nagy citrusföl-
deket láthatunk, citrom-, narancs- és mandarinül-

tetvények váltják egymást. opuzenben vár bennünket 
a gazda köszöntőitallal és szárított füge kóstolóval. 
Megismerkedünk a szüretelés technikájával, és ma-
gunk is szedhetünk egy zsák mandarint (2-3 kg). Köz-
ben vásárlási lehetőség különböző helyi termékekből: 
mézek, lekvárok, facsemeték, pálinkák, likőrök, gyü-
mölcsök...). A szüretet követően Metkovićba uta-
zunk, ahonnan kishajókkal fotószafaris csónakázáson 
veszünk részt a Neretva-deltában. Egészen a birtokig 
hajózunk, ahol hagyományos ebéddel várnak minket, 
közben pedig élőzenét is szolgáltatnak nekünk. Itt is 
alkalmunk nyílik vásárolni a helyi termékekből.
5. naP » Reggelit követően elindulunk Horvátország 
felé. Út közben rövid megálló Splitben, ahol kisétálunk 
a gyönyörű pálmafákkal díszített tengerparti korzóra. 
Elköszönünk Horvátországtól és hazaindulunk. Rövid 
pihenőket tartva a késő esti órákban érkezünk haza.

1. naP » Korai indulás után első megállónk litomysl, 
Smetana, a híres zeneszerző szülőhelye. Káprázatos 
kastélya ma szerepel az Unesco Világörökségi listáján. 
A különlegesen díszített homlokzat mesés gazdag-
ságra utal, színházában pedig a kor legjelentősebb 
művészei léptek fel. Következő állomásunk az Elba 
partján fekvő egyetemi város, Pardubice. Kastélya 
mellett az óváros középkori festett és stukkós házai, 
mint a Városháza, a Ház az Arany birkához vagy 
a Ház a Fehér lóhoz ejtenek bennünket ámulatba. 
Továbbutazás a szálláshelyre.
2. naP » Reggelit követően sétát teszünk a hagyo-
mány szerint a Királynék városának tartott Hradek 
kraloveban. A háromszögű, elnyúló Nagy téren találjuk 
a székesegyházat, a városházát, az egykori jezsuita 
kollégiumot és számtalan kereskedőházat. Közös sé-
tánk után elindulunk a Cseh Paradicsom egyik külön- 

legességét bejárni. Az adrspach-teplicei-sziklavi-
dék egy gyalogosan bejárható sziklaerdő. Szikláinak 
mindegyike elindítja fantáziánkat, így láthatunk egy 
szerelmes pár, egy polgármestert, de átmenetünk 
az „Egér-úton” is. Kirándulásunkat Broumovban 
folytatjuk, ahol egy rövid séta keretében ismerkedünk 
a városka nevezetességeivel – apátság, Fő tér és a 
különleges, Skandináviára jellemző fatemplommal. 
Egy kis lengyel kitérővel érkezünk vissza a szálláshoz.
3. naP » Hazafelé megállunk Zdarban, zelena Hora 
templománál, ahol nepumuki szent János kultuszá-
nak megfelelően kegytemplomot emeltek. Évszázadok 
óta zarándokok ezrei keresik fel ezt a búcsújáró he-
lyet. Továbbutazás Brnoba, Morvaország fővárosába, 
mely változatos építészetével méltán élvez műemléki 
védettséget. Hazaérkezés az esti órákban.

1. naP » korán indulás után elhaladunk az osztrák 
főváros mellett és irány a cseh-osztrák határ. Első ál-
lomásunk České Budějovicé, ahol minden szoros 
összefüggésben áll évszázadok óta a serfőzéssel. A 
város piactere és az azt körülölelő kereskedőházak 
színes homlokzatai sok vendéget csábítanak ma is. 
városnézés után a Budweiser Sörgyár vár ránk, 
ahol a sörfőzés titkait tárják fel előttünk egy gyárlá-
togatás majd a múzeum segítségével. Persze csak 
beszélni a sör ízéről nagyon kevés, merüljünk el hát 
a sör ízében is. Plzen felé megállunk még Hluboka 
kastélyánál, amely a cseh kastélyépítészet egyik leg-
szebb remeke. Értékes bútorzata, hatalmas könyv- 

tára és gazdag fegyvergyűjteménye mindenkit mai is  
könnyen lenyűgöz. Szállás elfoglalása.
2. naP » A délelőtti órákban felfedezzük Plzeňt. Az 
egykori Európai Kulturális Főváros nemcsak söréről, 
hanem egyeteméről és püspöki székhelyéről is híressé 
vált. Legjelentősebb látnivalói a Fő téren helyet kapott 
Szent Bertalan-katedrális, a Városháza a Serfőzők 
próbapadjával, a Tyl Színház. A közeli parkban ráta-
lálunk gyermekkorunk felejthetetlen bábjaira – Spejbl 
és Hurvinek szobraira. Városnézés után ideje betérni 
a Plzeni Sörgyárba. A sör szerelmesei itt vezetéssel 
ismerkedhetnek meg a cég hagyományaival, a helyi 
sör ízével. A sör mellé dukál a helyi sörözőben elfo-
gyasztott harapni való is, még mielőtt hazaindulunk. 
Érkezés késő délután.

1. naP » Prágába vezető útunkat először trebonban 
szakítjuk mag. A Schwarzenberg-család egykori tu-
lajdona ma mutatós polgári házai miatt védettséget 
élvez. A kiszélesedő Fő tér végén találjuk a kastélyt. 
Innen utazunk tovább a Luznice-folyó partján épült 
huszita kisvárosban, taborba. Reneszánsz korban 
épült házai sgraffitos díszítésüknek köszönhetően a 
város látványos elemei. Az egykori várban ma sör-
gyár működik, így szabadidőnkben akár a helyi sört 
is megkóstolhatjuk. Továbbutazás Prágába, ahol el-
foglaljuk szállásunkat.
2. naP » ismerkedés Prágával. A kirándulás során 
megtekintjük az „Arany Prága”-ként is ismert város 
nevezetességeit. Délelőtt a Várnegyed látványossá-
gait: a Szent Vitus-székesegyházat, Szent György 
szobrát, az Aranyművesek utcácskáját és a palotákat 

vesszük sorra. Délután a Szent Miklós-templommal 
ismerkedhetünk meg, majd a híres károly hídon átsé-
tálva folytatjuk utunkat a Belváros felé. A moldván tett 
esti hajókázás alatt fogyasztjuk el vacsoránkat, köz-
ben gyönyörködhetünk a páratlan kilátásban.
3. naP » Reggeli után búcsút intünk Prágának és elin-
dulunk Csehország egyik Unescos védettséget élvező 
tája felé, mely a Valticei kultúrtáj. A környék egykori 
birtokosa a Monarchia talán legtehetősebb családja, 
a Liechtenstein hercegi család volt, akik számos kas- 
télyt építtettek, köztük a ledniceit is. Tornyos hom-
lokzata pazar reprezentációs tereket és magánla-
kosztályokat rejt. A kastélypark különleges növény-
gyűjteményével csábít minden látogatót. mikulovon 
keresztül érjük el az osztrák határt és haladunk tovább 
Magyarországra. 
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Idegenvezető: móritz adrienn

Idegenvezető: 04. 10-12. kálmán lajos, 07. 31-08.02 móritz adrienn, 10. 09-11. Sümeghy Gyöngyi

BoszniA-HercegovinA

cseHorszÁg

cseHorszÁg

mandarinszüret a 
Neretva völgyében

Prága 3 nap

Ismeretlen Csehország

cseh sörtúra

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 2 éj szállás reggelivel + 1 vacsora
• kísérő idegenvezető díja
• helyi idegenvezető Prágában
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív program
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 670 CzK
Fakultatív hajókirándulás vacso-
rával egybekötve a MoLDVÁN: 
25 EUR/fő
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: (2 reggeli 
és 1 vacsora)

ÚJ

8

Idegenvezető: Pancsik károly



2020. 05. 23-30.
» 8 naP / 7 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

270 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
78 000 Ft/fő

2020. 08. 03-09.
» 7 naP / 6 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

207 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
55 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 107 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* és 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
180 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Korai indulással szeljük át Ausztriát és út-
közben megállunk Vicenzaban. Palladio városa ma 
is bőven nyújt látnivalót – Teatro olimpico, belváros 
palotái vagy Palladio fő műve a „Basilica Palladiana”. 
Utunkat folytatjuk Bergamo felé, majd elfoglaljuk 
szállásunkat (1 éj).
2. naP » Reggeli után indulunk tovább az egykori 
olasz Királyság első székhelye felé. torino a hatal-
mas Savoy-ház központjaként lett az ország fővárosa. 
Mára egy milliós várossá nőtte ki magát, mely királyi 
palotájával, antik emlékeivel, a város jelképeként szol-
gáló Mole Antonelliana épületével és nem utolsó sor-
ban a torinói dómmal hívogatja a turistákat. Itt őrzik a 
keresztény világ egyik legfontosabb ereklyéjét, a to-
rinói leplet. Továbbutazás a provence-i szállásra (3 éj).
3. naP » A napot arles városának és a rhône 
torkolatvidékének szenteljük. Arles már a római kor- 
tól kezdődően a folyónak köszönhetően fontos 
kereskedelmi város volt. Ennek megfelelően gaz-
dag történelmi emlékekben is – amfiteátrum, Saint 
Trophime-katedrális híres kerengőjével, városháza, 
valamint van Gogh emlékhelyek. Városnézés és kis 
szabadidő után felkerekedünk a camargue vidékét 
bejárni. Ez a védett természeti környezet nyújt otthont 
a flamingóknak és a camargue-i lovaknak. Sópárló 

medencéiben ma is „sóvirágot” gyűjtenek. 
Saintes-maries-de-la-mer búcsújáró te-
lepülése és az egykori keresztes hadjára- 
tok kiindulópontja, aigues-mortes sem 
maradhat ki a programunkból.
4. naP » A délelőttöt a közeli nimes 
városában kezdjük. A rómaiak a város 
szinte minden pontján ma is előkerülnek, 
hiszen grandiózus amfiteátruma mellett a 
Források kertjében római szentélyek és egy 
fürdő is fennmaradt. A Maison Carrée antik 
szentélye nyit utat a középkori, szűk, kusza 
belváros felé. A várost egykor ellátó víz-
vezeték legszebb eleme, a Pont du Gard a 
következő állomásunk. Innen a pápák „ba-
biloni fogságának” helyszínét, avignont  
keressük fel. Majd egy évszázadot töltöttek 
itt a pápák a számukra kiépített valóságos 
erődben. Belső terei ma is hűen őrzik a 
múlt történéseinek emlékét.

5. naP » Ma újra kelet felé fordulunk. Első állomásunk 
a régió fővárosa. marseille mára egykori koszos 
kikötővárosi hírét levetkőzte. A kontinens egyik leg-
nagyobb kikötője az antik kor óta vonzotta a kultúrákat, 
melynek számtalan emléke ma is megcsodálható – régi 
kikötő, katedrálisai és erődjei. Amennyiben a tenger 
hullámzása ezt megengedi, egy különleges kirándu-
lással zárjuk ittlétünket fakultatív program keretében. 
A calanque aprólékosan felszabdalt tengerpartja apró 
öblök sokaságával vár bennünket. Egyik ámulatból  
esünk a másikba, leírhatatlan természeti szépség-
ben lesz részünk. Marseillebe visszatérve innen már 
busszal folytatjuk utunkat és foglaljuk el szállásunkat 
Cannesban (2 éj).
6. naP » Mai programunk első állomása Európa 
egyik miniállama, monaco. A Grimaldi család évszá-
zadok alatt hozta létre a Földközi-tenger aprócska, 
de tündöklő ékkövét. A család székhelyét még ma 
is a sziklafennsíkra épült erőd adja, mely előtt na-
ponta díszes őrségváltást tartanak. óvárosa alatt 
a kikötőkben yacht-csodák ringatóznak. Kaszinója 
előtt minden évben a sebesség megszállotjai rójják a 
köröket. Egyszerűen lenyűgöző! A napot Eze Village 
középkori házai között folytatjuk, majd a délután vége 
felé visszatérve a szállásra hagyunk időt még cannes 
pálmafás sétányára, a Croisette-re is.
7. naP » Reggeli után ideje tovább állni. Ma elsőként 
nizza vár ránk. Franciaország egyik legnagyobb 
városa különleges hangulattal bír. Régi halászne-
gyede a tengerparti sétány szomszédságában – 
Promenade des Anglais – minden nap a virágpiac 
otthona. Házai között a francia és az olasz hangulat 
keveredik a századforduló stílusának megfelelően. A 
belle epoque legszebb épületei közé sorolják a neg-
resco patinás szállodáját. Szabadidőnkben tegyünk 
egy sétát a Massena téren! Következő állomásunk 
San remo, már olasz földön van. Ez a teraszosan 
kiépült, a tengerparttól púpra felkúszó település a szá- 
zadforduló idején a turizmus egyik fellegvára volt. Ezt 
egészíti ki a helyiek szűk sikáróraiból álló Pigna óváro-
si rész. Továbbutazás szállásunkra alessandria felé.
8. naP » Reggeli után indulunk vissza Magyaror-
szágra megfelelő, köztes pihenőkkel. Érkezés az esti 
órákban.

1. naP » Utazás Németországon keresztül metzbe, a 
tranzitszállásunkra. Útközben rövid pihenő a hangula-
tos Regensburgban. Szállás elfoglalása (1 éj).
2. naP » Párizs fele folytatva utunkat, reimsben meg-
nézzük a francia királyok ősi koronázó templomát, a 
gyönyörű gótikus katedrálist. Chagall üvegablakai 
mellett a középkori mesterek kőfaragásai és a híres 
„mosolygó angyal” várnak ránk. Továbbutazás Párizs-
ba, ahol a Montparnasse-torony tetejéről találkozunk 
először a város lenyűgöző látványával, majd a madár-
távlat után, ismerkedünk a város nevezetességeivel: 
Notre Dame-katedrális, Pompidou-központ, Forum 
des Halles, Palais Royal, a Louvre híres üvegpirami-
sa, Diadalív, majd Párizs legelegánsabb sugárútján 
a Champs Elysées-n sétálunk. Szállás elfoglalása 
Párizsban (4 éj).
3. naP » A napkirály hajdani rezidenciáját, a Ver-
saillesi-kastélyt és a kertjét keressük fel. A kastély 
pompáját a királyi lakosztályok és a tükörterem, a mai 
napig hűen őrzik. Minden a fényről, a dicsőségről szól. 
A kertépítészet különleges alkotása a szökőkutakkal, 
szobrokkal, medencékkel és a csodálatos virágokkal 
díszített park. Visszatérve Párizsba az Eiffel-tornyot 
keressük fel, majd a város híres bohém-negyede, a 
Montmartre következik. A Festők terénél figyelhetjük 
a portrékészítőket, megihatunk egy pohár Calvados-t  
és a Szent-Szív-bazilika, vagyis a Sacre Coeur 
lépcsőiről élvezhetjük a város esti panorámáját. 
4. naP » A délelőtti órákban látogatást teszünk a híres 
párizsi képtárban, a Louvre-ban, a világ egyik leg-
gazdagabb múzeumában. Megtekinthetjük Leonardo 
da Vinci híres Mona Lisaját. A képtár-palota megláto-
gatása után egy rövid sétát teszünk a belvárosban a  
Szajna parton. Majd ellátogatunk az Invalidusok Dóm-
jába, ahol Napóleon sírja is található, és a Pantheon. 
Este egy kellemes hajókiránduláson veszünk részt 
a Szajnán. A Szajnáról gyönyörű kilátás nyílik a megvi-
lágított Párizsra, megtekinthetjük a még eddig nem  
ismert épületeket, mint például a Musée d’orsay-t, 
de kivilágított fényében csodálhatjuk meg az Eiffel-
tornyot és a már többi, általunk ismert épületet is.

5. naP » egész napos kirándulást teszünk a loire 
völgyében. Először meglátogatjuk a hatalmas, az év-
századok kastélyának is nevezett Blois kastélyát, majd 
a chambord-i-kastélyt, ezt követően az egyik leg-
szebbnek tartott hölgyek kastélyába a chenonceaux-i  
vízi kastélyba és parkjába teszünk látogatást.
6. naP » A reggeli elfogyasztása után vásárlási lehető- 
ség a Défense negyedben, majd búcsút veszünk  
Párizstól. Délután továbbutazás Elzász fővárosába,  
Strasbourgba. Este a szállás elfoglalása (1 éj).
7. naP » Délelőtt városnézés Strasbourgban, a világ 
egyik legmagasabb templomtornyának meglátogatá-
sa. Dél körül indulás hazafelé, folyamatos hazautazás 
rövid megállókkal. Érkezés a késő éjszakai órákban 
Magyarországra. 
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Idegenvezető: Pajter martina

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi 

FrAnciAorszÁg FrAnciAorszÁg

Francia Riviéra a Rhône-deltáig
Párizs és a Loire-völgye

10

ÚJ

tÉli EStÉk – képes ízelítő: Sopron 01. 24.

tÉli EStÉk – képes ízelítő: Sopron 01. 24.



2020. 02. 28-03. 03.
» 5 naP / 4 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

128 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
31 700 Ft/fő

2020. 09. 21-27.
» 7 naP / 6 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

282 300 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
Hotel (5 éj): 
103 800 Ft/fő 

kaBinoknál
egyágyas belső 
elhelyezés: 78 EUR/fő
2 ágyas külső 
elhelyezés: 15 EUR/fő
egyágyas külső 
elhelyezés: 95 EUR/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 62 EUR 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* és 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 5 éjszaka szállást félpanziós 
 ellátással a hotelokban 
 + 1 éj hajón , ellátás: vacsora 
 a hajón, angol reggeli a hajón
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
• komp-közlekedés 
 Igoumenitsa-Korfu város 
 busz és utasköltségek 
 – 1,5 óra hajóút
• Anek Lines Korfu-Velence/ 
 Fusina kikötő, 2 ágyas belső  
 elhelyezéssel. 24 órás hajóút.
• busz kompköltsége
• kikötői díjak
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív kirándulások díját
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra 
BELÉPŐDÍJAK: 15 EUR 
hajójegy Fusina – Velence között 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program, min.15 fő 
jelentkezése esetén:
3. nap sziget északi partvonala 
– Angelokastro: 3700 FT/fő, 
belépők: nincs
4. nap Ahílio-villa-Korfu: 
2700 Ft/fő, belépő: 7 EUR/fő
SZálláS: 4* szálloda (5 éj) 
+ 1 éj Anek Lines komphajó  
2 ágyas belső elhelyezéssel 
(24 órás hajózás)
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Hajnali órákban kelünk útra, hiszen ma 
hosszú út áll előttünk. A mai nap végállomása a fran-
cia határhoz közel eső Virágok Riviérája, ahonnan 
szomszédolni járunk majd a Cote d’Azur partvidékére. 
Szállás Alassioban.
2. naP » Mai napunk a virágok jegyében fog eltelni 
nizzaban. A délelőttöt városnézéssel töltjük – Mont 
Boron, Garibaldi tér, az antik Cimiez, Promenade des 
Anglais, Hotel Negresco és sok egyéb más. Tökéletes 
klímája miatt a tavasz beköszöntével átváltozik egy 
játékos, színes virágkarnevál helyszínévé. Közel 
150 éve készülnek a városvezetés megbízásából 
a szebbnél-szebb karneváli összeállítások, melyek 
tematikája évről-évre mindig változik. Idén a „Divat 
királya” az öltözködés világába kalauzol el bennünket 
virágdíszbe öltöztetett kocsik, számtalan tánccso-
port valamint élőzenét szolgáltató együttes segítsé-
gével. A másfél órás műsort kényelmesen, a tribünről 
követhetjük végig. Talán sikerül a tavasz jelképét – egy 
csokornyi mimózát nekünk is elcsípni. Szabadidő, 
majd vissza a szállásra.
3. naP » ezt a napot is a francia riviérán töltjük. 
A francia-olasz határ mögött húzódó egykori olasz 
város menton, szűk kis utcáival, sziklához tapasztott 
belvárosával és már ilyenkor is kellemes klímájával 
csalogatja a vendégeket. Ma azonban ennél többet 
kínál a város, hiszen a tengerparti sétány kora délután 

a citromünnep helyszíne lesz. Tribünről nézhetjük vé-
gig az idei mottónak – „Világok ünnepe” – megfelelően 
citrommal és naranccsal díszített kocsikat, majd utá-
na a Bioves-kertben felállított, tonnányi gyümölcsből 
kialakított óriásszobrokat. Lenyűgöző a színek kaval-
kádja és a fantáziadús tervek megvalósítása. Késő 
délután közös sétát teszünk a dalfesztiváljáról híres 
Sanremoban majd visszatérünk szállásunkra.
4. naP » Reggeli után elindulunk a Pó-síkság felé. 
Napközben bőven van időnk, így Észak-olaszország 
egyik gyöngyszemét, Európa egy korábbi kulturális 
fővárosát, Genovat keressük fel. Az egykori tengeri 
köztársaság óriási gazdagsággal bírt, melynek nyo-
mai ma is kézzel foghatóak. Tegyünk egy közös sétát 
és merüljünk el a gazdagság évszázadaiban a San 
giorgio egykori banképülete, san lorenzo-székes-
egyház, a Dózse-palota, a jezsuita Jézus-templom, 
Porta Soprana, Kolumbusz háza, Ferrara tér és nem 
utolsósorban a Strada Nuova palotái segítségével.  
A látvány magáért beszél, egyszerűen lebilincselő. 
Szállás Verona környékén.
5. naP » Ma sem maradunk egészen látnivaló nélkül. 
A délelőtti órákban kiruccanunk a Garda-tó dél 
partján található földnyelvhez, mely hévforrásai ré-
vén kedvelt üdülőhely. Sirmione mindannyiunkat le 
fog nyűgözni. Folytatva utazásunkat az esti órákban 
érkezünk haza.

1. naP » Kora reggeli indulást követően igyekszünk 
Szerbia felé, hogy az egykori Jugoszláv tagállamon 
keresztül elérjük szállásunkat Észak-Makedónia fővá-
rosában, Skopjeben. Szállás (1 éj).
2. naP » Skopje is tartogat számunkra látnivalókat, 
ezért még mielőtt folytatnánk utunkat, rövid városné-
zéssel fedezzünk fel a főváros leglátványosabb pont- 
jait. Történelme során több vallás és kultúra találko-
zott és élt itt, melynek építészeti emlékei részben ma is 
felfedezhetőek – Vardar-folyót átívelő hidak, az opera-
ház modern épülete, mecsetek és templomok, a kale-
erőd vagy a régi bazár. A makedón-görög határ után el- 
haladunk teszaloniki városa mellett, majd igumenit-
sa kikötője felé fordulunk, hogy a szoroson átkelve 
korfu városában kössünk ki. A késő délutáni órákban 
foglaljuk el szállásunkat (4 éj).
3. naP » FAKULTATíV programlehetőséget kínál a 
mai nap. A sziget északi partvonala lenyűgöző ké-
pet nyújt homokkőszikláival és homokos strandjaival 
vagy akár öblökben megbúvó kis falvakkal. Albániát 
csak egy keskeny tengerszoros választja el a sziget 
északkeleti partjaitól. angelokastro erődje az egykori 
bizánci jelenlétnek állít emléket. 
4. naP » Félnapos FAKULTATíV program keretében 
ma ellátogatunk Erzsébet királyné villájába, az ahílio- 
villához. Korfu város közelében épült Sisi egyik ba-
rátjának birtokán, mely Pompei antik stílusát idézi. A  
villa minden apró eleme a császárné ízlését tükrözi. A 
közeli fővárost, korfut sem hagyhatjuk ki, hiszen óvá-
rosa ma a Világörökségi Listán is szerepel. Két erődje 
között alakult ki a keskeny, szűk sikátoros óváros, 
melynek hangulata bennünket is magával ragad. Épí-
tészeti emlékei elénk tárják a város gazdag múltját.
5. naP » Lehetőség egész napos fürdőzésre, 
pihenésre.

6. naP » Korai reggeli után indulunk a kikötőbe, hogy 
elfoglaljuk helyünket az olasz Velencébe tartó hajón. 
Az anek lines hajóján egy teljes napot töltünk, el-
haladva az albán és az egykori jugoszláv tengerpar-
tok előtt. Másnap reggel érjük el Velencét. Szállás és 
félpanziós ellátás a hajón. Elhelyezés igény szerinti 
kabinokban!
7. naP » A kora reggeli kikötői behajózást követően a 
mai délelőttöt Velencében töltjük, ahol a város szám-
talan látnivalói közül mazsolázgatunk – Szent Márk 
tér és a székesegyház, a Dózse-palota és a Sóhajok 
hídja, a Rialto-negyed varázslatos házai, és a közöttük 
megbújó halpiacról sem feledkezhetünk el. Megan-
nyi élménnyel gazdagon szállunk a délutáni órákban 
buszra, hogy rendszeres pihenőkkel este újra vissza-
érkezzünk Magyarországra.
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Idegenvezető: Pajter martina

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

FrAnciAorszÁg görögorszÁg

Virágkarnevál és citrom-
ünnep a cote d’Azur-ön!

korfu – kultúra és 
fürdőzés Sisi szigetén
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Utazzon velünk minőségi
hallótávolságban!

a katalóGUSUnkBan jElZEtt, mindEn naGyoBB
UtaZáSHoZ aUdio-GUidE kÉSZülÉkEt BiZtoSÍtUnk!

aZ inFormáció ÍGy 
BiZtoSan cÉlBa Ér!
akár 250 m-es távolságban is
hallható az idegenvezetés!

1 nap hajóút
korfu–Velence

tÉli EStÉk – képes ízelítő: Győr 01. 31.



2020. 05. 16-17.
2020. 09. 05-06.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

41 300 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
6 500  Ft/fő

2020. 05. 30-31. 
Pünkösd!
2020. 09. 26-27.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

47 300 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
6 500  Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
32 EUR/fő + 150 HRK/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 
150 HRK + 11 EUR (kóstoló) 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Magyarországot magunk mögött hagyva 
érkezünk a Szlovén-karszt vidékére, mely egy vadre-
gényes barlangrendszer hazája. A cseppkőbarlangok 
közül a leghíresebb és látványosabb kerül a progra- 
munkba, az 1812 óta ismert Postojnai-cseppkő-
barlang, melyet elektromos kisvonaton utazva, illetve  
gyalogosan ismerünk meg. Ezt követően egy meg-
hökkentően látványos sziklavárat nézünk meg, mely 
egy hatalmas sziklahasadék adottságait kihasználva 

épült a középkorban. Ezután utazás Horvátországba, 
ahol a szállásunk a csodálatos Plitvicei-tavak közelé-
ben található.
2. naP » A mai napon a Plitvicei-tavak a közel 300 
hektáron elterülő tórendszerrel ismerkedünk gyalo-
gosan és hajóval. A lenyűgöző tórendszer látványa 
mindenkit meggyőz, miért is választották a tavakat a 
világörökség részévé. Hazaérkezés az esti órákban.

1. naP » Utazás a világszerte méltán híres Plitvicei-
tavak nemzeti Parkba. Tavak zeg-zugos szövedékét 
összesen 92 vízesés tesz látványossá. Gyalogosan 
és hajóval fedezzük fel a természet ezen különleges 
gyöngyszemét. Szállás a tóvidéken.
2. naP » Reggeli után elindulunk a horvát tengerpart-
ra. Az Adria legnagyobb szigetén, a krk-szigeten 
tölthetünk ma pár órát. A sziget arculatát a tradicioná-

lis kőépületek mellett olajligetek jellemzik. Kultúrális 
és természeti értékei a szigetet a turizmus fellegvárává 
tették. Mi a főváros építészeti emlékeivel ismerkedünk 
– székesegyház, városfal, Frangepán-kastély, római 
mozaikok. De igazán emlékezetessé minden út az ízei 
által válik, így mi is betérünk egy helyi gazdához meg-
kóstolni a sziget ízeit. A kora délutáni órákban indu-
lunk haza, érkezés az esti órákban.

A 2020. 05. 30-31-i útnál az 1. és a 2. nap programja felcserélődik!
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HorvÁtorszÁg

Postojna – Plitvice

Horvátország gyöngyszemei 
Plitvice és a Krk-sziget

2020. 04. 26-05. 01.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

211 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
54 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 
65 EUR  (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* és 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Indulás a kora reggeli órákban, Ausztrián át 
Németországba. Késő délután érkezés kölnbe, ahol 
a gótika csodájaként is emlegetett gyönyörű dómot 
tekintjük meg. A középkori ötvösművészet értékes 
alkotása, a Háromkirályok ereklyetartója is itt lát-
ható. Továbbutazás Bonn környéki szálláshelyre (1 éj).
2. naP » Hollandia különleges vidékeit fedezzük fel: 
megkerüljük a hajdani tengeröblöt, az ijsselmeert, 
mely mára édesvízű tóvá alakult át. Végigmegyünk a 
32 km hosszú afsluitdijken, vagyis a zárógáton, ami a 
Világörökségi Watt-tengert és az IJssel-tavat választja 
el egymástól. Rövid megálló Enkhuizenben, Hollandia 
egyik hajdani legfontosabb és ma egyik legromantiku-
sabb kikötőjében. Keskeny csatornái, régi bástyái,  
házai, ízelítőt adnak az egykori gazdagságából. 
Továbbutazás amszterdamba. Séta a híres „piros-
lámpás negyedben”. Szállás, vacsora Amszterdam 
környékén (3 éj).
3. naP » Korai reggelit követően az alsmeeri virág-
tőzsdét keressük fel, ahol megnézhetjük, miként ér-
tékesítik a virágokat. A hatalmas csarnokban, virágok 

ezreiben gyönyörködhetünk. Továbbutazás keuken-
hofba, ahol „Európa Tavasza” vár ránk!  A 32 hektáros 
park területén tulipánok, jácintok, nárciszok, krókuszok 
és még számos különleges virág kíséri a sétánkat. A 
csarnokokban csodálatos virágkötészeti bemutatók, 
orchideák százai láthatók. A világ egyik legkeresettebb 
látványossága, színeivel, illatával maradandó élményt 
ad! Délután Amszterdamban folytatjuk a városnézé-
sünket: Dam tér, Királyi-palota, Begina-udvar, úszó vi- 
rágpiac. majd hajóra szállunk, hogy a grachtok, csa-
tornák övezte várost a víz felől is megismerjük.
4. naP » Észak-Hollandia érdekes vidékeit a mai 
napunkon programja. Első megállónk a schermer-
horni  polderek területe, ahol bepillantást nyer-
hetünk a szélmalmok működésébe és töviről he-
gyire bejárhatjuk az aprócska lakást is rejtő malom 
épületét. Tulipánföldek között folytatjuk utunkat a 
sajtjáról híres Edamba, majd a nevezetes halász-
falu, Volendam következik, ahol tengeri finom-
ságokat kóstolgathatunk, vagy ehetünk egy igazi 
holland palacsintát gyümölcsökkel megrakva, óriási 
tejszínhabkoronával kísérve. Ezt követően látogatást 
teszünk egy tipikus holland farmon, ahol beavatnak 
bennünket a sajtkészítés és a fapapucsgyártás rej-
telmeibe. A korábbi sziget, marken, elbűvölő házacs- 
kái, csatornái látványával zárjuk a napot.
5. naP » Délelőtt Hágát, a holland kormányzati szék-
helyet keressük fel. Megnézzük a Binnenhofot, a 
parlament középkori épületét, a lovagtermet, a királyi  
hivatalt és lehetőség van megtekinteni a maurits-
huisba, a királyi képtárba, ahol németalföldi mes-
terek híres képeiben gyönyörködhetünk. Itt látható 
Vermeertől a Leány gyöngyfülbevalóval, Delft látképe, 
vagy Rembrandt néhány alkotása is. Majd rotter-
damban az Euromast toronyból élvezzük a fantasz-
tikus kilátást a világ egyik legérdekesebb panorámájú 
kikötővárosára. Késő délután a már ismert Bonn 
környéki szálláshelyünk felé indulunk (1 éj).
6. naP » A várakkal, hangulatos városkákkal kísért  
rajna völgyéhez teszünk egy kitérőt, majd tovább-
utazva Németországon és Ausztrián át érkezünk haza 
a késő esti órákban.
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2020. 07. 03-05.
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

69 400 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
34 500 Ft/fő

2020. 08. 30-09. 05.
» 7 naP / 6 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

126 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
38 500 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív kirándulás díját
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: nincs
Fakultatív program, min.
15 fő jelentkezése esetén: 
2. nap délelőtt szarvasgomba-
vadászat+kóstoló: díj: 2800 Ft/fő 
+belépő: 26 EUR/fő
délután Porec: díj: 2200 Ft/fő, 
belépő: -

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív kirándulások díját
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program, min.
15 fő jelentkezése esetén:
Limski fjord – Rovinj: 
3500 Ft/fő + belépő
Pula - Brioni-szigetek: 
4700 Ft/fő + belépő
Rijeka – opatija: 7400 Ft/fő
Trieszt – Miramare-kastély: 
9200 Ft/fő + belépő
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobáiban, lift nincs
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Kora reggeli indulást követően haladunk a 
déli határvidék felé, hogy kis pihenőt tegyünk maribor-
ban. A Dráva-parti város ma az ország második leg-
nagyobb települése, mely Európa kulturális fővárosa is 
volt. Itt találjuk azt az ősi szőlőtőkét, mely évszázadok 
óta a szőlőkultúra jelképe. Emellett számos építészeti 
emlék is érdekes lehet – várfal tornyai, a katedrális és 
számos polgári ház. Következő megállónk Zalec, ahol 
alkalmunk lesz megkóstolni a szlovén söripar legjavát 
egy szabadtéri „sőrkút”-ból. Innen folytatjuk utunkat, 
hogy még délután fürdőzhessünk egyet a tenger  
hullámaiban. 
2. naP » Fakultatív programokkal lehet a mai napot  
színesíteni. Délelőtti órákat félnapos fakultatív szar-
vasgombavadászattal és természetesen kóstolóval 
tölthetik a félsziget szívében. A délután újra félnapos 

fakultatív programot kínálnak azok számára, akik 
szívesen ellátogatnak velünk a félsziget egyik, az  
Unesco által is kemelt pontjához. Porec a kultúrák ke-
veredésének tökéletes mintája. Rómaiak, bizánciak, 
velenceiek és még sok más kultúra lábnyoma ma jól 
olvasható az építészet jegyei alapján – erődtornyok, 
Euphrasius-bazilika vagy akár a városháza épülete 
teszi beszédessé a köveket.
3. naP » Reggeli után csak nehezen tudunk elszakad-
ni ettől a varázslatos tengerparti környezettől, ezért 
még hagyunk időt opatijaban egy kis búcsúra. Sétál-
junk végig a hosszan elnyúló „lungomare” sétányon, 
repüljünk vissza közel 150 évet és hagyjuk elva-
rázsolni magunkat az arisztokrácia számára készült 
csodaszép egykori szállodák között. Érkezés a késő 
délutáni órában.

1. naP » Érkezés a kora délutáni órákban Porecbe. 
Szállás elfoglalása (6 éj).
2-7. naP » Pihenés, fürdőzés az Adria partján.
8. naP » Hazautazás, érkezés az esti órákban Magyar- 
országra.
FakUltatÍV ProGramok            
limski fjord–rovinj: ellátogatunk a természeti csodá- 
nak számító limski-fjordhoz. Itt végighajózva csodál- 
juk meg közel 10 km-en át a varázslatos kanyont. 
Ezt követően érkezünk a romantika városának neve-
zett rovinjba, az egykori velencei Rovigóba. 
Belépődíj: 15 EUR/fő + 50 HRK/fő (tájékoztató jellegű)
Pula–Brioni szigetek: kirándulás Pulaba. A város 
első fénykora a római korhoz kapcsolódik, amelyből 
ránk maradt az amfiteátrum, Augustus-szentély, 
diadalív és a közélet egykori színhelye a fórum. 
Szabadidőt követően kirándulunk a nemzeti parkok 
közé tartozó Brioni-szigetek legnagyobbikára. Itt 

kisvonaton utazva ismerkedünk a titói korszakkal, 
hiszen látjuk a szafari parkot, melynek állatait aján-
dékként kapta az egykori államfő. 
Belépődíj: 300 HRK/fő (tájékoztató jellegű)
rijeka–opatija: A horvát tengerpart legjelentősebb 
kikötő és egyben nagyvárosába, a 200 000 lakosú ri-
jekába utazunk. Megismerkedünk a vasminiszterünk, 
Baross Gábor által tervezett kikötővel, a parti Rivával, 
a híres Korzóval. Ezután felidézzük a Monarchia 
békebeli hangulatát az egykori Abbázia, a mai opati-
ja tengerparti sétányán, az elegáns szállodák, kávézók 
között. Belépődíj: nincs 
trieszt–miramare-kastély: kirándulás a hangulatos 
olaszországi triesztbe, városnézés, majd az oszt-rák 
mesekastélyt, a miramare-kastélyt látogatjuk meg,  
mely Habsburg Miksa osztrák főherceg és felesé-
ge, Sarolta belga királyi hercegnő részére épült iszt-
riai fehér mészkőből. 
Belépődíj: 12 EUR/fő (tájékoztató jellegű)
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HorvÁtorszÁg

Kiruccanás az Isztriai-félszigetre

isztriai nyaralás

2020. 07. 07-12.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

152 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
34 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív kirándulás díját
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 360 HRK  
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program, min.
15 fő jelentkezése esetén: 
4. nap: 4700 Ft/fő 
+ belépő nincs
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Utazás Horvátországon át az ország mű-
emlékekben leggazdagabb vidékére, a dalmát tenger-
partra. Elsőként a magyar emlékekben gazdag Za-
dart keressük fel, melynek ódon hangulatú utcái 
elbűvölik a látogatót. A város az ókortól lakott, mely 
korra az egykori római Forum feltárt emlékei utalnak.  
Sétánk során látjuk a város híres templomait, a Szt. 
Anasztáziát, a Szt. Simont és Szt. Kersovánt. Innen 
nem messze élvezhetjük a tenger morajlását a tengeri 
orgona révén. Szállás elfoglalása Sinjben (1 éj).
2. naP » A délelőtt folyamán megismerkedünk a krka 
nemzeti Park csodálatos látnivalóival Skradinból  
hajókázva a folyón a szárazföld belseje felé utazva. 
A kellemes hajókázás után sétálunk a Skradini-
zuhogóhoz, mely egy csodálatos vízlépcsőrendszer. 
Szabadidő után Sibenikbe utazunk, mely a krka 
torkolata közelében fekvő gyönyörű város. Stratégiai 
fontossága miatt erődök védték, melynek legfőbb 
nevezetessége a Juraj Dalmatinacra által épített Szt. 
Jakab-székesegyház. A város műemlékei (Városháza, 
loggia) emlékeztetnek a több évszázados velencei 
korszakra. Továbbutazunk délre, 3 éjt töltünk Bosznia-
Hercegovina területén lévő tengerparti üdülővárosban 
neumban (3 éj).

3. naP » A világ egyik gyöngyszemének méltán 
tartott dubrovnik lesz a mai kirándulásunk cél-
pontja, ahol helyi idegenvezető mutatja meg szá-
munkra Raguza városának felbecsülhetetlen értékeit, 
kolostorokat és templomokat, a velencei stílusú vá-
rosházát, a mindig nyüzsgő piacokat. Szabadidő 
keretében hajókázásra is van lehetőségünk.
4. naP » A mai napon fakultatív kirándulás keretében 
látogatunk egy „más” világba, Bosznia-Hercegovina 
műemlékekben bővelkedő városába, mostarba. A 
várost kettészelő Neretva két partján elterülő város 
lenyűgöző hatást kelt mecsetjeivel, minaretjeivel és 
az új keresztény templomokkal. Igazi keleti hangulatot 
tapasztalunk Kujundzilukban, átsétálva a Csontváry-t 
is megidéző újjáépített Öreg hídon. Délután folyamán 
ellátugatunk medjugorjeba, Dél-Európa leismertebb 
és leglátogatottabb kegyhelyére. Majd a Neretva 
partján fekvő középkori Pocitelj fellegvárat látogatjuk 
meg és ezután térünk vissza a tengerpartra, ahol még 
lesz fürdőzni.
5. naP » Elhagyva Bosznia-Hercegovinát tovább 
folytatjuk Dalmácia szépségeinek feldolgozását, 
elsőként Split városáét. A város 2000 év tanúja, 
hiszen láthatjuk az egykori császári palotát, me-
lyet Diocletianus építtetett. Megtekintjük az egykori 
pogány szentélyből kialakított keresztelőkápolnát és 
kisétálunk a gyönyörű pálmafákkal díszített tenger-
parti korzóra, majd a szabadidő után trogirba láto-
gatunk. A városban sétálva igazi velencei hangulatot 
tapasztalunk, hiszen a velencei köztársaság idejében 
kiemelkedő jelentősége volt, melyet a városfal és a 
Kamerlengo erőd bizonyít. Legfőbb nevezetessége a 
Szt. Lőrinc-székesegyház, melynek kincstárát is látjuk 
majd. Második honalapítónknak nevezett IV. Bélára a 
közeli Király-sziget emlékeztet. Uralkodónk itt talált 
menedéket a tatár elől. Szállás Sinjben (1 éj).
6. naP » Búcsúzunk Dalmáciától és hazaútban az 
ország fővárosát, Zágrábot látogatjuk meg, ahol 
szent királyaink emlékével találkozunk először, amikor 
a Kaptolban található székesegyházat tekintjük meg. 
A városnézést a Gradecen folytatjuk, a parlament, 
a kormányzói palota és a Szt. Márk-templommal. 
Szabadidő után indulunk az ismertetett útvonalon 
Magyarországra.
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Dalmácia, 
a mediterrán gyöngyszem
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SZálláS: 3*-os üdülőtelepülés apartmanjai:  3 fős apartmanok, 2 fős stúdiók. EllátáS: félpanzió (reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Gőgh Tibor



2020. 08. 06-09.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

81 400 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
25 500 Ft/fő

2020. 07. 11-12
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

36 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
8 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 200 PLN 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív nap Auschwitz:
7200 Ft/fő, a belépődíjat is 
tartalmazza
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 4 100 Ft/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Utazás rövid pihenőkkel a Magas-Tátra 
lengyel fővárosába, Zakopaneba. Siklóval jutunk 
fel a Gubalowkara, ahonnan pazar kilátás nyílik a 
városra. Sétálóutcája nyüzsgő életéről hires. Szállás 
zakopaneban.
2. naP » Reggeli után indulás a történelmi magyar-
lengyel határfolyóhoz, hogy tutajra szálljunk a duna-
jecen. A délutánt már krakkóban töltjük, felfedezzük 
az óváros műemlékeit. Végigsétálunk az egykori kirá-
lyi főváros fő útján a Wawelhez, itt találjuk a királyi 
palotát és a Wawel-székesegyházat. Szállás elfogla-
lása Krakkóban.

3. naP » Folytatjuk a krakkói programot az óvárossal: 
Posztócsarnok, Mária-templom, Jagelló-Egyetem. 
Délután fakultatív program keretében ellátogatunk az 
európai történelem egyik legdrámaibb helyszínére, 
auschwitzba, ahol a koncentrációs tábor a második 
világháborúban történtekre emlékeztet bennünket.
4. naP » Reggeli után indulunk Wieliczka-ba, ahol a 
mélybe szállva a sófejtés évszázados múltjával, annak 
tárgyi emlékeivel ismerkedünk meg. Hatalmas belső 
terei, mint földalatti katedrálisok nyílnak meg szemünk 
előtt. Szemünk előtt kel életre a múlt , ahogy a közép-
kor fehér aranyát fejtették és a felszínre szállították. A 
kora délutáni órákban indulunk haza, érkezés a késő 
esti órákban.

1. naP » Korai indulással és köztes pihenőkkel ér-
kezünk meg kalocsára, ahol a pingáló asszonyok 
munkáját nézzük meg. Az egykori állomás épületének 
festett motívumai egyik legszebb példája kézügyes-
ségüknek. Emellett érdekes a Kalocsai Tájház és a fris-
sen restaurált székesegyház. Innen igyekszünk tovább 
Szekszárdra, ahol először elfoglaljuk a szállásunkat, 
utána indulunk Bajára, ahol  belevetjük magunkat a 
halfőző verseny forgatagába. 18.00 órakor közös va-
csora egy étteremben, ahol a főétel bajai halászlé lesz. 
Ezt követően szabadprogram. A színpadi programok 
mellett természetesen a kóstolás sem maradhat el. 
Késő este indulunk szekszárdi szálláshelyünkre.

2. naP » Késői reggeli után indulunk felfedezni a 
duna-dráva nemzeti Park egyik felét. A Gemenci-
erdő az emberi kéz alkotása, melyet kisvasúttal 
ismerhetünk meg. Ezt a tájat és élővilágát a Duna 
vízállása alakítja, így évszakonként más és más 
arcát mutatja. Szarvasok, vaddisznók és a madár-
világ legimponzánsabb képviselői, mint a rétisas, 
kerecsensólyom vagy akár a fekete gólya teszik 
ezt a világot az egyre inkább városiasodó ember 
számára felejthetetlen élménnyé. Rövid székesfe-
hérvári pihenő után indulunk tovább haza, érkezés 
az esti órákban.
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krakkó és környéke

Bajai Halászlé Fesztivál
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2020. 06. 27-30.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

98 400 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
27 100 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív kirándulás díját
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: - 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program, min. 15 fő 
jelentkezése esetén: 2. nap: 
részvételi díj: 5800 Ft/fő, belépő 
(kóstoló ár) 11 EUR/fő
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Kora reggel útnak eredünk a horvát tenger-
part felé, hogy délután már a crikvenicai riviéra 
hangulatát élvezhessünk. Az egykori kis halászfalu a 
19. században az felső társadalmi rétegek jelentős 
nyaralóhelyévé vált, amit számos régi szállodaépület  
is jól mutat. Ez a tengerparti szakasz kiváló kiinduló-
pontja a következő napok kirándulásainak, krk-  
illetve rab-szigetre.
2. naP » A mai napot fakultatív keretek közt Krk 
szigetén töltjük, megismerve annak minden zugát. 
A szigetet ma már egy hídon lehet megközelíteni. 
Felfedezőutunk első pontja Vrbnik, mely szűk, közép-
kori városmagja varázsol el bennünket. Innen a sziget 
vége felé, Baskaba igyekszünk. Baska jelentősége 
egy elfeledett írásnak köszönhető. A glagolita írás egy 
kőtáblába vésett emlékét itt szemügyre is vehetjük. 
Megéhezve betérünk egy helyi gazdaságba megkós-
tolni a helyi ízeket. Délután pedig utolsó állomásunk 
a sziget fővárosa, krk következik. A környék egykori 

urai a Frangepánok itt alakították ki családi fész-
küket, mely építészeti emlékek formájában ma is jól 
fellelhető. Ebből az időből maradt fenn a várkastély, a 
városfal, a városháza, az aprócska Fő tér és megannyi 
egyházi épület. Élvezzük ki ezt a mediterrán hangulatot. 
3. naP » Reggeli után indulunk rab szigetére, 
mely érintetlen öbleiről, karsztos formakincséről vált 
híressé. Egy rövid kis hajóúttal Stinica és misnjak 
között érünk át a csatorna túloldalára és folytatjuk 
utunkat rab városába. A keskeny utcácskákból 
álló városka bennünket is hívogat egy sétára. lopar 
hosszan elnyúló homokos partja remek alkalmat ad a 
fürdőzéshez. A délutáni órákban térünk vissza újra a 
hajóállomáshoz majd a szállásunkra.
4. naP » Késői reggeli után búcsúzóul még egy kis 
sétára megállunk Selce apró belvárosában majd irány 
a dinári-hegység vonulata, melyen átkelve már az 
ország fővárosa, Zágráb felé haladunk. Érkezés az 
esti órákban.
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1 napos utazási ajánlatainkat
keresse mellékletünkben!

amit megtalál benne:
» szÍnes ProgrAmesemények

» kÜlFöld » BelFöld 

Színházlátogatásainkat keresse
mindig frissülő honlapunkon!

Idegenvezető: kálmán lajos
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2020. 08. 21-22.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

47 100 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
12 900 Ft/fő

2020. 10. 17-18.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

61 900 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
10 500 Ft/fő

2020. 10. 10-11.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

49 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
11 600 Ft/fő

2020. 09. 19-20.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

40 800 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
8 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• West Side Story előadás  
 jegyárát
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 3 200 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• 6 órás program Tardon, 
 ebéddel
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 1900 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív lehetőség a miskolc-
tapolcai barlangfürdőben fürödni. 
Belépő: 4 órára 1900 Ft/fő
SZálláS: 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió (reggeli és 
vacsora) + 1 közös ebéd Tardon

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• csoportos hajózás díját
• borkóstoló (5 bor kínálata), 
 vacsora
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 6200 Ft/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: szállodában reggeli

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 7500 Ft 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Indulás a reggeli órákban Szegedre. Délelőtt 
kis ismerkedés Szegeddel majd a szállás elfoglalása. 
vacsora után indulunk a szabadtéri Játékok színterére 
a Dóm térre. 21 órakor kezdődik a „West Side Story” 
előadása.
Rossz idő esetén az előadás nem helyezhető át 
más időpontra, mert az esőnap 08. 23. A csoport 
számára kárpótlásra nincs lehetőség!

2. naP » Reggelit követően városnéző sétára indu-
lunk a Tisza-parti városban. Első megállója Közép-

Európa egyik legszebb és legnagyobb tere, a Széche-
nyi tér. A téren a magyar történelem nagyjai fogadnak 
bennünket, mint Széchenyi István, Vásárhelyi Pál, 
Deák Ferenc, de Szent István és Gizella szobor-
párosát is megtalálhatjuk. Megnézzük a legendás 
Tisza Szálló épületét valamint a Városházát, melyet 
a mellette álló bérházzal a Sóhajok hídja” köt össze. 
városnézés után hajóra szállunk, a város a víz felől 
egészen más arcát mutatja. Visszatérünk a Dóm térre 
és szabadprogrammal zárjuk szegedi látogatásunkat 
a Kárász utcában. Hazaérkezés az esti órákban.

1. naP » Első napunkon egy különleges élményben 
lesz részünk. Napunk nagy részét tardon töltjük a 
matyo design tour programján. Itt igazán magunkba 
szívhatjuk a falusi élet pihentető nyugalmát! A helyi 
asszonyok megtanítanak bennünket levestésztát (csi-
gatészta) formázni, beavatnak a hímzés rejtelmeibe 
miközben finomságokkal kínálnak. Megtekintjük a 
tájházat, templomot, majd egy közös ebédet is elfo-
gyasztunk. Délután indulunk szálláshelyünkre, mely- 
től pár perce található a neves miskolctapolcai 
Barlangfürdő. Késő délutántól fakultatív fürdési 

lehetőség. Az esti vacsora után kipihenjük ezt a tar-
talmas napot.
2. naP » A reggeli elfogyasztása után továbbindulunk 
a közeli Edelénybe, ahol megcsodáljuk az edelényi 
kastélyt és tárlatvezetésen veszünk részt. A kastély 
történetét igazán érdekfeszítő formában interpretálják 
nekünk. A délután folyamán visszatérünk miskolcra 
és a híres Lillafüredi Állami Erdei Vasút vonatjára szál-
lunk 1 órára. A vonatozás után ellátogatunk a diósgyőri 
várhoz, az őskohóhoz és megcsodáljuk a lillafüredi 
Palotaszállót is. Késő délután indulunk hazafelé.

1. naP » kora reggeli indulással magunk mögött 
hagyjuk a Dunántúlt és igyekszünk Szerencs felé. 
Gyermekkorunk felejthetetlen ízeit idézi fel bennünk a 
Szerencsi csokigyár, ahol az interaktív műhelyben 
magunk is megkóstolhatjuk ezt az édes csábítást és 
készíthetünk magunknak 2 tábla csokoládét is. Ennyi-
vel azonban nincs vége a hazai ízeknek. Délután egy 
Tokaj melletti kis falu hívogat bennünket. mád egyike 
a szőlőkultúrával szervesen összenőtt kis települések 
sorának, de a szőlő mellett azért érdemes kitérni egy 
ritka építészeti kincsre, a zsinagógára. Ezután egy 
családi pincészetben és a dűlőben ismerkedünk a 
szőlőművelés hagyományával, tudományával, majd az 
abból készült zamatos borral. A jó bor mellett vacso- 
ránkat is itt fogyasztjuk el és csak azután foglaljuk el 
szállásunkat. 

2. naP » A délelőttöt Sárospatakon töltjük, ahol ki-
hagyhatatlan a Református Kollégium értékes könyv-
tára, majd megnézzük a folyamatosan megújuló 
rákóczi-várat, ahol kitérünk a család történetére és 
a magyar történelem hozzájuk köthető időszakára. A 
kiállítás segítségével megtudhatjuk, hogyan is öntöt-
tek évszázadokkal ezelőtt ágyúcsöveket a szabad-
ságharc számára. A város egyházi élete a bazilika 
körül forog, melyet az elmúlt években restaurálták, így 
ma teljes pompájában fogadja a hívőket és a kíváncsi 
látogatókat. Elköszönünk Sárospataktól és a tisza 
felé indulunk, hogy egy kis hajózással zárjuk kirán-
dulásunkat Szabolcs és tokaj között a tisza egy  
10 km-es vadregényes szakaszán. A tokaji kikötőből 
indulunk haza, érkezés az esti órákban.

1. naP » kora reggeli indulás a Balaton érintésével 
az ország mediterrán vidékére érkezünk. Pécs Európa 
Kulturális Fővárosi rangját joggal viselhette. Látnivalói 
bőven kitöltik a délutánt. Ellátogatunk az Unesco Vi-
lágörökségi Listájára felkerült ókeresztény sírkamrák-
ba, melyek az ókori Pécset tárják fel előttünk. Néhány 
lépésre onnan található a város egyházi központja – a 
székesegyház, melynek belső tere felülmúlhatatlan. 
A Fő tér a török hódoltság emlékét őrzi a dzsámival. 
További fontos építészeti emléke a bélvárosnak a 
Városháza, az egykori Hamerli-palota, a színház 
valamint több díszes polgári ház a sétálóutcában. 
A késő délutáni órákban elfoglaljuk a szállásunkat.  

A környék zamatos kincse a Villányi-hegység lan-
káin termelt bor, melyet vacsorával egybekötött  
kóstolóval élvezhetünk. 
2. naP » Reggeli után visszatérünk Pécsre, hogy a 
Zsolnay kulturális negyedet fedezzük fel. A felújí-
tott negyed kiállításokkal és egy látványmanufak-
túrával várja a látogatókat, melyek révén bepillan-
thatunk a zsolnay-család múltjába és sikereibe. A 
Zsolnay mauzóleum kihagyhatatlan helyszíne Pécs 
külvárosának. Hazafelé benézünk Ibafára, ahol a híres 
Pipamúzeum nemcsak a legendás ibafai pap pipáját 
hozza emlékezetünkbe. Továbbutazás a zselic domb-
jai között, majd érkezés az esti órákban. 
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Musical Szegeden! – West Side Story 
Szegedi Szabadtéri Játékok

Pécs és a Villányi Borvidék

Miskolc és környéke

Szerencs, tokaj-Hegyalja 
és sárospatak
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2020. 04. 12-14
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

59 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
23 700 Ft/fő

2020. 07. 06-12.
» 7 naP / 6 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

192 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
55 500  Ft/fő

2020. 09. 10-11.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

46 800 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
8 000 Ft/fő

2020. 07. 17-19.
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

61 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
23 700 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• fakultatív nap
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 4000 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív nap költsége: 
8100 Ft/fő, belépő: 4000 Ft/fő
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• helyi idegenvezető díját
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
64 EUR + 120 HRK  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 35 EUR 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív nap
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
1000 Ft (tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív kirándulás díja: 
4000 Ft/fő, belépő: 9300 Ft/fő
SZálláS: 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Reggeli indulást követően megfelelő pi-
henőkkel lépjük át a Duna vonalát, majd továbbuta-
zunk a Matyóföld szívébe, Mezőkövesdre. Az egykori 
paraszti település emlékét a Hadas városrész őrzi a 
legszebben, melynek kis házacskái csak keveset vál-
toztak. Egy-egy ma már letűnt mesterség itt még őrzi 
hagyományait, legyen ez bútorfestés, fazekasság, 
hímzés vagy akár a mézeskalácskészítés. A Matyó 
Múzeumban kiállított népviseletek és belső terek min-
den aprócska darabja egy mestermű, melyre mi is rá 
fogunk csodálkozni. Szállás elfoglalása.
2. naP » A mai napot fakultatív lehetőségként Hollókő 
palóc környezetében töltjük. Hollókő ilyenkor feléb-
red egyébként éven át tartó csipkerózsika-álmából és 
a sok látogató élettel tölti meg. A termékenység jelké-

peként több helyszínen régi szokás szerint egy vödör 
vízzel locsolják meg a lányokat. A megszámlálhatatlan 
program mellett ez jó alkalom a palóc konyha megis-
merésére. Vessük bele magunkat az ízek kavalkádjá-
ba, gyönyörködjünk a színpompás, gazdagon díszített 
népviseletekben. Késő délutáni órákban térünk vissza 
a szállásra.
3. naP » Reggeli után a szállást elhagyva még a 
nyírségben maradunk, ahol a magyar jelképtár 
egyik különleges darabját nézzük meg. Lehel kürtje 
a tankönyvekből mindenkinek ismerős, de most 
látni is fogjuk ezt a kincset jászberényben. A haza- 
úton megállunk a majki remeteségnél, hogy a ka-
malduli barátok életével ismerkedjünk. Érkezés az 
esti órákban.

1. naP » Indulás a kora reggeli órákban. Folya-
matos utazás Horvátországon keresztül rövid 
pihenőkkel Szarajevoba. A város nevezetességeivel 
ismerkedünk, bazár, dzsámik, székesegyház és ter-
mészetesen ferenc ferdinánd meggyilkolásának 
színhelye. Szállás elfoglalása után vacsora (1 éj).
2. naP » Reggeli után továbbutazás Montenegroba.  
Útközben Bosznia-Hercegovina műemlékekben bő- 
velkedő városába, mostarba. Városnézés után rövid 
pihenő, majd indulás Budvára a szálláshelyünkre (4 éj).
3. naP » Reggeli után egész napos kirándulásra 
megyünk. Budva városát elhagyva Sveti Stefan szige-
ténél fotószünetet tartunk, majd Stari Bar romváros 
megtekintése következik. Közel 500 évet megyünk 
vissza a korban a romos épületek közt. Továbbindu-
lunk a Skadari-tóhoz, ahol rövid fotószünetet tartunk, 
majd Vírpazarban 1,5 órás csónakázáson veszünk 
részt a tavon. Egy látványos útvonalon érünk vissza 
szálláshelyünkre.
4. naP » Reggelit követően Perast városába uta-
zunk. A történelmi városból kishajóval megyünk át 
az öböl közepén található Szirti madonna-szigetre, 
ahol nem csak a templomot, hanem az ott található 
kis múzeumot is megtekintjük. Ezt követően kotor  
városába utazunk, ahol a városfalakkal körülvett város 
székesegyházát és műemlék épületeit tekintjük meg. 

Városnézést követően szabad program következik, 
majd visszaindulunk a szálláshelyre.
5. naP » Reggeli után indulunk cetinjébe, mely a régi 
időkben Montenegró fővárosa volt. Itt megtekintjük 
a kolostor épületét és a volt főváros makettjét. To-
vábbutazunk Montenegró leglátogatottabb kolosto- 
rához, az ostrogi-kolostorhoz. Félelmetes magas-
ságban épült a hegy meredek oldalába, épp ezért kis 
buszokkal jutunk fel, majd tekintjük meg. 
6. naP » Reggelit követően elindulunk Horvátország 
felé. A világ egyik gyöngyszemének méltán tartott  
dubrovnik lesz a mai kirándulásunk első célpont-
ja, ahol helyi idegenvezető mutatja meg számunkra 
Raguza városának felbecsülhetetlen értékeit, kolos-
torokat és templomokat, a velencei stílusú városházát, 
a mindig nyüzsgő piacokat. A közös városnézés után 
hagyunk szabadidőt még az egyéni felfedezés örömé-
nek is és majd csak azután indulunk tovább Sibenik 
környékére. Szállás elfoglalása, vacsora (1 éj).
7. naP » Reggeli után rövid városnézés Sibenik-
ban. A városban sétálva igazi velencei hangulatot 
tapasztalunk, hiszen a velencei köztársaság idejé-
ben kiemelkedő jelentősége volt, melyet a megépült 
katedrális is jól bizonyít. A Szent Mihály-erőd vigyáz 
a tengerpartra épült városkára. Elköszönünk Horvá-
tországtól és hazaindulunk. Rövid pihenőket tartva a 
késő esti órákban érkezünk haza.

1. naP » Reggeli indulást követően megfelelő pi-
henőkkel érjük el Bajorország fővárosát, az Isar-parti 
münchent. Először buszos városnézéssel kezdjük a 
várossal való ismerkedést, melynek kihagyhatatlan 
eleme az 1972-es müncheni olimpiára készült olim-
piapark városrész, melynek legmagasabb építménye  
az olimpia-torony. Innen fantasztikus kilátás nyílik a 
különleges sátortetőre, mely az olimpiai stadiont fedi, 
valamint a BMW székházára. Ezután a belvárosban tett 
közös sétával keressük fel a legfőbb nevezetességeket 
– Városháza épületeö, Dóm tér, opera és a színház 
épülete sok más látnivaló mellett. Szállás elfoglalása.

2. naP » münchen az egykori bajor királyság köz-
pontjaként a Wittelsbach család több reprezentációs 
épületének is helyet adott, melynek legszebb példája 
a királyi rezidencia és a közelében található Hősök 
csarnoka. Ismerkedjünk meg a palota pompás, 
művészi tereivel illetve a hozzá tartozó kerttel. Éhesen 
és szomjasan a sok szépség látványától üljünk be a 
müncheni Királyi Sörfőzde vendéglőjébe egy jelleg-
zetes fehér kolbászra és hozzá egy pofa bajor sörre. 
Hazaérkezés az esti órákban.

1. naP » Korai indulással hagyjuk el a Dunántúlt, majd 
folytatjuk utunkat a palócok földjére, Hollókőre. Ez a 
völgyben megbújó kis falvacska a palócok kincse. 
Az Unesco Világörökségi listáján is szereplő ékszer a 
népi építészet egyik legszebben megőrzött példája. 
Délutánunkat már matyó környezetben töltjük, ellá-
togatunk a mezőkövesdi Matyó Múzeumba, ahol a 
múlt elevenedik meg ellőttünk. Késő délután elfoglal-
juk szállásunkat.
2. naP » Fakultatív napunk első állomásunk Eger 
városa lesz, melyet kötelező olvasmányaiból mind-
enki jól ismer. A dombtetőn épült vár visszaköszön a 
regényből, ahogyan az egykori minaret is fellelhető. 
A püspökség katedrálisa és a hozzá kapcsolódó 
püspöki palota is a város egyik kiemelkedő emléke. 
A főiskola épületét sem hagyhatjuk ki, miután pár 

emeletet megmászunk, a „camera obscura” vagyis 
egy „sötétszoba” vár ránk. Szilvásváradtól kisvasút-
tal érjük el a Szalajka-völgyet, ahol magunk süthetjük 
meg a pisztrángunkat. Teli pocakkal indulunk vissza, 
hogy felkeressük a szilvásváradi lipicai ménest, 
mely ma génbankként különleges védettséget élvez. 
Késő délután térünk vissza szállásunkra.
3. naP » Megreggelizve indulunk vissza a Duna felé, 
megállva Szentendrén, mely sokszínű népessége és 
Duna parti fekvéséből adódóan mindig is vonzotta  
a látogatókat. A Fő téren található polgári házak és 
különböző felekezethez tartozó templomok felfede-
zésükre várnak. Tata felé még megállunk a zsámbéki 
romtemplomnál, mely évszázadokat repít vissza 
bennünket a múltba. Utolsó állomásunk a tata fölött 
található Turul-emlékű és a Szelim-barlang, vagy 
Szelim-lyuk. Érkezés az esti órákban. 
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Idegenvezető: Fodor lászló

Idegenvezető: kálmán lajos

Idegenvezető: kálmán lajos

mAgyArorszÁg montenegro

Palócok és matyók húsvétkor

Eger és környéke

Montenegro, a fekete 
hegyek országa

München
 – királyok, sör és 

fehér kolbász

ÚJ

ÚJ

ÚJ

Idegenvezető: Pancsik károly



2020. 05. 21-24.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

99 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
16 000  Ft/fő

2020. 07. 25-26.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

47 300 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
7 700  Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
49 EUR (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 40 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » folyamatos utazás Ausztria legnyugatibb 
tartományába. A délutáni órákban innsbruckkal is-
merkedünk. Az hajdani császárváros jelentős emlékei 
az Aranytetős-ház, a Fő tér árkádos kereskedőházai, 
a Diadalív, Szent Jakab-dóm, Hofburg, Hofkirche va-
lamint az Isel-hegy sísánca. Továbbutazás a vorarl-
bergi szállásra.
2. naP » A mai napot a Bódeni-tó északi partjának 
szenteljük. A szigetre épült lindau fő útvonala Miksa 
császárról kapta nevét, ahol a város legdíszesebb 
épületeire bukkanhatunk. A városháza freskója Miksa 
birodalmi gyűlésére emlékeztet. Harangjátéka évs-
zázadok óta jelzi az idő múlását. oroszlános kikötői 
bejárata kereskedők és futárok tömegét fogadta a 
város virágkorában. Továbbutazás Friedrichshafen-
be, ahol figyelmünket a zeppelin Múzeumra fordítjuk. 
A múzeumban alkalmunk nyílik egy léghajó bejárására, 
mely technikai fejlesztése Amerika és Európa között 
állandó légi összeköttetést tett lehetővé. Következő 
állomásunk az északi partvonal gyöngyszeme, 

meersburg. A teraszos partszakaszra épült városka 
fölé magasodik a vár és a püspöki kastély, melynek 
teraszáról fantasztikus kilátás nyílik az egész tóra. 
Utolsó állomásunk Birnau búcsújáró barokk kegyhe-
lye, ahonnan visszatérünk szállásunkra.
3. naP » A déli partvonal is tartogat számunkra lát-
nivalókat. A mainau-sziget Európa egyik legszebb 
virágos kertje, mely mai arculatát a svéd királyi csa-
lád egyik ágának köszönheti. A kastély körüli 45 ha 
park látogatásunk idején rhododendronok, pünkösdi 
rózsák és ezernyi más virág színes szőnyeget borít 
a szigetre. Ezzel a mesebeli természeti környezettel 
nem lehet betelni. Napunk másik színhelye konstanz, 
ahol a középkorban nagy politikai csatákat vívtak.  
A pápaság harcának helyszínei ma is a város legfon-
tosabb látnivalói. 
4. naP » Reggeli után indulunk hazafelé, utunkat 
münchenben szakítjuk meg. Rövid séta a városban. 
Érkezés a késői órákban.

1. naP » Bajorország legendás királya, II. Lajos kü-
lönleges világába nyerhetünk betekintést a chiem-
see szigetein keresztül. Az Urak szigete lenyűgöző 
környezetet biztosít a kastély 100 m széles, elegáns 
homlokzatának. Termei különleges műgonddal a né- 
met kézműipar legjavát sorakoztatják fel – a díszlép-
csőház, tükrös bálterem, várószalonok, a háló, a 
magán étkező „terülj-terülj asztalával”, vagy akár a 
hatalmas körmedencévek ellátott rejtett fürdőszoba. 
A szomszédos Zárda-szigeten a nővérek apróléko-
san elkészített kézimunkáikkal tudtak hozzájárulni a 

palota gazdagságához. Hajóra szállva mindkét szige-
tet lesz időnk bejárni. Továbbutazás szálláshelyünkre.
2. naP » A mai napot kufsteini látogatással kezdjük. 
A sziklára épült vár a magyar történelem számára a 
szabadságharc kapcsán bőven őriz emlékeket. A vár 
alatt érdemes tenni egy kis sétát majd a kaiserreich 
hegyvidéke felé indulunk tovább. Festői útvonalunk 
tovább folytatódik a bajor königseehez, ahol ismét 
hajóval közlekedünk. A tó túlpartján épített búcsújáró 
hely és az egykori királyi vadászkastély kulisszáját a 
Watzman legendabeli hegysége adja. Esti érkezés a 
kiindulási pontokra.
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németorszÁg

Bódeni-tó és Mainau szigete

Bajor-tiroli randevú

Idegenvezető: kálmán lajos

2020. 10. 20-24.
» 5 naP / 4 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj
Hajdn 2 fős kabin:
268 800 Ft/fő
Strauss 2 fős kabin:
292 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
elhelyezés 2 ágyas 
kabinokbam, egyágyas 
elhelyezés  csak leké-
résre van lehetőség,
háromágyas elhelye-
zésre nincs lehetőség.

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
Szolgáltatások:
• hajó Amadeus Classic
• kabinok igénynek megfelelően  
 WC és zuhany
• teljes ellátás, 3 főétkezés 
 (első este vacsorától 
 az utolsó reggel reggeliig)
• edéb és vacsora után 
 kávé vagy tea
• welcome drink
• gála-vacsora
• délutáni süti, tea vagy kávé  
 függően a programtól naponta
• éjféli falatok naponta
• német nyelvű hajós kísérő
• a hajós programokon való  
 részvétel (esti zenei szórakoz-
 tató műsor)
• csomagszállítás a busztól 
 a kabinokig és vissza
• egy útikalauz kabinonként
• kikötó díjak
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• italfogyasztás
• service díj (ajánlott napi 
 összeg 5-7 EUR)
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 80 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: Hajó Amadeus 
Classis, Haydn, Strauss 
elnevezésű  2  fős kabinokban
EllátáS: Teljes ellátás
(első nap vacsorától 
utolsó nap reggeliig)

1. naP » Az éjszakai órákban indulunk kölnbe, ahol a 
kikötőben 15.00 órától már elfoglalhatjunk kabinjain-
kat. 17.00 órakor hagyjuk el Köln rakpartját és ezzel 
megkezdődik Európa legszebb folyóin utazásunk. A 
következő napokban a rajna és a mosel mellett szül-
etett városokkal és falvakkal, valamint egy világszerte 
híres borkultúrával ismerkedünk. Rendezkedjünk be 
egy kellemes útra és élvezzük a hajó nyújtotta kényel-
met és teljes ellátást.  
2. naP » Az éjszaka leple alatt már elhagyjuk a Raj-
na medrét és reggelre már a mosel kanyargós vízi 
útján hajózunk. Első állomásunk cochem. Reggeli 
után elhagyjuk a hajót és felfedezőútra indulunk gyal-
ogosan. Cochem jelképe a Reichsburg már messziről 
jól kivehető, hiszen mint egy korona emelkedik a 
kisváros fölé, melyet még ma is zömök városfal fog 
közre. Favázas házai teszik jellegzetessé a belvárost. 
Ebédre visszatérünk a hajóra és egy zsilipen átemelve 
haladunk tovább alken felé. A Mosel-vidék egy másik 
impozáns várát találjuk itt, mely egyben egyike a 
legöregebb váraknak. Középkori házai között felsora-
koznak a környék legjobb boros gazdái, de építészeti 
finomságokra is érdemes kitérni akár a Szent Mihály-
kápolna freskói révén. Visszatérünk a hajóra.

3. naP » Reggelre rüdesheimbe érkezünk, vagyis 
visszatérünk az éjszaka az Unesco által is kiemelt 
Rajna vizére. Rüdesheim, melynek szűk utcák által 
szabdalt belvárosa a középkorból ered. Leghíresebb 
utcája a Drosselgasse, mely a legszebb patinás foga-
dókkal büszkélkedhet. Az utca végén újra libegőre 
szállhatunk, elsuhanva a teraszos szőlőskertek felett, 
hogy fáradság nélkül jussunk fel a híres niederwald-
emlékműhöz. Ez az emlékmű az 1871-es német 
egységet jelképezi, vagyis a II. Német Birodalom ki-
alakulását. Használjuk ki az időt a „rüdesheimi kávé” 
megkóstolására. Délben újra visszatérünk a hajóra 
és továbbhaladva élvezhetjük a számtalan Rajna-
menti vár látványát, a lassan elszíneződő szőlőlevelek 
harmóniáját. Közben elhaladunk a legendás „loreley” 
alakja előtt is. Délután befutunk Koblenz kikötőjébe. 
A Mosel és a Rajna összefolyásában Vilmos császár 
fogad bennünket lovasszobrával. A folyó egyik oldalán 
emelkedik az Ehrenbreitstein-erőd, ahová megint egy 
libegővel jutunk fel kényelmesen. Ez a pont a törté-
nelem minden időszakában kiemelt fontossággal bírt, 
amit az erőd hatalmas méretei is jól bizonyítanak. Visz- 
szatérünk a hajóra és az éjszakát koblenzben töltjük.
4. naP » Délelőtt még koblenzben maradunk, ahol 
a belvárossal ismerkedünk helyi idegenvezető tár-
saságában. Az ebédet természetesen ma is fedélzeten 
fogyasztjuk el és lassan indulunk tovább Remagenbe. 
Innen a Gál Busz autóbuszával teszünk egy kis kitérőt 
a szomszédos borvidékre. Az ahr-folyót követve ju-
tunk egyre tovább a szőlőskertek között elérve ahr-
weiler középkori házait és kis pihenőre megállunk itt 
is. A völgy egyre szűkülő mélye rejti még mayschoss 
falvacskát, ahol betérünk egy helyi pincészetbe, jó al-
kalom ez a helyi ízeket emlékezetünkbe vésni. Késő 
délután visszatérünk a hajóra és készülődhetünk az 
utolsó estét megkoronázó gálavacsorára. Ez az ün-
nepi hangulat remek lezárása ennek a különleges 
utazásnak, élvezzük ki minden percét! Éjszaka 
továbbhajózunk Köln felé.
5. naP » Reggel érkezünk vissza a kiindulópontként 
már megismert Kölni kikötőbe, ahol reggeli után el-
hagyjuk kabinjainkat és megkezdjük utazásunkat ha-
zafelé. Élményekkel telve gyorsan fogynak a kilómé-
terek Magyarországig. Érkezés a késő esti órákban.
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Idegenvezető: Pajter martina

németorszÁg

rajna és mosel hajóút
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ÚJ

Idegenvezető: kálmán lajos

tÉli EStÉk – képes ízelítő: Győr 01. 31.



2020. 02. 22-23.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

47 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
9 800 Ft/fő

2020. 10. 03-04.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

47 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
7 700 Ft/fő

SZálláS: 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban

2020. 05. 02-03.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

42 100 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
6 500 Ft/fő

SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban

2020. 06. 11-14.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

102 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
20 800 Ft/fő

2020. 04. 23-26.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

89 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
23 800 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 35 EUR 
hajójegy  (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 35 EUR/fő hajó-
jegy (tájékoztató jellegű ár)
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK 54 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
27 Eur (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » A kora reggeli indulás után utazás, majd dél 
körül megérkezünk Punta Sabbioni kikötőjébe, ahon-
nan behajózunk Velencébe. Érkezés a Szent Márk 
térre. Részvétel a karneváli forgatagban kora estig. 
Közben kívülről megtekintjük a város nevezetes-
ségeit, mint a Dózse palotát, a Szent Márk-bazilikát, 
a Sóhajok hídját és a Canale Grandet. Visszahajózás 
Punta Sabbioniba, majd a szállás elfoglalása , vacsora 
a szállodában.
2. naP » A reggeli elfogyasztása után indulás ismét  
Velencébe a már megismert módon. Kirándulásunk 
második napján ismét részt veszünk a karneváli for-

gatagban, és tovább ismerkedünk a város nevezetes-
ségeivel. Megtekintjük a Tavasz angyal érkezését a 
Szent Márk téren. Az „Angyal röpte” hagyomány ere-
dete 1548-ra vezethető vissza, mikor is állítólag egy 
török a bazilika harangtornyába felmászott, majd in-
nen egy kifeszített kötélen a Dózse-palota erkélyére 
egyensúlyozott át. Ez annyira elnyerte a velenceiek 
tetszését, hogy hagyománnyá tették. Napjainkban az 
előző évi szépségverseny győztese tölti be az angyal 
szerepét. Délután 3 órakor indulás hazafelé. Érkezés a 
késő esti órákban.

1. naP » A kora reggeli indulás után utazás, majd 
megérkezünk dél körül Punta Sabbioni kikötőjébe, 
ahonnét behajózunk Velencébe. Érkezés a Szent 
Márk térre. Közben megtekintjük a város nevezetes-
ségeit, mint a Dózse-palotát, a Szent Márk-bazilikát, 
a Sóhajok hídját és a Canale Grandet sok egyéb lát-
nivaló mellett. Gazdag napunkat hajózással zárjuk, 
hiszen visszatérünk Punta Sabbioni kikötőjébe, ahol 
buszunk vár ránk. A szállást jesoloban foglaljuk el, 
majd vacsora.

2. naP » Hajóra szállva a környező szigetekkel is-
merkedünk meg. Meglátogatjuk az üvegiparáról hí-
res murano szigetét, ahol bepillanthatunk az üveg-
készítés rejtelmeibe, és vásárolhatunk is a helyben 
készült termékekből. Délután Buranora hajózunk át, 
bejárjuk a csipkéjéről híres sziget utcácskáit. A hajóút 
alatt bepillantást nyerünk a vízi utak szövevényébe is. 
Indulás délután 3 órakor hazafelé. Érkezés a késő esti, 
éjszakai órákban.

1. naP » Utazás Ausztria gyönyörű alpesi tájain ke-
resztül Itáliába. Kora délután érkezünk Vicenzába, az 
arany és a neves építész, Andrea Palladio városába. 
Sétánk során megtekintjük a város legérdekesebb 
és leglátványosabb épületeit, a híres bazilikát, a 
XIII. századi Santa Corona-templomot és Palladio 
nevezetes Teatro olimpicoját, amit az ókori színházak 
mintájára tervezett. Megkóstolhatjuk az első olasz 
kávét, élvezhetjük a város tavaszi hangulatát. A Garda- 
tó környéki szállás elfoglalása, vacsora (3 éj).
2. naP » A legnagyobb olasz tó hihetetlenül látványos 
keleti oldalán haladva érkezünk malcesinebe. Közép-
kori sikátorok szövik be a tó partját, hangulatos üzletek-
kel, éttermekkel. A vár szinte megkoronázza a Monte 
Baldo oldalába épült várost. Hajóval folytatjuk utunkat 
a citromtermesztéséről híres limoneba. A városkában, 
minden a citromról szól! Megkóstolhatjuk a citromos 
likőröket, csokoládékat. A hegyoldalakban kialakított 
teraszokon még ma is találkozunk termő citromligetek-
kel. riva del Garda a következő helyszínünk, ahol a 
Garda-tó legészakibb pontjánál gyönyörű tóparti sé-
tány, árkádos utcák, terek köszöntenek bennünket.

3. naP » A tó déli részén, mediterrán növényekkel 
beültetett, hosszú földnyelv végén van Sirmione. A 
Garda-tó gyöngyszemeként is emlegetett városka már 
az ókorban is kedvelt volt, ahogy erről egy római-kori 
épület, a Catullus Grotta tanúskodik.  A narancsfákkal 
beültetett part közelében áll a város jelképe, a közép-
kori Scala-vár. A kellemes klíma, a gyönyörű táj, a 
tóban feltörő gyógyvíznek köszönhetően Sirmione az 
egyik legnépszerűbb városa a Garda-tónak. Délután 
felkeressük a másik két híres városkát: desenzanot, 
ahol a tó legnagyobb kikötője, hangulatos tóparti sé-
tánya, történelmi emlékű épületei várnak ránk és Pe-
schierat, ahol egy középkori majd monarchiabeli erőd 
falai között épült fel a város egy része.
4. naP » A „szerelmesek városa”, Verona szerepel a 
programunkban ma délelőtt. Sétánk során megnézzük 
Júlia házát és a város legérdekesebb ókori emlékét, 
az arénát, a piactéren helyi finomságokat kóstolha-
tunk, majd megnézzük a signoria tér híres épületeit, a 
különleges gótikus Scala csalás sírkertjét és a dómot.  
Hazaérkezés a késő esti órákban.

1. naP » Korai indulással haladunk a Salzburg felé. 
A Salzach-folyó völgyét követve jutunk el az Alpok 
szívébe, a Felbertauern-alagúton keresztül először a 
dráva majd a Puster völgyébe. Az egykori Tiroli Her-
cegség területének egy darabja ma Dél-Tirol néven 
Észak-olaszországhoz tartozik. Rövid pihenőt tartunk 
San candido/innichenben majd a neustift-kolos-
tornál. Érkezés Bolzano közeli szállásra.
2. naP » Délelőtt felkeressük a régió központját. 
Bolzano, a hagyományosan német nyelvű régióban 
a 20. század politikai változásait követően lett olasz 
nyelvi sziget. A folyók találkozási pontjában kiépült 
város árkádos főútja a kereskedelem fellegvára volt. 
Mussolini időszaka sem hagyta érintetlenül a külső 
kerületeket. Hírnevet a majd 30 éve megtalált és itt 
kiállított „jégbe fagyott ember”, az Ötzi is öregbíti.  
A dél-tiroli Borút mentén sorakoznak a vidék legjobb 
bortermő szlőskertjei, ahol a tramini bölcsőjét is ta-
láljuk. Továbbutazás trentoba, ahol a keresztény vi-
lág egyik legjelentősebb zsinatát tartották. Házainak 
mesélő homlokzatai, a katedrális épülete vagy a Cas-
tello Buonconsiglio a város virágkorát idézik. 

3. naP » Elhagyva Bolzanot ma Sisi kedvenc városá-
ba, meranoba utazunk. Útközben felkeressük a gó-
tika korának egyik legszebb szárnyasoltárát lana-
ban. Merano mediterrán klímájának köszönhetően 
a császárné egyik kedvenc helye volt. A város így 
felkészült az előkelőségek fogadására – kaszinó, ivó-
csarnok, folyó menti sétány. Középkori magját azon-
ban a tiroli hercegeknek köszönhette, akik a város 
fölötti kis faluban, Dorf Tirolban építtették ki székhe-
lyüket. trautmannsdorf kastélykertje a virágba 
borult 60 millió almafa mellett a természet legszebb 
virágait bontja ki nekünk. A kastélyban található tu-
risztikai kiállítás segítségével megismerhetjük, hogyan 
is utazott többek között Sisi is meranoi pihenésére. 
4. naP » Reggeli után Dél-tirol egyik legrégebbi tel-
epülése lesz a hazaút első állomása. Sterzing/Vipite-
no már a római korban jelentős kereskedelmi pontja 
volt az Eisack völgyének. A reneszánszban újjáépülő 
város ma egységes képet mutat. Továbbutazás az 
ausztriai Tirolba. rattenberg üvegfúvó műhelyei 
teszik hangulatossá az Inn-parti várost. Hazaérkezés 
a késői órákban.
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olAszorszÁg olAszorszÁg

Velencei karnevál

Sisi olasz almáskertjei

Velence és a lagúnák varázsa

A Garda-tó szépségei



2020. 05. 10-15.
2020. 09. 07-12.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

164 300 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
35 500 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 40 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program: 
Colosseum 25 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
Részvételi szándékát kérjük 
már foglaláskor jelezze!
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » kora reggli indulással Ausztrián át érkezünk 
olaszországba. A Pó-síkságot átszelve, az Appen-
ninek lábánál levő Bolognában teszünk rövid láto-
gatást. Megnézzük a híres ferdetornyokat, a Piazza 
Maggiore középkori épületeit és az egyetemet. Ismer- 
kedünk az olasz életérzéssel, hangulatokkal. Tovább-
utazás a Firenze környéki szálláshelyünkre (1 éj).
2. naP » Toscana és Umbria gyönyörű vidékein 
keresztül érkezünk rómába, az Örök Városba! Római 
első napunkon a város egyházi emlékei közül a Late-
ráni Szent János-bazilikát, a Szent lépcsőt, majd a 
Falakon kívüli Szent Pál-bazilikát nézzük meg. Szállás 
Rómában (3 éj).
3. naP » mai napunkat a híres Vatikánváros területén 
töltjük. Helyi idegenvezető kalauzolásával nézzük meg 
a Vatikáni múzeumokat, a Sixtus-kápolnát és a Szent 
Péter-bazilikát. Délután lehetőség nyílik az altemplom 
megtekintésére, vagy felmenni a kupolába, ahonnan 
tiszta időben páratlan kilátás tárul elénk. Elsétálunk az 
Angyalvárhoz, nézelődünk a Tevere partján, majd a Pi-
azza Navona, Bernini híres szökőkútjával és nyüzsgő 
világával vár ránk.

4. naP » A Római Birodalom fénykorát megidézve, el-
látogatunk a colosseumba, fakultatív belépési lehe- 
tőséggel. A Forum Romanum, a császári fórumok, a 
Capitolium-domb mesél a város múltjáról. Szabadidő 
a Velence téren, hogy a II. Viktor Emmanuel em-
lékműről is körbepillanthassunk, majd a belvárosi sé-
tánk során már a reneszánsz és a barokk-kori épületek 
is megjelennek. A Pantheon, a Santa maria sopra 
minerva-templom michelangelo szobrával, a Parla-
ment, a trevi-kút és a Spanyol lépcső megtekintése 
mellett szakítunk időt arra is, hogy közben megkóstol-
hassuk az olasz fagyit, pizzát, és élvezhessük az olasz 
„dolce vita”-t!
5. naP » Róma környékének leghíresebb városa, tivo-
li, ami az ókortól kezdődően a városiak divatos, nyári 
szórakozóhelye volt. Ellátogatunk a Villa d’Este-hez, 
ahol Liszt Ferenc is sokszor időzött. A villa kertje több 
alkotásában is visszaköszön. Maga az épület is külön-
leges a reneszánsz freskókkal borított termekkel, de a 
legérdekesebb látnivaló a park. Rengeteg szellemes 
szökőkúttal, vízeséssel, gyönyörű virágokkal, érde-
kes növényekkel teli. Még láthatóak azok a ciprusok, 
melyek Liszt Ferencet is megihlették. Élményekkel 
gazdagon folytatjuk az utazást át az Appennineken 
keresztül az adria felé. Szállás riminiben, ahol igyek-
szünk arra is időt szakítani, hogy megmártózhassunk 
az Adria hullámaiban (1 éj).
6. naP » Egy különleges helyre érkezünk. A titano- 
hegy magaslatán a világ legrégebbi köztársasága, San  
marino vár ránk. A miniállamhoz még Napóleon is 
barátsággal közeledett, úgy vélte,  meg kell őrizni a 
szabadság példájaként. Ma főleg kedvező vásárlási 
lehetőségei miatt keresik fel sokan, de a remek italok-
kal, parfümökkel, bőrárukkal teli kirakatok mellett 
sétálva eljuthatunk a híres parlamenthez és a bazi-
likához, ahol a közösséget alapító dalmát kőfaragó, 
San Marino nyugszik. Megnézhetjük a várakat és sé-
tálhatunk a hegy gerincén húzódó Boszorkány-ösvé-
nyen is. San Marinótól búcsúzva indulunk hazafelé. 
Érkezés a késő esti órákban.
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olAszorszÁg

Róma, az örök város
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2020. 05. 25-30.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

160 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
29 600 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
• komp díját
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív kirándulás díját
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
57 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program, 
min.15 fő jelentkezése esetén:
3. nap részvételi díj nincs, 
belépő: hajójegy 20 EUR/fő
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » kora reggeli indulás után átszeljük Auszt-
riát és megfelelő pihenőkkel folytatjuk utunkat olasz-
országban. trevisoban felfedezzük a csatornákkal 
tarkított városka hangulatát. végcélunk felé. Szállás 
Firenze közelében (940 km).
2. naP » Pistoia Toszkána egy elfeledett városa, 
melynek középkori művészete magával ragadó ma 
is. Egykori kórházának majolika homlokzata, egy-
házi épületei és világi palotái teszik belvárosát rend-
kívül értékessé. zarándokok ezrei fordultak meg 
köszönetüket leróva Jakab apostol ezüstoltára előtt. 
innen a szomszédos montecatini termebe uta-
zunk. Siklóval kapaszkodjunk fel  a hegytetőre, ahon-
nan fél Toszkána belátható. A város gyógyvizei miatt 
ma is kedvelt üdülőhely, melynek legszebb kincse a 
szecessziós Tettuccio Terme. Városnézésünk után 
irány Piombino kikötője, majd Elba szigete. Szállás 
Marciana Marina.
3. naP » Ma Elba nyugodtabb, turistáktól csendesebb 
nyugati felét fedezzük fel. Libegővel emelkedünk fel a 
monte capanne 1018 m csúcsára, ahonnan elénk 
tárul a teljes Toszkán-szigetvilág. Majd nyugat felé 
indulunk tovább, a délutánt pedig részben marina 
di campoban akár egy kis fürdőzéssel is tölthetjük. 
Szállás Marciana Marina.
4. naP » Elba szigetének keleti oldala vár ránk ma.  
A felszabdalt partvonal itt több település alapítására 
adott lehetőségeket, de rejtett öbleinek türkízkék színe 
is ámulatba ejt bennünket. capoliveri talán felszaba-
dult rabszolgák otthona volt. Porto azzurro széles 
öble stratégiai jelentőséggel bírt. Portoferraio illetve 
San martino pedig Napoleon egyik „kastélyának”  
adott otthon, így erről sem feledkezhetünk meg. Szál-
lás Marciana Marina.

5. naP » Reggeli után búcsút mondunk Elba szigeté-
nek és a régió belseje felé indulunk. Volterra etruszk 
és római történelme ma is nagyon jó látható, de pász-
torkultúrája sem tűnt el szerencsére. Kóstoljuk meg 
legjobb sajtjaikat hát mi is! Utunkat folytatjuk cert-
aldoba, ahol megállt az idő. A ma kétszintes városka 
dombtetőre épült része érdekel bennünket, ahol a 
középkori olasz irodalom legnagyobbja élt. Boccac-
cio művei ma is megnevettetik az olvasót. Szállás 
Calenzano.
6. naP » Reggeli indulás után rendszeres pihenőkkel 
érkezünk Ausztrián át Magyarországra. A Wörthi-
tónál állunk meg, hogy élvezzük egy kicsit az osztrák 
Rivi-éra hangulatát.
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Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

olAszorszÁg

A toszkán-szigetvilág 
– Elba szigete

ÚJ

tÉli EStÉk – képes ízelítő: Győr 01. 31.



2020. 06. 21-26.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

146 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
33 500 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
43 EUR/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » kora reggeli indulás után Ausztrián keresztül 
érkezünk olaszországba. Köztes pihenőként Udine 
városközpontjával ismerkedünk. Történelme a római  
időkig vezethető vissza, de a hunok is formálták 
múltját. Ismerkedjünk meg a Piazza Libertá épülete-
ivel – Loggia del Lionello, óratorony valamint a dóm 
is tartogat látnivalót számunkra. Továbbutazás a  
Firenze közeli szállásra (1 éj).
2. naP » Ma elindulunk a régió déli vidékei felé. A  
Chianti-vidék ősi városa Siena, mely a középkori  
Európa egyik legfontosabb gazdasági központja volt. 
zarándokok ezrei érkeztek ide szent katalin ereklyéi 
miatt. A gazdagság kézzel fogható a Városháza, a  
Dóm , a magánpaloták épületein. A részben fellobogó-
zott utcák legnagyobb ünnepükre, a Paliora emlékez-
tetnek bennünket. Erre az őrült lovasfutamra készül 
egész évben a város apraja-nagyja. Továbbutazás 
monte oliveto maggiore kolostorához. A bencé-
sekhez tartozó olivetán rendház festői környezetben 
épült csodaszép kerengője vár ránk. Korának egyik 
legnagyobbja, Luca Signorelli munkái nyűgöznek le 
bennünket. Innen szálláshelyünkre utazunk – chian-
ciano terme (3 éj).
3. naP » Reggeli után a szűkebb környéket fedezzük 
fel. montepulcianoban kezdünk. Az egykori etruszk 
múlt a házak homlokzatába beépített urnák révén 
könnyen felfedezhető. Borkultúrája már közel ezer 
évre tekint vissza. Használjuk ki a kis szabadidőt egy 
pohár testes vörösbor kóstolására is. Továbbutazás a 
pápai városba, Pienzaba. Mai arculatához Pius pápa 
járult hozzá, a reneszánsz városkép etalonja lett. A 
helyi ízek mellett sem mehetünk el, juhsajtjai a déli 
toszkán táj legjavát adják. Következő állomásunk a 
borosgazdák másik fellegvára, montalcino. Erődje 
az olasz függetlenség jelképe. Ennek a varázslatos 
dombvidéknek egyik ritka kincse Sant’antimo. Ezt 
az egyházi központot a legenda szerint nagy károly 
alapította és falai között még ma is aktív egyházi élet 
folyik. Szépsége egyszerűségében és harmóniájában 
rejlik. Este visszatérünk szállásunkra.
4. naP » Ma az egykori Etruszk Birodalom szívébe 
utazunk. A dombvidék városkái visszarepítenek ben-
nünket egy szinte már elfeledett korba. Sorano az iga-
zi érintetlen Toszkána. Sovanaban is megállt az idő. 

Kézművesei az etruszkok tudását elevenítik fel, míg 
egyházi emlékei ritka gyöngyszemeket tárnak elénk. 
Pitigliano egy tufafennsíkra települt kétszintes város, 
hiszen a tufa egy „pinceváros” kialakítását is lehetővé 
tette. A középkorban kultúrák olvasztótégelyeként 
jelentős zsidó közösségnek is otthont adott. Fő lát-
nivalói a katedrális, vízvezeték, középkori őrtornyok 
és az egykori zsidó negyed. Az etruszk múlt legszebb 
emlékei különböző, itt tufába vájt sírok formájában je-
lennek meg, mint a Tomba Ildebranda is. 
5. naP » Első állomásunk szintén egy etruszk tele-
pülés, cortona. Felkeressük az egyedülálló etruszk 
gyűjteményt, mely mérhetetlen értéket képvisel.  
Szabadidő után továbbutazás arezzoba. Dél-Tosz- 
kána egyetlen nagyvárosa az ötvösök és a régiség-
kereskedők hazája. Ellátogatunk a katedrálisba, meg-
nézzük eredeti üvegablakait, Gergely pápa sírját, a 
Piazza Grande árkádjait, a Szent Kereszt-legendáját 
ábrázoló freskóciklus a ferencesek templomában. Bú- 
csúzóként Toszkánától ellátogatunk egy helyi olíva-
olajkészítőhöz, ahol kóstolási és vásárlási lehetőség is 
lesz. Innen utazunk a Firenze közeli szállásunkra (1 éj).
6. naP » Korai indulást követően folyamatos utazás 
Ausztrián át Magyarországra. Érkezés a késő esti 
órákban.
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Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

olAszorszÁg

dél-toszkána

2020. 07. 23-25.
2020. 08. 14-16.
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

72 400 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
14 000  Ft/fő

2020. 08. 10-14.
» 5 naP / 4 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

138 700 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
36 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• előadás összege
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 13 EUR, 
+előadás díja: 31 EUR
-46 EUR-63 EUR  választható 
utolsó sor, 4. sektor, 5. sektor 
díjai közül (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
62 EUR  (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Reggeli indulás után igyekszünk Olaszország 
felé. odafelé az északi autópályán szaladunk végig az 
olaszországi Dél-Tirolon keresztül. Egyik méltányta-
lanul elfeledett városa trento, mely ma kis ékszer-
dobozként tárul elénk. A gazdagság minden épületen 
leolvasható – Fugger-palota vagy a Geremia-palota 
vagy több festett homlokzatú háza. A város adott  
otthont a középkor végén tartott tridenti zsinatnak, 
melynek emlékét a dóm őrzi hűen. Továbbutazás szál-
lásunkra Verona közelében.
2. naP » mai napunkat Verona megismerésével tölt- 
jük. Az Adige-/Etsch-folyó kanyarulatában épült vá-
rost a víz közelsége éltette. Már a rómaiak is ezért 
telepedtek meg itt és lett az egykori katonai táborból 
kereskedőváros. Arénája pont a régi katonai szerep-
körre utal. A későbbi korok is csak gazdagították a város 

építészetét – Piazza dell’Erbe palotáival, Piazza dei  
signori, városháza, scala-palota és a családi sírhantok 
vagy akár Júlia háza. Szabadidő után még felkeressük 
a San zeno-bazilikát, mely ezer évvel ezelőtt az épí-
tészet egyik remeke volt. Kora délután visszatérünk a 
szállásra, hogy készülhessünk az estére. Késő délután 
vacsoránkat a veronai aréna közelében fogyasztjuk el, 
majd elfoglaljuk helyünket az arénában. Az előadás 
után az éjjeli órákban térünk vissza a szállásra.
2020. 07. 24. – Aida operaelőadás
2020. 08. 15. – Traviata operaelőadás
3. naP » Késői reggeli után indulunk élményektől 
gazdagon haza. Kis városnézés erejéig trevisoban  
állunk meg. A csatornák közötti szigetekre épült 
„háromarcú” város a tiramisu hazája. Hazaérkezés az 
esti órákban.

1. naP » Utazás Auzstrián át olaszországba. Út-
közben megállunk trentoban. Az Adige völgyében 
található város volt az egyház egyik legnagyobb zsi-
natának a helyszíne, melynek építészeti emlékei ma 
is fellelhetőek. Festett házai sokat mesélnek a város 
családjairól. Utunkat folytatjuk a Pó-síkság felé a Ber-
gamo környéki szálláshelyre.
2. naP » Lombardia fővárosával, milánóval ismer-
kedünk a mai napon. Megtekintjük a Sforza-várat és 
a múzeumot, ahol Michelangelo híres rondanini Pi-
etáját is láthatjuk.  Majd a világhírű dalszínházat, a 
Scalat keressük fel. Sétálunk a város szalonjaként 
is emlegetett II. Viktor Emmanuel Galériában. Meg-
nézzük a dómot, Itália egyik legszebb templomát, és 
akinek kedve van, érdemes felmennie a dóm tetejére 
is. Szállás Milánóban (2 éj).
3. naP » A lago maggiore gyönyörű vidékét fedezzük 
ma fel. Stresaból hajóval érjük el az Isola Bella-t, ami a 
Borromeo család jeles ünnepeinek a helyszíne ma is. 
A reneszánsz kastélyt, majd a különleges virágokkal, 

fákkal díszített kertet járjuk végig. Ezt követően az iso-
la Pescatorira, vagyis a halászok szigetére érkezünk, 
majd az isola madre botanikus kertjét és a borromeo-
ék első kastélyát tekintjük meg.  
4. naP » Az Észak-olasz-tóvidék másik gyöngyszeme 
a cómói-tó, vele együtt történelmi városa Como. 
vagyonát a selyemnek köszönhette, mely mérhetetlen 
gazdaggá tetta a város. Az egyházi épületek mellett 
családi paloták ma is jól mutatják ezt a vagyont. A Villa 
Carlotta egyik legszebb példája ennek. Innen hajózunk 
át Bellaggioba, majd visszatérünk a szállásra.
5. naP » Délelőtt Bergamoban siklóval megyünk fel a 
hegytetőn álló óvárosba.  Az ódon hangulatú felsőváros 
különleges épületeket rejt. Láthatjuk Colleoni, a neves 
zsoldosvezér kápolnáját. A dóm, a keresztelőkápolna, 
a városháza és a várostorony is Bergamo hajdani gazd-
agságát hirdeti. Szabadidőnkben megkóstolhatjuk a 
kukoricalisztből készült polentát vagy süteményeket 
is! Hazaindulás, hazaérkezés a késő esti órákban.
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Idegenvezető: 07. 23-25. és 08. 14-16. móritz adrienn

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

olAszorszÁg

Verona – operával

Milánó és az Észak-olasz-tóvidék

ÚJ



2020. 09. 28-10. 02.
» 5 naP / 4 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

127 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
23 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK:
64 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Korai indulás után rendszeres pihenőkkel 
érkezünk Ausztrián át olaszországban. Átszeljük a 
Pó-síkságot és az esti órákban elfoglaljuk szállásunk-
at a Ligúr-tengerparton, lavagnaban.
2. naP » napunkat a közeli rapalloban kezdjük, ahol 
az I. világháborút követően több békeszerződést is 
aláírtak. Innen indulunk hajóval Santa margheritaba. 
Belvárosa a ligúr illúziófestészet legszebb példáit 
sorakoztatja fel. Szépsége rövid sétánk alatt bennün-
ket is el fog varázsolni. A Palazzo Durazzo kertjéből 
pazar kilátás nyílik a szélesre tárt öbölre. Hajónk 
következő kikötője az antik Delfin-öböl, mely Porto-
fino nevében is megjelenik. Ez a kalóztanya egy szűk 
kis öbölben a filmvilág alakjainak kedvenc üdülője. 
Érdemes felsétálni a Szent György-templomhoz vagy 
a világítótoronyhoz. Innen tovább San Fruttuosoba 
hajózunk, mely Ligúria rejtett kincseinek egyike. Ezt 
az egykor gazdag apátságot ma is csak hajóval vagy 
gyalogosan lehet megközelíteni. Utolsó szakasza mai 
hajózásunknak camogliban végződik, mely település 
nevét az otthon maradt tengerészfeleségekről kapta. 
Bazilikája és a tenger felől védelmet nyújtó Sárkány-
vár fogad bennünket. 
3. naP » Ligúria legismertebb része az öt apró 
településből álló cinque terre, mely teraszai a 
borkultúra és a citromligetek otthona. levantoból 
vonattal megyünk monterossoba, a Cinque Terre 
első településébe. Mint mindegyike e kis falvaknak, 
ez is egy szűk völgybe épült, színes házai egymást 
támasztják. Innen hajóval jutunk a szomszédos Ver-
nazzaba, amely a partszakasz egyetlen természetes 
kikötőjével rendelkezik. A város fölött találjuk a Doria-
család erdőjét. Következő állomásunk riomaggiore, 
ahol még most is jól elkülönül egymástól a hajósok 
és a földművesek negyede. Portovenere erődjével 
és szűk kis sikároraival már a Cinque Terren kívül vár 
ránk. Hajózásunk utolsó szakasza katonai kikötőjéről 
híres la Speziaban ér véget. 

4. naP » Reggelit követően a régió fővárosába uta-
zunk. Az Unesco által is védett város megannyi kincse 
varázsol el bennünket. Genova egyike volt az olasz 
tengeri köztársaságoknak, mely egészen Napóleon 
idejéig független maradt. A Dózse-palota, a Szent 
Lőrinc- katedrális, Jézus Szíve-templom Rubens ké-
pével, a Porta Soprana, Kolumbusz háza és a palo-
tanegyed a Strada Nuovan városi sétánk alatt szá-
munkra különleges értékkel bírnak. A közös séta után 
szabadidőben érdemes megkóstolni a ligúr konyha 
ízeit is, vagy akár a kikötőben lévő tengeri akváriumot 
felfedezhetik. Délután továbbutazás a Garda-tavi 
szállásra.
5. naP » Korai indulás után hazafelé a Wörthi-tónál 
állunk meg, Élvezzük az osztrák Riviéra hangulatát. 
Érkezés a késő esti órákban. 
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Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

olAszorszÁg

Ligúria gazdagon

2020. 08. 23-29.
» 7 naP / 6 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

186 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
46 000  Ft/fő

2020. 08. 24-30.
» 7 naP / 6 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

199 900 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
29 900 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• fakultatív kirándulások díját
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: - 
 (tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program, 
min. 15 fő jelentkezése esetén:
Velence: 4 900 Ft/fő + belépő
Aquapark:  belépő
Padova: 5 600 Ft/fő + belépő
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Érkezés a kora délutáni órákban lido di 
jesoloba. Szállás elfoglalása (6 éj).
2-6. naP » Pihenés, fürdőzés egyénileg az adria 
partján.
7. naP » Hazautazás közben rövid vásárlási lehetőség 
Portogruaroban, érkezés az esti órákban Magyar-
országra.
FakUltatÍV ProGramok minimUm 
15 FŐ JELENTKEZÉSE ESETÉN:
Velence: Egész napos hajókirándulás Velencébe. A 
városlátogatás során idegenvezetővel megtekintjük a 
város nevezetességeit, mint a Sóhajok hídját, a Szent 

Márk teret, a Bazilikát, a Harang- és óratornyot, vala-
mint a Dózse-palotát. Belépődíj: 18 EUR/fő (tájékoz-
tató jellegű)
aquapark: Egész napos fürdőzés a Lido di Jesolo-i 
Aquaparkban.
20 fő feletti csoportos ár: 24 EUR/fő (2019-es ár)
Egyéni ár: 34 EUR/fő (2019-es ár)
Padova: Egész napos kirándulás Padovában. A vá-
roslátogatás során megtekintjük a város nevezetes- 
ségeit: a Prato della Valle híres terét, a Szent Antal-
bazilikát, az egyetemet és a belváros érdekes  
épületeit. Belépődíj: 15 EUR/fő

1. naP » érkezés Riminihez tartozó torre Pedreraba. 
Szállás elfoglalása 900 km
2-6. naP » pihenés vagy fakultatív utak
a) ravenna félnapos kirándulás
b) San marino félnapos kirándulás
c) Pó-delta hajózással félnapos kirándulás
7. naP » hazautazás rövid pihenőkkel, érkezés az esti 
órákban.
ravenna: Délelőtt a közeli Ravennába utazunk, hogy 
felfedezzük ezt az Unesco által is védett várost. Ez 
a legszebb üvegmozaikok hazája, melyhez fogható 
szépséggel sehol sem találkozhatunk. Polgári házait,  
templomai egyaránt színes üvegmozaikok díszítik  

– Mausoleo Galla Placidia, San Vitale vagy a 
Sant’Appolinare Nuovo templomok. Belvárosa hangu-
latos utcáival, kávéházaival, teraszaival számunkra is 
kellemes időtöltést hoz majd. Belépődíj: 15 EUR/fő
San marino: Kiruccanást teszünk Európa egyik 
miniállamában, mely a Monte Titano hegyére épült. 
óvárosát ma is vaskos falak veszik körül, ahol az 
idő szinte megállt. A középkori külső mögött mégis 
egy modern világ rejtőzik és ez a kettősség teszi San 
Marinot érdekessé. Belépődíj nincs 
Pó-delta: Félnapos kirándulással fedezzük fel a Pó- 
folyó deltájának a természeti szépségeit, melyet az 
Unesco is védelem alá helyezett. Különleges élővilágát 
hajóról fedezzük fel. Belépődíj: 25 EUR/fő
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Idegenvezető: móritz adrienn

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

olAszorszÁg

Jesoloi nyaralás 
– egy teljes hét!

Nyaralás Riminiben
– fakultatív kirándulásokkal

ÚJ

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív kirándulás díja: 
Ravenna: 3000 FT/fő + belépő
San Marino: 1700 FT/fő
Pó-Delta: 7500 Ft/fő + belépő
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)



2020. 09. 21-27.
» 7 naP / 6 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

177 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
52 300 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 43 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív nap kirándulásai:
3. nap Pompei – Vezúv: 
45 EUR/fő, 
belépők: 25 EUR/fő
4. nap Capri: 95 EUR/fő, 
belépők: 38 EUR /fő
SZálláS: 2 éj 4* szálloda, 
4 éj 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Ausztrián át utazás Itália felé. Útközben rövid 
megálló Bolognában, ahol felkeressük a Szent Petro-
nio-bazilikát, az egyetem központi épületét, a híres 
ferde tornyokat és benézünk az ízek utcájába, ahol a 
bolognai finomságok csábítanak bennünket egy kis 
kóstolóra. Szállás Firenze környékén (1 éj).
2. naP » Reggeli után továbbutazás a nápolyi-
öbölhöz. Kora délután érkezünk Nápolyba, először 
buszos, majd gyalogos ismerkedés a város nyüzsgő 
életével. Ez a milliós város a Kettős Királyság egykori 
székhelye, így lenyűgöző emlékeit mi sem hagyhatjuk 
ki – királyi palota, I. Umberto Galéria, San Carlo Szín-
ház, Castel Nouvo, Castell dell’ovo és még sok egyéb 
mást. Szabadidőt követően elfoglaljuk a szállásunkat 
a Sorrentói-félszigeten (4 éj).
3. naP » FAKULTATíV NAP Európa egyik természeti 
érdekességéhez, az 1200 m magas Vezúvhoz uta-
zunk. Vulkáni kúpja Nápoly jelképévé vált. Utazás 
autóbusszal a hegy oldalára épült települések érin-
tésével. Az utolsó kitörések nyomai végigkísérnek 
utunkon egészen a parkolóig. Innen gyalogosan lehet 
már csak feljebb jutni. Lélegzetelállító kilátás nyílik a 
széles Nápolyi-öbölre, az előttünk található szigetvi-
lágra, az egykori szupervulkán kráterére. Délután 
helyi idegenvezetővel fedezzük fel Pompei ásatását. 
Majdnem 2000 éve a Vezúv kitörése vastag hamu-
réteggel fedte a várost, így maradhattak meg terei, 
utcái, házai sok-sok apró részletével. Bepillantást 
nyerhetünk az egykori város életébe, mintha vissza-
repülnénk a múltba.
4. naP » FAKULTATíV NAP Egész napos kirándulás a 
világ egyik legszebb szigetére, caprira. Lehetőségünk 
nyílik egy sziget körüli hajózásra. A Monte Solaro-
hegy teraszaira épült anacapriban felkeressük Axel 
Munthe villáját. Gyűjteménye ma felbecsülhetetlen 
értékű. A kis utcákon üzletek sora kínálja a környéken 
termett citromból készült likőrt, a limoncellot. Tiszta 
idő esetén érdemes felmenni a Solaro-hegy tetejére 
egy körpanoráma kedvéért. capriban séta a belváros-
ban, majd rövid szusszanás az Augustus kertjében, 
gyönyörű kilátással a sziget töredezett, leszakadó 
partvonalára. Késő délutáni órákban visszatérünk a 
szárazföldre.
5. naP » egész napos kirándulás Amalfi partvidékén. 
A széles Salernói-öböl mentén a világ egyik legis-
mertebb panoráma útja vezet Amalfiba. Útközben 
megállunk egy fotó kedvéért, majd továbbutazás a 

Grotta dello Smeraldo cseppkőbarlangjába. Nevét 
a vízen átszűrődő napfény smaragdzöld színéről  
kapta. Innen Amalfiba megyünk, mely egyben a part-
vidék központja is. Gazdagságát a papírgyártásnak 
és kereskedelmi kapcsolatainak köszönhette. Erről 
tanúskodik a katedrális impozáns épülete is, ahol 
Szent András ereklyéit őrzik. Utána felemelkedünk a 
sziklapart szűk utcáin ravelloba, felkeresni a közép-
kor egyik legnevesebb családjának villáját – Villa Ru-
folo. Napunkat ebben a kis hangulatos hegyi város-
ban zárjuk. Vissza a szállodába.
6. naP » Mielőtt elhagynánk egészen a volt Nápo-
lyi királyság területét, casertaba indulunk. Ez a vi-
lágörökségi helyszín több kinccsel is rendelkezik, mi 
a királyi palotát tekintjük meg. A „olasz Versailles-nak” 
is nevezett palota filmforgatások helyszíne is volt. 
A királyság hatalmát olyan reprezentációs termek 
mutatják, mint a nagy sándor-terem, mars-terem, a 
Trónterem. Emellett bejárjuk a magánlakosztályok egy 
részét is. Útközben Firenze felé felkapaszkodunk a  
monte cassino tetején a második világháború után 
újjáépített kolostorhoz. Szállás Firenze környékén (1 éj).
7. naP » Utazás hazafelé, rövid látogatással Fer-
raraban – az Este-család egykori székhelyén. Haza-
érkezés a késő esti órákban.
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Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

olAszorszÁg

nápoly és a 
Sorrentoi-félsziget

2020. 09. 10-13.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

89 800 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
18 000  Ft/fő

2020. 10. 22-25.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

91 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
23 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 117 EUR/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív gondolázás a 
2. napon: 20 EUR/fő
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 10 EUR 
+ időjárásfüggő Pordoi-libegő 
20 EUR (tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » kora reggeli indulás után utazás kis 
pihenőkkel az Adriára. A kora délutánt egy kis sétával 
szakítjuk meg Udineben. A velenceiek uralmát min- 
denütt markánsan jelzik az elhelyezett szárnyas orosz-
lánok és a tipikusan velencei boltívek. Továbbutazás je-
soloi szállásunkra. Késő délután behajózunk Velence  
szívébe, ahol első ízben ismerkedhetünk a város 
hangulatával. A kivilágított Szent Márk tér és díszes 
épületei, mint a Dózse-palota lenyűgöző látványt 
nyújtanak. Vacsora egy helyi kisvendéglőben. Vissza-
térünk a szállásra.
2. naP » A mai napot teljes egészében velencére 
fordítjuk, hogy fel tudjuk fedezni a város kincseit, kis 
sikátorait és megbújó szépségeit. olyan építészeti em-
lékekre koncentrálunk, melyek felejthetetlen emléket 
nyújtanak majd – Frari-templom, Fenice Színház 
vagy a Canal Grande egyik palotája a ca’rezzonico. 
Közben szakítunk pihenésre is időt, gondolázunk  
egyet és kiülhetünk egy kis teraszra csak figyelni a 
városi forgatagot. 

3. naP » velencei látogatásunk nem lenne teljes a 
szigetek nélkül. 3 szigetre fordítunk figyelmet. torcello, 
mely Velence bölcsője. Ennek építészeti emlékei jól mu-
tatják a már akkori mesés gazdagságot. Felkeressük 
a katedrálist, melynek belső homlokzatát kátrázatos 
és igencsak beszédes üvegmozaikok borítják. Innen 
továbbhajózunk a csipkék szigetére, Buranora. Érde-
mes felkeresni a Csipke Múzeumot, vagy csak megfi-
gyelni, hogyan is készül fiatal lányok munkája nyomán a 
híres buranoi csipke. Az üvegművesség is hagyományos 
ipara a szigetvilágnak. murano egyik műhelyében vé-
gigkísérhetjük az üvegfúvó mesterek tehetségét és rop-
pant ügyességét. Késő délután visszatérünk a szállásra.
4. naP » Hazafelé sem maradhatunk élmények nélkül. 
A velencei lagúnák legutolsó darabja egészen Gra-
doig nyúlik el, itt veszünk búcsút a tengertől. Kis 
sétát teszünk az óvárosi negyedben, majd ellátoga-
tunk aquileiaba, ahol a kora kereszténység egyik 
legszebb kőmozaikkal díszített padlóját tárták fel. Kis 
pihenőkkel érünk haza az esti órákban.

1. naP » korai indulás után köztes szünetekkel 
átszeljük Ausztriát és a kora délutáni órákban már 
Dél-Tirol egyik kulturális fellegvárát járjuk be. Brixen/
Bressanone egyházi központként rengeteg művészt 
foglalkoztatott mindig. Munkájuk egyik legszebb alko-
tása a kerengő freskóciklusa, ami egyházi témák mel-
lett 800 éves „fotók” repítenek vissza bennünket a 
középkorba. Szállás Bozen/Bolzano környékén.
2. naP » Ma az őszi természet színei csábítanak a 
világörökséget képező dolomitok hegyei közé. A 
hegyvidék egykor gyéren lakott völgyei ma az ide-
genforgalom számára nélkülözhetetlenek. cavalese 
városházája, városi tornya az első megállónk. Tovább-
utazás a Pordoi 2239 m magas hágójára, ahol fan-
tasztikus panorámában lehet részünk. Innen a régió 
egyik egyedülálló völgyébe megyünk, mely a ladin 
őslakosok egyik kulturális szigete lett. A Grödner/
Gardena-völgy és fővárosa, Sankt Ulrich/ortisei, 

hagyományosan a fafaragók otthon, mely megélhe-
tésük egyik nélkülözhetetlen forrását jelenti. 
3. naP » Reggeli után a régió fővárosába, Bozenbe/
Bolzanoba indulunk, ahol közös sétával fedezzük 
fel a város látnivalóit – dóm, Domonkos-templom, 
Laubengasse vagyis a Fő út, Kereskedők Háza, a pi-
actér, Neptun-szobor, halpiac és a ferences rendház. 
Szabadidő után libegővel majd kisvasúttal jutunk fel a 
város fölötti hegyoldalon található rittenbe/renon-
ba. Földpiramisaihoz mi is kisétálunk. Következő ál-
lomásunk. Délután a kaltern/caldarno közelében 
lévő szőlőskertek zamatos borait kóstolhatjuk meg, 
melyek az évszázados borkultúra hagyományait ma 
is elevenen őrzik. 
4. naP » Hazafelé ellátogatunk Sterzingbe/Vippite-
noba és lassan búcsút veszünk a hajdani Tiroli Her-
cegség déli területeitől. Érkezes az esti órákban.
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Idegenvezető: móritz adrienn

Idegenvezető: kálmán lajos

olAszorszÁg

Velence másképp

Dél-tirol őszi színei és ízei



2020. 05. 28-06. 01.
» 5 naP / 4 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

99 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
24 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 20 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 1 éj Kolozsvár 
4* szálloda, 3 éj Tusnádfürdő 
Szent Kristóf Panzió
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » kora reggel indulással utazás, majd gyalo-
gos-buszos városnézés nagyváradon. Látogatást 
teszünk a Szent László-bazilikában, majd sétálunk 
a székesegyház kertjében érintve a Szent László- 
szobrot, a Püspöki-palotát, majd a Kanonok-sort. Utá-
na autóbuszos városnézés Nagyvárad központjában. 
Utazás a Királyhágón át kalotaszeg vidékére, ahol a 
Körösök erednek. Rövid pihenő, felfrissülési, kávézási 
lehetőség. A délutánt kolozsvár központjában töltjük, 
ahol ellátogatunk Mátyás király szülőházához, a Szent 
mihály-templomba, mátyás király szoboregyüttesé-
hez majd a Házsongárdi-temetőbe. Este a szállás 
elfoglalása Kolozsvárott. Vacsora a szállodában.
2. naP » A reggeli elfogyasztása után tovább-
utazás torda irányába ahol megcsodáljuk a tordai 
Sóbánya gigantikus méretű tárnáit. Ezután maros-
vásárhelyre vezet utunk, a székelység fővárosába, 
ahol sétálunk a Rózsák terén, majd látogatást teszünk 
a gyönyörű szecessziós stílusban megépített Kultúr-
palota épületében. Ezt követően folytatjuk utunkat  
korondra, ahol elsősorban a székely népi fazekasság-
gal ismerkedhetünk meg, majd a kirakodóvásárban 
lehetőség nyílik a falu iparművészeti remekeinek 
megvásárlására is. Érkezés Tusnádfürdőre, szállásra, 
vacsora.
2. naP » csíksomlyó, a keresztény világ egyik leg-
nagyobb búcsújáró helye. Az itt látható Szűz Mária-
szobor a világon a legnagyobb, lábának megérin-
tésével minden jóakaratú kívánságunk teljesülhet. 
Reggeli elfogyasztása után csíkszereda érintésével 
indulunk Csíksomlyóra. Kényelmes ruházat és cipő 
viselete ajánlott. A nap során a somlyói búcsúban 
veszünk részt, mely 18.00 órakor ér véget. A prog-
ramok során lehetőségünk nyílik a helyi ételspeciali-
tásokból fogyasztani. Este vacsora a szálláshelyen, 
Tusnádfürdőn.
4. naP » Reggel rövid városnézés Csíkszeredán:  
Mikó-vár, Petőfi-szobor, Taps tér, műjégpálya. 
folytatjuk utunkat és madéfalvára, ahol a siculicidi-
um emlékoszlopánál hajtunk fejet a madéfalvi vesze-
delemben elhunyt székelyek előtt. A Gyergyói-me-
dencén és a Pongrác tetőn (1256 m) át megérkezünk 
Erdély legnagyobb természetes torlasztavához, a  
Gyilkos-tóhoz. A tóparti séta után megcsodáljuk a 
messze földön híres Békás-szoros meredek szikla-

falait. Késő délután Nyergestetőn rójuk le tiszte-
letünket az 1848-1849-es forradalom- és szabad-
ságharcban elhunyt katonák előtt. Este érkezés vissza 
a szálláshelyünkre, Tusnádfürdőre, vacsora.
5. naP » Reggeli után búcsút veszünk „Hargitától” és 
indulunk Fehéregyházára. Petőfi-emlékhely felkere-
sése következik. 1849. július 31-én a Fehéregyház-
tól keletre lévő sík mezőn ütközött meg egymással a 
túlerőben lévő orosz cári csapat és a Bem Apó által 
vezetett magyar sereg. Az ütközet feltételezett szín-
helyén Ispánkútnál esett el Petőfi Sándor, nemzeti 
költőnk. Utazásunk következő célpontja Segesvár. 
Erdély legfestőibb középkori várnegyedét a Világörök-
ség részét képező segesvári vár falain belül találjuk.  A 
középkorban egyike volt Erdély legfontosabb városa-
inak, mind gazdasági, mind egyházi szempontból. A 
középkori utcákkal, régi házakkal, díszes tornyok és 
csipkézett bástyák, meredek lejtésű hegyek, erdővel 
borított domboldalak lenyűgöző látványt nyújtanak. A 
vár egykori közel húsz tornyából és bástyájából kilenc 
a mai napig épen áll. A város szimbóluma az órato-
rony, amely a város minden részéből jól látható.  Ezu-
tán folyamatosan utazunk Magyarországra rövid 
pihenőkkel. Késő esti órákban érkezés.
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Idegenvezető: móritz adrienn

romÁniA

Csíksomlyói Búcsú

2020. 06. 16-21.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj
15-19 fő részvételével:
370 500 Ft/fő
+ reptéri illeték
20-24 fő részvételével:
347 600 Ft/fő
+ reptéri illeték
25 fő feletti részvétellel:

337 600 Ft/fő
+ reptéri illeték

EGyáGyaS FElár
70 300 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• helyi idegenvezető díja
• helyi autóbusz Portugáliában
• Coimbra egyetem 
 + könyvtár tárlatvezetés
• Porto Tőzsdepalota 
 és borkóstoló
• repülőjegy
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• reptéri illeték, 50 EUR/fő  
 (tájékoztató jellegű ár)
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 30 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3*, 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » A reggeli órákban transzfer a bécsi reptérre, 
ahonnan közvetlen járattal érkezünk meg a délutáni 
órákban Portugália fővárosába, lisszabonba. Transz-
fer a szálláshelyre (3 éj).
2. naP » A mai napot teljes egészében lisszabonban 
töltjük. A város a Tejo-folyó torkolatába épült és törté-
nelme az antik korokig nyúlik vissza. Ennek ellenére a 
mai városképet jórészt a 18. században alakították ki, 
hiszen jó 250 évvel ezelőtt egy hatalmas földrengés 
tette a város nagy részét a földdel egyenlővé. A föld-
rengést megelőző virágkor azért még ma is fellelhető 
– Belém-torony, a Szent Jeromos-kolostor, katedrá-
lis. Majd jött a felfedezések kora, és a portugálok a 
felfedezett fél világ urai lettek, hajósai Indiáig jutot-
tak, a gyarmatokról kincsekkel megrakva tértek haza. 
Rájuk emlékeztet a Felfedezők-emlékműve és az 
előtte márványból kirakott világtérkép. A földrengés 
után újjáépítették a várost, amit a Barrio alto negye-
dében látunk a legjobban. De ne hagyjuk ki Alfamat 
sem. Szabadidőben megkóstolhatjuk a város ízeit is 
– Pasteis de Nata, Pastel de Bacalhau.
3. naP » A főváros és tengerpart között egy különleg-
es vidék húzódik. Sintra hűvösebb nyári klímája miatt 
a királyi és a nemesi családok kedvelt helye volt. Ellá-

togatunk a Quinta da regaleiraba, palotája és kertje, 
mint egy misztikus világ tárul fel előttünk. A tenger-
part felé érintjük Portugália egyik egyedülálló borvidé- 
két, majd elérjük a kontinens legnyugatibb csücskét, 
a szél korbácsolta cabo da rocat. Leszakadó ma-
gaspartja virágzó kristályvirágok mezejétől színes. 
Továbbutazás cascaisba, ahol a portugál királyok is 
szívesen pihentek a 20. században. Szűk utcácskái és 
csempével díszített homlokzatai teszik különlegessé ezt 
a helyet. Estorilon keresztül térünk vissza Lisszabonba. 
4. naP » Reggeli után elindulunk Fatima irányába. 
Első megállónk alcobaca, melynek kolostora egy 
tiltott szerelem emlékét őrzi Ines és I. Pedro király 
szarkofágjának formájában. Kolostorának termei a 
szerzetesek kemény életéről mesélnek. Továbbuta-
zunk a tengerpartra, ahol nazare vár ránk. Az óváros 
a fennsíkon a turisztikai negyed fölé emelkedik, a két 
negyed között sikló közlekedik. Kora délután érkezünk 
Batalhaba, ahol a mánuel stílus legszebb emlékét 
találjuk. A királyi sírokat magába fogadó temp- 
lom és település neve egy jelentős csata emlékét őrzi. 
Továbbutazás az ország legismertebb kegyhelyére, 
ahol 100 évvel ezelőtt Mária jelent meg három kis-
gyermeknek. Fatima temploma ma zarándokok ezreit 
vonzza. Elfoglaljuk szállásunkat (1 éj).
5. naP » Fatimát elhagyva az ország első fővárosába, 
a mai egyetelmi városba, coimbraba igyekszünk. Az 
óváros fölé emelkedő egyetemi negyed ma különböző 
fakultások otthona és hagyományainak helyszíne. 
Keressük fel legértékesebb kincsét, a majd 500 éves 
könyvtárát. Továbbutazunk a Douro-folyó torkolatá-
nál épült Portoba. A szűk óvárosi utcák mellett fi-
gyelmünket a folyómenti teraszokon termelt szőlőkből 
készülő portói bornak is szenteljük. Felkeressük a 
város fő látványosságait – állomás épülete díszes 
csempékkel, Se do Porto katedrálisa, Tőzsde-palota, 
I. Luis híd. Városnézés után bevesszük magunkat egy 
helyi borospincébe, hogy megkóstoljuk a világ egyik 
leghíresebb borát, a portoit. Szállás elfoglalása (1 éj).
6. naP » Reggeli után visszatérünk lisszaboni reptér-
re, repülés a bécsi reptérre majd transzfer az egyes 
kiszállópontokhoz.
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Idegenvezető: Szöghy tamás

PortugÁliA

Portugália

36



2020. 07. 14-19.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

134 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
24 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 55 EUR/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 
3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Folyamatos utazás Budapesten át, az M5 
autópályán. Rövid pihenő Szegednél, a határátlépés 
előtt. A nagylaki-i határátlépés után aradon zala 
györgy híres alkotásánál, a Szabadság-szobornál 
kegyelettel hajtunk fejet az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc hősei előtt. Ezután ellátogatunk a 
vesztőhelyhez is. Innen utunk máriaradnára vezet, 
amely a maros-mente és a bánság legnagyobb mária 
kegyhelye: itt az 1767-ben épített, barokk templomot 
tekintjük meg. Ezután megérkezünk dévára, ahol 
siklóval feljutunk „magos Déva várába”. Szállás el-
foglalása Déván (2 éj).
2. naP » A reggeli elfogyasztása után Vajdahunyad-
on megtekintjük a Hunyadiak ősi fészkét, Vajdahu-
nyad várát. A „várak királya” jelzővel is emlegetett 
Vajdahunyadi-vár impozáns méreteivel lenyűgöző 
látványt nyújt. Nem véletlen, hogy a filmvilág is nagy 
becsben tartja a misztikus várkastélyt. Délután felke- 
ressük csernakeresztúr kis faluját, ahol rövid 
betekintést nyerhetünk a bukovinai székelyek minden- 
napjaiba. Megtekintjük a tájházat, majd egy finom  
gulyás elfogyasztása után süteményt és pálinkát kós-
tolunk. Visszautazunk a szállásra.
3. naP » Reggeli után továbbutazunk Gyulafehérvár-
ra, ahol városnéző sétát teszünk Erdély ősi történelmi 
fővárosában: a várnegyedben, ahol a római katoli-
kus-székesegyházat (itt találjuk Hunyadi János, Iza-
bella Királyné és Bethlen Gábor sírhelyét), a Felső- és 
alsó-károly kaput tekintjük meg. A délutánt a Foga-
rasi Havasokba töltjük 2042 méter tengerszint feletti 
magasságon, pihenünk a Bilea-tengerszempartján. 
Este a szállás elfoglalása Brassóban (3 éj).
4. naP » Reggeli után Sinaiara utazunk, ahol meg-
csodáljuk a pazar berendezésű Peles-kastélyt, I. 
Károly román király gyönyörű nyári rezidenciáját. A 
délutánt Brassóban töltjük, az erdélyi szászok egykori 
nagy központjában, ahol városnéző sétánk első ré-
szében ellátogatunk a Fekete-templomhoz, a Fő térre, 
ahol a Városháza is található. Sétánk további részé-
ben felkeressük Európa legszűkebb utcáját a Cérna 
utcát, érintjük a Katalin kaput, valamint a várfalak 
mögé is betekintést nyerünk. Rövid szabadprogram 
után visszautazunk a szállásra.

5. naP » Reggeli után, utunk Prázsmárra vezet, ahol 
a Világörökség részét képező, XIII. században épült 
gótikus szász erődtemplomot tekintjük meg. Ezután 
Háromszékre látogatunk. A következő állomásunk 
kézdivásárhely lesz, ahol megtudhatjuk mi az udvar-
tér, megemlékezünk Gábor Áron ágyúöntőről, a híres 
kézdivásárhelyi céhekről, majd lehetőségünk lesz 
megtekinteni a Céhtörténeti múzeumot, valamint a 
„zsuzsi és Andris népviseletben” című kiállítást. Utunk 
innen Gelencére vezet, ahol megtekintsük a gyönyörű 
XIII. században épült Árpád kori római katolikus temp-
lomot. Este visszaérkezés a szállásra.
6. naP » Reggeli után hazaindulunk. Útközben 
nagyszeben városába látogatunk, az erdélyi szászok 
egykori kulturális és kereskedelmi központjába, ahol 
városnézésünk során megcsodálhatjuk a nagy és 
kis piacteret, a tanácstornyot, a Hazugok hídját, a 
szász evangélikus székesegyházat és a Bruckenthal-
palotát. Ezután arad irányába folyamatos utazás 
rövid pihenőkkel, majd határátlépés után folyamatos 
hazautazás Kapuvárra. Érkezés az éjszakai órákban.
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Idegenvezető: lukács attila

romÁniA

csodálatos dél-erdély

2020. 07. 02-06.
» 5 naP / 4 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

97 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
24 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 50 EUR 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 1 éj Kolozsvár 
4* szálloda, 3 éj Tusnádfürdő 
Szent Kristóf Panzió
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Gyalogos városnézés nagyváradon. Láto-
gatást teszünk a Szent László Bazilikában, majd 
sétálunk a székesegyház kertjében, érintve a Szent 
László szobrot, a Püspöki palotát, majd a Kanonok 
sort. Utána városnéző sétát teszünk Nagyvárad köz-
pontjában, ahol megnézzük a partiumi szecesszió 
remekműveit – többek közt a Fekete Sas palotát, 
és megemlékezünk Nagyvárad Ady korabeli pezsgő 
irodalmi életéről. Utazás a királyhágón át kalotaszeg 
vidékére, ahol a Körösök erednek. Rövid megállás, 
felfrissülés, kávézási lehetőség. A délutánt kolozsvár 
központjában töltjük, ahol ellátogatunk mátyás király 
szülőházához, megnézzük a felújítás alatt álló Szent 
mihály templombot, mátyás király szobor együttesét, 
majd sétálunk a Házsongárdi temetőbe. Itt megismer-
kedünk a középkori kolozsvári élet titkaival. Este a szál-
lás elfoglalása Kolozsvárott. Vacsora a szállodában.
2. naP » A reggeli elfogyasztása után továbbutazás 
torda irányába, ahol megcsodáljuk a tordai sóbánya 
gigantikus méretű tárnáit, megismerkedünk a sókiter-
melés világával és megcsodáljuk az autóbuszból azt 
a bizonyos templomot, ahol a világon elsőként tör- 
vénybe foglalták a vallásszabadságot. Ezután Seges-
várra vezet utunk, a szászok alapította városba, Dra-
kula szülővárosába. Látogatást teszünk a várnegyed-
ben, a diáklépcsőn felsétálunk, majd a gyönyörű 
óratorony és a bástyák által körülvett épületekben 
gyönyörködhetünk miközben megismerkedünk az 
erdélyi szászok világával. Tovább utazunk Fehéregy-
házára, ahol a fehéregyházi csata helyszínén megem-
lékezünk Petőfi Sándorról. Este érkezés a szállásra.

3. naP » Részt veszünk a székely népviselet ünne-
pén a csíksomlyói nyeregben, megismerkedünk 
Székelyföld összes népviseletével. A nap délutánján a  
gyimesi csángóknál teszünk látogatást, s egyben az   
egykori Magyarország legkeletibb pontján. Ellátogatunk  
az ezeréves határhoz, ahol megtekintjük a Rákóczi-
várat, a 30-as őrházat, valamint a Kontumáci-kápol-
nát. Megemlékezünk a moldvai csángókról is, akik 
magyarságát nagy mértékben gyarapította az 1764-es 
madéfalvi veszedelem. Visszaérkezés a szállásra. 
4. naP » Reggeli után a Vulkánok földjét vesszük 
irányba, ahol elsőként a Mohos-tőzeglápot látogat-
juk meg: itt megismerkedünk a krátertavak kialaku-
lásával, megcsodáljuk a különleges tőzeg-kedvelő 
növényfajokat melyek szép számban megtalálhatóak 
az általuk nagyon kedvelt savas talajban. Innen lesé-
tálunk a Szent anna-tóhoz, amely Közép-Kelet-Euró-
pa egyetlen épségben megmaradt vulkáni krátertava. 
Ismerkedünk továbbá az utóvulkanizmus székelyföldi 
csodáival. A következő állomásunk kézdivásárhely, 
ahol megtudhatjuk mi az udvartér, megemlékezünk 
Gábor Áron ágyúöntőről, majd lehetőségünk lesz 
megtekinteni a Céhtörténeti Múzeumot, valamint a 
„zsuzsi és Andris népviseletben” című kiállítást. A 
nap délutánján a csíki-havasok csúcsai közt utaz-
va megcsodálhatjuk a gyönyörű erdélyi tájat, majd 
Nyergestetőn rójuk le tiszteletünket az 1848/49-es 
forradalom és szabadságharcban elhunyt katonák 
előtt. Visszaérkezés a szállásra.
5. naP » A csodálatos Déli-kárpátok irányába in-
dulunk hazafelé. Utunk során gyönyörködhetünk az 
autóbuszból a Fogarasi-havasok monumentális, hó-
födte csúcsaiban. Átutazunk Fogarason, ahol tartunk 
egy frissítő szünetet és megnézzük kívülről a Fogarasi 
várat. Továbbutazva megcsodáljuk a kerci apátságot, 
mely a kárpát-medencei korai gótika egyik legjellegze-
tesebb példája. nagyszebenben, a szászok egykori 
fővárosában városnéző sétát teszünk mely során  
érintjük piactereit, hangulatos középkori utcáit, evan-
gélikus templomát és a Hazugok hídját. Innen már a 
határ felé vesszük az irányt, folyamatosan utazunk 
rövid pihenőkkel. Hazaérkezés a késő esti órákban.
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Idegenvezető: Szakács Enikő

romÁniA

ezer székely leány találkozó
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ÚJ



2020. 08. 11-16.
2020. 10. 06-11.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

116 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
30 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 55 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 1 éj Kolozsvár 
4* szálloda, 3 éj Tusnádfürdő 
Szent Kristóf Panzió
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » A határátkelés után utazás a Királyhágón át 
a Kalotaszeg vidékére, ahol a Körösök erednek. Rövid 
megállás, felfrissülés, kávézási lehetőség. A délutánt 
kincses kolozsvár központjában töltjük, ahol elláto- 
gatunk a Házsongárdi-temetőbe, Mátyás király-szo- 
boregyütteshez, a híres farkas utcába, majd mátyás 
király szülőházához, érintjük a Szent Mihály-templo-
mot. Este a szállás elfoglalása Kolozsvárott.
2. naP » A reggeli elfogyasztása után torda irányába 
indulunk, ahol megcsodáljuk a Tordai Sóbánya gi-
gantikus méretű tárnáit. Ezután marosvásárhelyre 
vezet utunk, a székelység fővárosába, ahol sétálunk 
a Rózsák terén, majd látogatást teszünk a gyönyörű 
szecessziós stílusban megépített Kultúrpalota épüle-
tében. Ezt követően folytatjuk utunkat korondra, ahol 
elsősorban a székely népi fazekassággal ismerked-
hetünk meg, majd a kirakodóvásárban lehetőség nyí-
lik a falu iparművészeti remekeinek megvásárlására is. 
Érkezés Tusnádfürdőre a szállásra (4 éj).

3. naP » Reggeli után látogatás az igazi csíki Sör 
manufaktúrában. A látogatás bepillantást enged a 
sörgyártás titkaiba, melyet sörkóstolás követ. Ezu-
tán Újtusnádra jutunk, ahol lovaskocsikra szállunk és 
a Hargita-hegység festői környezetébe kirándulunk 
kipróbálva a helyi gasztronómiai finomságokat. Sétál-
hatunk a fenyvesek között, pihenhetünk, gyönyörköd-
hetünk a Hargita-hegység fenyves erdőiben. Késő 
délután hazatérés Tusnádfürdőre, fakultatív program-
ként kipróbálhatjuk a tusnádfürdői wellnessfürdőt.
4. naP » Reggeli után indulás a Szent anna-tóhoz, 
amely Közép-Kelet-Európa egyetlen épségben  
megmaradt vulkáni krátertava, majd séta a mohos-
tőzeglápban. A következő állomásunk kézdivásár-
hely, ahol megtudhatjuk mi az udvartér, megem-
lékezünk Gábor Áron ágyúöntőről, majd lehetőségünk 
lesz megtekinteni a Céhtörténeti múzeumot, valamint 
a „zsuzsi és Andris népviseletben” című kiállítást. 
Utunk innen alsócsernátonba vezet, ahol Székelyföld 
leggazdagabb szabadtéri kiállítását láthatjuk a Hasz-
mann Pál Múzeumban. Késő délután Nyergestetőn 
rójuk le tiszteletünket az 1848-1849-es forradalom- és 
szabadságharcban elhunyt katonák előtt.
5. naP » Utunk csíksomlyóra vezet, a római ka-
tolikus vallás felleg-várába, ahol a Csíksomlyói-
kegytemplomot tekintjük meg. Ezután rövid séta a 
Barátok feredőjének nevezett népi fürdőhöz. Ezután 
a Gyergyói-medencén és a Pongrác-tetőn (1256 m) 
át megérkezünk erdély legnagyobb természetes tor-
lasztavához, a Gyilkos-tóhoz. A tóparti séta után 
megcsodáljuk a messze földön híres Békás-szoros 
meredek sziklafalait.
6. naP » Hazafele utunk Segesvárra vezet, a szászok 
alapította városba. Látogatást teszünk a középkori 
várnegyedben, amely ma a Világörökség részét képe-
zi, a gyönyörű óratorony- és a bástyák által körülvett 
épületekben gyönyörködhetünk. Ezután Kolozsvár, 
Nagyvárad irányába folyamatosan utazunk Magyaror-
szágra rövid pihenőkkel.
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Idegenvezető: 08.11-16. és 10.06-11. lukács attila
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2020. 05. 06-11.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj
15-20 fő jelentkezése 
esetén:
329 000 Ft/fő
21 fő feletti 
jelentkezése esetén:
296 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
76 500 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• reptéri illeték díját, kb.
 70 EUR/Fő 
 (tájékoztató jelleggel)
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 74 EUR 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program: 
Flamenco est, 25 EUR/fő
SZálláS: 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Buszos transzferrel érkezünk meg a bécsi 
reptérre, idegenvezetőnk pedig már a kezdetektől 
kíséri Önöket, segítve a reptéri ügyintézést. Pár órás 
repülést után landolunk malagaban, ahol egy andalúz 
busztársaság busza áll rendelkezésünkre. A késő 
délutáni órákban elfoglaljuk a tengerparti szállásunkat 
– torremolinos településén (1 éj).
2. naP » Reggelit követően elindulunk a régió belseje 
felé. Ma Granada vár ránk, mely nevét az arab korban 
kapta az itt termesztett gránátalmának köszönhetően. 
óvárosa központjában a katedrális őrzi a „Keresz-
tény királyok” impozáns sírhelyét. Délután nyakunkba 
vesszük az arab időkből fennmaradt alhambra palo-
tanegyedet és lenyűgöző kertjeit, a Generalifet. Az 
arab kultúrkör legszebb emlékei képezik utunk egyik 
fénypontját. Kertjei felérnek egy botanikus kert gazda-
gságával, palotáinak formakincse pedig egyszerűen 
utolérhetetlen, mint egy mesevilág. Kis csobogókkal 
tarkított belső udvarai nyugalmat és harmóniát sugá-
roznak és ennek a mesevilágnak részesei lehetünk mi 
is. Szállás Granada.
3. naP » Megreggelizve indulunk tovább. Utunkat 
kiterjedt olajligetek kísérik egy hegyvidéket átszelve. 
cordoba belvárosa ma Andalúzia több pontjával 

együtt a Világörökség részét képezi. Évszázadokkal 
ezelőtt több kultúra élt itt egymás mellett békében, ez 
a virágkor ma is lépten-nyomon utolérhető. A zsidó 
és az arab negyed szűk utcácskái fogják közre az 
egykori mecsetből átalakított katedrálist, a Mezquitat. 
Belsejében két világ találkozik – a mórok által épített 
oszloperdő és a kereszténység reneszánsz és barokk 
díszítése. A város antik történelméből is őriz bőven 
látnivalót, pl. a Guadalquivir-folyón átívelő római hi-
dat. Szállás Sevilla.
4. naP » Az egész napot Sevilla megismerésének 
szenteljük. A Guadalquivir-folyó mellett kialakult 
várost kultúrák keveredése jellemzi ma is, ahol az 
arab időkre visszatekintő kusza utcahálózat jól meg-
fér a várost visszahódító keresztény kultúrával. A 
királyi palota és a mellette létesült egyházi központ 
kiemelt pontja a városnak. A Plaza Espana hatalmas 
tere a századelőn megrendezett világkiállítás spanyol 
pavilonja volt, csempedíszei egész Spanyolországot 
elénk varázsolják. De emellett több pavilon is fenn-
maradt, melyek kiterjedt zöld parkokkal színesítik a 
város hangulatát. Szabadidőben akár hajóra szállha-
tunk, hiszen az 1992-es Expo helyszínei a legjobban 
is közelíthetőek mag. Szállás Sevilla.
5. naP » A délelőttünket jerezben tölthetjük, ahol 
a belváros után felkeresünk egy neves sherry-pin-
cészetet. Ez a különleges technológiával készülő bor 
ma világszerte kelendő portéka, így ezt nekünk is meg 
kell kóstolnunk. Útban a tengerpart felé paratölgyek 
között meghúzódó apró falvak sok turistát csalogat-
nak minden évben. Ez a „fehér falvak” világa, melyek 
közül a legnagyobb ronda városa. Ronda egy szur-
dok menti fennsíkra épült, káprázatos elhelyezkedése 
és szűk kis utcácskái remek búcsúhelyszín számunk-
ra a régió belsejétől. A sokszínű  Sierras de las Nieves 
hegyvidékén keresztül érjük el újra a tengerpartot és 
elfoglaljuk szállásunkat Torremolinos településén. 
6. naP » A repülés időpontjától függően nyílik 
lehetőségünk még egy kicsit ejtőzni a délelőtti órák-
ban, majd transzferrel érkezünk meg a malagai rep-
térre és 3 órás repülést követően a bécsi reptérre. 
Schwechatról a Gál Busz egyik buszával transzfer az 
egyes kiindulási pontokra.
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Idegenvezető: kálmán lajos

sPAnyolorszÁg

Andalúzia, az 
„Ezeregy éjszaka meséi”
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2020. 06. 16-21.
» 6 naP / 5 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

162 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
36 000 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
• Chilloni-vár helyi vezetés díját 
 és Furga gőzös költségét
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 126 CHF 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 
3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Korai indulás követően érjük el Ausztriát. 
Az utazást majd tirolban, rattenberg városában 
szakítjuk meg, mely valaha a Tiroli Hercegség határ-  
és vámállomása volt. Gazdagságáról házai ma is 
büszkén tanúskodnak. Továbbhaladva az Inn völgyé-
ben jutunk el Ausztria utolsó tartományába, hogy el-
foglaljuk vorarlbergi szállásunkat.
2. naP » Reggeli után irány a szomszédos Svájc. A  
mai napon az ország két gyöngyszemével ismer-
kedünk meg. luzern, hasonlóan sok más városhoz 
vízpartra épült, mely fejlődésében nélkülözhetetlen 
tényező volt. Itt több kereskedelmi útvonal is találko-
zott, kereskedőházak Európa minden szegletéből 
kínálták áruikat. A pénzből jutott bőven építkezésre 
is: a Kapell híd, a jezsuiták hatalmas temploma és 
rendháza, a Városháza vagy akár a molnárok Spreuer 
hídja. A Musegg-fal majdnem 1 km-es darabja is fenn- 
maradt. Másik állomásunk az ország fővárosa. Bern 
az Aare-folyó kanyarulatában épült, kihasználva an-
nak természetes védelmét. Az ország legmagasabb 
templomtornyát itt a fennsíkon találjuk, akárcsak a 
zytglocke játékos óraszerkezetét, polgári házak ka-
tonás sorát vagy a legszebb díszkutakat. A parla-
ment épülete azonban már az újkor szülöttje, ahol az 
„egy mindenkiért, mindenki egyért”-elv érvényesül. 
Továbbutazás a szállásra.
3. naP » A mai nap a Genfi-tóé lesz. Szállásunkat 
elhagyva bepillantást nyerhetünk a Savoy-család 
egyik vízi várába, a chillon-várba. Utána Montreux-n 
keresztül célunk Genf lüktető városa, mely a francia 
kultúra színes fellegvára. A tó nyugati csücskében 
helyet kapó város szintén többszintes, jól védhető 
Felsővárosának központja a reformáció központja 
is. Fel kell keresnünk a Reformáció falát, a kated-
rálist Kalvin székével, majd az Alsóváros palotái 
következnek, a virágórával és a tóban lévő hatal-
mas szökőkúttal, a Jet d’eau-val. Több nemzetközi  
szervezet is itt alakította ki székhelyét a modern  
külvárosban. 
4. naP » Ma „óriásokkal” mérhetjük össze magunkat, 
melyek, mint egy hatalmas pajzs védik Svájc déli ha-
tárát. Célunk a Rhone-völgy egyik leágazó völgye, 
mely közel kétszáz éve csalogatja a hegymászókat. 
Zermatt az alpinizmus bölcsőjének is tekinthető, a 
matterhorn csúcsát ma is innen hódítja meg a hegy-

mászók sokasága. Mi túracipő nélkül is felemelked-
hetünk a 4000 m-t is meghaladó csúcsok közé. Egyik 
sokak által kedvelt pontja ennek a vidéknek a Gorner-
grat (3100 m), melyet az érdeklődők fogaskerekűvel 
érhetnek el. Innen felejthetetlen kilátás nyílik a Mat-
terhorn hegyes fokára, ahol az ember eltörpül a ter-
mészet „nagyjai” között. Ha valaki azonban csak ala-
csonyabb magasságokba vágyik, neki a Sunnegga 
(2100 m) pontját ajánljuk.
5. naP » Reggeli után elhagyjuk a Genfi-tó környékét. 
Utunkat és a rhone völgyében haladva egy külön-
leges népcsoport – a wallser németek – építészetével 
ismerkedünk. Fából készült épületeinek különleges 
díszítése és praktikus megoldásai, mint az „egér-
gátak” fotóra kívánkoznak. A Rhone-folyón épített 
függőhíd kihagyhatatlan számunkra is. A folyó for-
rását ma is a rhone-gleccser képezi. Ez hegyvidék 
bizony komoly akadályt jelentett évszázadokig az em-
ber számára. Megoldást a vasút kiépítése hozott itt is. 
A Furka-vasútvonal gőzösei még ma is közlekednek 
és ezzel a vonattal a századfordulóra lépünk vissza, 
amikor turisták özöne választotta ezt a kényelmes 
utazási módot Svájc megismeréséhez. A késő délu-
táni órákban érjük el a vorarlbergi szállást.
6. naP » A kora reggeli órákban elindulva rendszeres 
pihenőkkel érjük el Magyarországot.
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Idegenvezető: kálmán lajos

SVáJC

Svájc – a „legek” földje
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tÉli EStÉk – képes ízelítő: Győr 01. 31.

tÉli EStÉk – képes ízelítő: Sopron 01. 24.



2020. 07. 27-30.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

133 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
23 000  Ft/fő

2020. 07. 16-19.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

81 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
17 300 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 98 CHF 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 70 EUR 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » korai indulás után átszeljük Ausztriát egy  
köztes megállóval. Az Inn partján kialakult Schwaz 
egykor Európa legnagyobb ezüstbányájával rendel- 
kezett. Az innen származó ezüstből készült a tiroli  
ezüsttallér, mely Európa szerte szívesen látott fizető-
eszköz volt. Főútja és temploma egykori jelentőségét 
még ma is jól mutatja. Továbbutazás az Inn medrét 
követve a svájci határon át. A majd 2400 m magas 
Flüela-hágón átkelve érjük el szállásunkat davosban.
2. naP » Reggelit követően ma jórészt vasúton is-
merkedünk Svájc hegyeivel. tiefencastel vasútállo-
másán szállunk fel az Albula-Bernina-Express kü-
lönleges vonatára. Ez a hegyi szakasz valódi úttörő 
munka volt a svájci vasút történetében. Ez a vasút a 
rétóromán és az olasz nyelvi területeket köti össze. A 
Bernina-hágó a Duna révén a Fekete-tenger és a Pó-
folyó által az Adria vízválasztó területeit választja el 
egymástól. Végállomása tirano már Olaszországban 

van. Hazafelé megállunk Sankt moritzban, ahol a téli 
sportok több válfaja is kialakult. 
3. naP » Délelőtt churba, graubünden kanton köz-
pontjába utazunk, ahol a közös sétával ismerkedünk 
az egymástól jól elkülönülő polgári és egyházi ne-
gyeddel. Szabadidőt követően vonatra szálunk, hogy 
a Rajna medrét követve, annak egyedülálló áttöré-
sét megcsodáljuk. disentisben szállunk újra buszra 
és a Rajna másik forrásága mellett haladva a folyó 
szurdokához, a Via Malahoz érünk. Késő délután 
lehetőségünk nyílik a davosi Schatzalphoz feljutni, 
mely Thomas Mann regényében is megjelenik.
4. naP » Hazafelé megszakítjuk utunkat a Stamsi 
apátságnál. Itt temetkeztek a ciszterciek támoga- 
tásával a tiroli hercegek. Folyamatos utazás pihe-
nőkkel. Hazaérkezés a késői órákban.

1. naP » Utazás Komáromon át a történelmi Magyar-
ország híres bányavárosába körmöcbányára, mely-
nek pénzverdéje ma is működik. Megtekinthetjük a 
körmöci várat és gyönyörű Fő terét, majd városnézés 
a gazdag múltú Besztercebányán. Ezt követően uta-
zunk a magas-tátra igazi téli üdülő és sportközpont-
jába a csorba-tóhoz. Séta a tó partján, szabadidővel. 
szállás tátracsorbán (3 éj).
2. naP » egész napos tátrai kirándulás a második 
napon, melyet a tarpataki-vízesésnél kezdünk. 
Lenyűgöző szépsége ihlette Csontváryt egyik leghíre-
sebb képe alkotására. Továbbutazunk lomnicra, mely 
kiindulópontja a csúcsokra vezető libegő állomás-
nak. Mi az 1700 m feletti Kőpataki-tóhoz utazunk. 
zárásképpen ellátogatunk Poprádra, ahol a legrégeb-

bi városrészen teszünk sétát, egy igazi szepesi hangu-
latú, egykor önálló városban, Szepesszombaton.
3. naP » A mai napon ellátogatunk az egykori ma-
gyar-lengyel határra, tutajozunk a határfolyón, a ka-
nyargó dunajecen, majd meglátogatjuk a középkori 
ólubló várát. Utolsó programként késmárkra látoga-
tunk, fejet hajtunk Thököly Imre sírjánál, sétálunk a 
megújult városban.
4. naP » Búcsúzunk a Tátrától, átutazva a Szlovák-
paradicsomon, érkezünk Betlérre. Séta az egykori 
Andrássy birtokon, elsőként a betléri kastélyt, majd 
a mauzóleumot tekintjük meg. Továbbutazás ochti-
nara, látogatás a híres aragonit barlangban. Rövid 
megállókkal érkezünk haza az esti órákban.
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Idegenvezető: kálmán lajos

Idegenvezető: Gőgh Tibor

SVáJC

szlovÁkiA

Svájc vasúton

Felvidéki barangolások

2020. 05. 16-17.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

38 800 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
6 500 Ft/fő

2020. 06. 04-07.
» 4 naP / 3 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

94 000 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
19 800 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 23 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK 107 EUR/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » A reggeli órákban elhagyjuk Magyaror-
szágot a Felvidék irányában és a Kárpátok vonulatai 
felé közeledünk. A Garam völgyét követve jutunk el 
Besztercebányába, amely a történelmi magyaror-
szág egyik legjelentősebb bányavárosa volt. A tatár-
járással elpusztult települést a szászok népesítették 
be újra és tették virágzó várossá. Az itt bányászott 
nemesfémek busás hasznot hoztak, mely ma is jól 
felmérhető a vár, a plébániatemplom és több palota 
révén is – Turzó-palota rejtett freskóival. Induljunk 
tovább a dobsina-jégbarlangba. A Világörökség ré-
szét képező természeti kincs egyedülálló a Kárpátok 
területén, mely jégbe formált csodái között egy fél 
órát töltünk el. Sétánk alatt 500 m-es távot teszünk 
meg fagyos környezetben, a ruházatot és cipőt is  
ennek megfelelően kell megválasztani. Elfoglaljuk 
szállásunkat.

2. naP » Délelőtt megint leszállunk a mélybe, de 
most egy mesebeli cseppkőbarlangot keresünk fel.  
A domica-barlang különlegessége abban rejlik, hogy 
a gyalogos ismerkedés mellett egy darabon csónaká-
zunk is, így közel egy km-t fedezhetünk fel a barlang-
rendszer Magyarországra is átnyúló összesen 25 
km-nyi teljes hosszából. Formakincse ámulatba ejtő – 
fodros cseppkövek, kristálykádak, megkövült szakál-
lak és megannyi szépség! Az Andrássy család kas-
télya nélkül azonban nem hagyhatjuk el a vidéket. A 
Betléren épült családi lakot egy hatalmas angol park 
egészít ki, melynek köszönhetően vadászkastélynak 
tűnhet az épület. Ennek ellenére könyvtára, különböző 
gyűjteményei a szobák belső berendezésével kie-
gészülve felbecsülhetetlen értékűek. Látogatásunk 
után elindulunk hazafelé elhaladva Budapest mellett. 
Érkezés az esti órákban 

1. naP » Utazás a karszt vidékre, ahol közel 100 
kisebb-nagyobb barlang található. A leghíresebbel, 
a Postojnai-cseppkőbarlanggal ismerkedünk meg. 
Elektromos kisvonattal jutunk a világörökség részét 
képező barlang belsejébe, majd sétát teszünk a léleg-
zetelállító cseppkőképződmények között. A felszínre 
kisvonattal térünk vissza. Ezt követően utazunk a 
tengerparti szálláshelyünkre izolára (1 éj).
2. naP » Reggelit követően utazás a szlovén tóvi-
dékre, de útközben még megtekintjük a világhírű li-
picai ménes otthonát, majd látogatást teszünk Skofja 
lokaban. Séta az egykori püspöki rezidencia körül. 
Utazás a  szálláshelyünkre (Naklo - 2 éj).
3. naP » A varázslatos alpesi tóvidékkel ismerkedünk, 
elsőként a Bohinji-tó szépségeivel. Először libegővel 
jutunk fel a Vogel-hegy kb. 1600 m-es magasságára, 
ahonnan csodálatos a kilátás a tóra. A tó keleti  
csücskében található ribcev lazban sétálunk, meg-

tekintjük a Keresztelő Szent János-templomot, majd 
visszatérve Bledbe, vízre szállunk. Helyi nevezetesség 
a pletnának nevezett gondola, amellyel a kis szigetre 
utazunk. Itt megtekintjük a barokk belsejű kegytemp-
lomot, majd visszatérve a tópartra, először a tó fölé  
magasodó várat látogatjuk meg. A nap zárásaként 
egy csodálatos természeti szépségben, a Vintgar-
szurdokban gyönyörködhetünk.
4. naP » Az utolsó napunkat a főváros, ljubljana  
nevezetességeinek a feltérképezésével kezdjük. A 
belvárost, a kettészelő Ljubljanica két partján elte- 
rülő műemlékek mindenkit elbűvölnek, hiszen meg-
tekintjük a katedrálist, az Operát, a városházát és 
a szimbólumnak számító Római polgár szobrát. To- 
vábbutazunk, majd az ország második legnagyobb  
városával, mariborral zárjuk a napot. Városnézést 
követően indulunk haza. Érkezés az esti órákban.
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Idegenvezető: Gőgh Tibor

szlovÁkiA

szlovéniA

Kárpátok kívül-belül

Szlovénia gyöngyszemei

ÚJ

2019 fotópályázat nyertes képe, 
készítette kasznár katalin



2020. 08. 17-18.
» 2 naP / 1 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

39 500 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
6 000  Ft/fő

2020. 06. 12-14.
2020. 09. 18-20.
» 3 naP / 2 Éj

rÉSZVÉtEli dÍj

64 700 Ft/fő
EGyáGyaS FElár
17 300 Ft/fő

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 73 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

a részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
a részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Ennek megkötése szerződés-
kötési feltétel. Ez alól kivétel, 
ha az utas írásban nyilatkozik, 
hogy rendelkezik utasbiztosí-
tással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK: 45 EUR 
(tájékoztató jellegű ár)
SZálláS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
EllátáS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. naP » Utazás az Európa zöld szigetének nevezett 
Szlovénia gyönyörű tájain keresztül az ókori alapítású 
fővárosba. ljubljana sajátos fekvése mindenkit meg-
ragad, hiszen a Lubljanica által átszelt város igazán 
festői látványt nyújt a város fölé magasodó várral 
együtt. Megtekintjük a katedrálist, a múzeumi negye-
det és a híres 3-as hidat. Továbbutazunk Postojnára, 
ahol a világörökség részét képező cseppkőbarlangot 
tekintjük meg, részben elektromos kisvasúttal, rész-
ben gyalogosan. Ezt követően a Bledi-tó partján talál-
ható Bledbe utazunk. Szállás a környéken (1 éj).

2. naP » A mai nap a tóvidék nyugati tavának, a Bohinji- 
tónak a nevezetességeivel ismerkedünk. Libegővel ju-
tunk fel a Vogel-hegyre, ahonnan felejthetetlen látvány 
tárul elénk a tóval és a szemben lévő triglav-hegy-
séggel együtt. Visszatérve Bledbe, a helyi gondolával ju-
tunk el a tavon található festői kis szigetre. Megtekintjük 
a kegytemplomot, majd visszatérünk pletnával a tópart-
ra. Ezt követően a tó fölé magasodó várat látogatjuk, 
melynek kiállítása visszavisz bennünket a múltba. Bú- 
csúzunk Bledtől és útközben az ország második leg-
nagyobb városának, maribornak a látnivalóit ismerjük 
meg séta keretében. Hazautazás a fenti útvonalon.

1. naP » A reggeli órákban útnak indulunk Szlovénia 
felé. A Semmering alatti alagutak sora mögött a Mura 
és a Mürz völgyében folytatjuk utunk, ahol kis szüne-
tet tartunk Bruck Fő terén. Következő megállónk már 
Karintiában lesz. Sankt Veit a Glan-folyó mellett fon-
tos kereskedelmi központ volt, melyet ma is vaskos 
várfal ölel körül. Takaros házai remek alkalmat ad-
nak egy kis megállóra. A Wurzen-hágón, egyben az 
osztrák-szlovén határvonalon átkelve már az Alpok 
déli lejtői tárulnak elénk. kranjska Gora a síugrók 
fellegvára, ahol sísáncok egész sora várja a sport sze-
relmeseit. Mai napunk utolsó állomása a radovlji-
caban található különleges méhész gyűjtemény. Késő 
délután elfoglaljuk szállásunkat.
2. naP » A mai napunk Szolénia Unescos vasúti kinc-
sével, a Bohinji-vasút telik részben. Ez a történelmi 
vasútvonal a nyári hónapokban gőzmozdonnyal kö-
zlekedik az ország egyik legszebb vidékét átszelve. 
Mi a Bled és Nova Gorica közötti szakaszt tesszük 
meg a Soča mentén haladva, átkelve alagutakon és 
viaduktokon. Nova Gorica már az újkori határalakítás 

idejéből származik, így történelmi városrésze olasz 
földön maradt a határvonal átalakításakor. Délután vis-
szatérünk Bledbe, ahol felkeressük a várat és a dom-
boldalon lesétálunk a tópartra. Jó idő esetén érdemes 
átkelni csónakkal a szigetre, ahol legendák mesélnek 
a kegyhely kialakulásáról. Élményekkel tele érdemes 
megkóstolni a híres bledi krémest is pihentetőül. 
A gőzmozdonyt vis maior (pl. előre nem látható 
műszaki probléma) esetén dízel vonat is helyette-
sítheti normál vasúti kocsikkal. Ez esetben a prog-
ramot megtartják, utólagos reklamációra, pénz-
visszatérítésre nincsen lehetőség.
3. naP » Reggeli után irány az osztrák határ. A loibl- 
hágó alatti alagúton érkezünk meg Ausztriába, ahol 
a Karavankák hegyei között mesebeli tájban gyö-
nyörködhetünk. Rövid pihenőre megállunk Karintia 
fővárosában, klagenfurtban. Következő állomásunk 
a Lavant-folyó kiszélesedő völgyében épült Sankt 
Paul-kolostor, mely könyvtára és kincstára egyedü-
lálló darabokkal rendelkezik. A mai napunkat utoljára 
Hartbergben szakítjuk meg, 
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szlovéniA

szlovéniA

Szlovénia kincsei

Szlovénia gőzössel

ÚJ

Idegenvezető: 2020. 06. 12-14. kálmán lajos, 2020. 09. 18-20. Pajter martina



1. naP » Kora reggeli indulás, utazás a cseh fővárosba. A Prágával 
való ismerkedés során megtekintjük arany Prága nevezetességeit: 
a Várnegyed látványosságait, a Szent Vitus székesegyházat, Szent 
György szobrát, az Aranyművesek utcácskáját és a palotákat helyi 
idegenvezető segítségével. A városnézést követően szabadprogram-

ra is lehetőség lesz, elvegyülhetünk az adventi forgatagban, sétálha-
tunk a csodás adventi vásárban. A vacsorát egy hangulatos prágai 
étteremben fogyasztjuk el. Szállás Prágában.
2. naP » Reggelit követően a híres károly-hídon átsétálva folytatjuk 
utunkat az óváros térig. Az óvárosban megtekintjük az óratornyot 
(orloj), Husz János szobrát és a Tyn templomot. Szabadprogramot 
követően hazautazás Magyarországra. Érkezés a késő esti órákban.

1. UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJöTTE
Az Utazási Iroda kijelenti, hogy az utazásszervező és közvetítő tevékeny-
séghez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, a jogszabályokban 
előírt mértékű vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést a Colonnade 
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötötte meg (kötvényszám: 
9900000113).
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az Utas írásbeli meg-
rendelését az Utazási Iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja 
és a megrendelt utazásra vonatkozó részvételi díj előleget pénztárába 
vagy folyószámlájára bevételezi, továbbá az Utazási Iroda és az Utas 
aláírják az utazási szerződést és az ezen utazási szerződés általános fel-
tételeit tartalmazó iratot. 
Az utazási szerződés a megrendelő, mint Utas és az Utazási Iroda között 
jön létre függetlenül attól, hogy a megrendelő az utazási szolgáltatásokat 
saját maga vagy harmadik személy(ek), mint kedvezményezett(ek) 
javára rendeli-e meg, illetve hogy az Utas a harmadik személy(ek) vonat-
kozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal.
Az utazási szerződésben rögzített utazás időtartamát, annak egyes szol-
gáltatásait, minőségét, részvételi díját és egyéb költségeit az utazási pro-
gram leírása tartalmazza. Az utazási szerződés alapján az Utazási Iroda 
az utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, 
továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, az Utas a szolgáltatások 
átvételére és díj fizetésére köteles.
Az Utas és az Utazási Iroda közös megegyezéssel a jelen ÁSzF-ben foglal-
taktól írásban eltérően is megállapodhatnak. A repülőgépes utazások es-
etén az Utazási Iroda kiegészítő szerződési feltételeket alkalmazhat.

2. UtaS joGai ÉS kötElEZEttSÉGEi
Az Utas jogosult az Utazási Irodától az utazással kapcsolatban in-
formációkat kérni.
Az Utas köteles az Utazási Iroda vagy annak képviselője (pl. idegenvezető, 
csoportkísérő) által kijelölt találkozások helyét és idejét betartani. Az en-
nek be nem tartásából eredő hátrányos következményeket, károkat, költ-
ségeket az Utas köteles viselni. Társasutazások esetén az Utas köteles 
olyan magatartást tanúsítani, hogy a társasutak programjainak lebonyolí-
tását, az utastársak nyugalmát indokolatlanul ne zavarja vagy akadályozza.
Az Utas jogosult az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel 
jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt 30 napig olyan harmadik 
személy részére engedményezni, aki megfelel az utazási szerződésben 
meghatározott feltételeknek. Az Utas köteles az engedményezésről az 
Utazási Irodát haladéktalanul értesíteni. Az engedményezést megelőzően 
keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből 
eredő igazolt többletköltségekért az engedményező és az engedményes 
egyetemlegesen felelnek. 
Az Utas kötelessége az utazáshoz szükséges érvényes útlevél, személyi 
igazolvány vagy más személyi azonosításra alkalmas igazolás beszerzése. 
Az ennek hiányából eredő kárért az Utazási Irodát semmilyen felelősség 
nem terheli. Amennyiben az Utazási Iroda vállalja az utazáshoz szükséges 
dokumentumok beszerzését az Utas számára, az Utazási Iroda tájékoz-
tatja az Utast az őt érintő adatszolgáltatási határidőkről. Amennyiben az 
Utas ezen adatszolgáltatási határidőket nem tartja be, az ebből eredő 
károkért az utazás ebből eredő meghiúsulásáért az Utazási Irodát semmi-
lyen felelősség nem terheli. Ha az utazás ideje alatt az Utas az általa már 
megfizetett szolgáltatásokról lemond vagy bizonyos szolgáltatásokat nem 
vesz igénybe, ezekért kártérítést, részvételi díj csökkentést nem igényel-
het. Az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni poggyászának, 
egyéb értékeinek megőrzéséről, felügyeletéről.
Az Utas köteles az utazással érintett valamennyi ország jogszabályait, az 
utazásra vonatkozó  szabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, deviza-
jogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Az ezek elmulasz-
tásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik.

3. aZ UtaZáSi iroda joGa ÉS kötElESSÉGE
Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal köteles tájé-
koztatni az Utast az utaskísérő feladatokat ellátó személy nevéről, telefonszá-
máról, amely lehetővé tesz az Utas számára a vele való kapcsolatfelvételt. 
Az Utazási Iroda a részvételi díj teljes összegének megfizetése esetén 
köteles az utazáshoz szükséges dokumentumokat (pl. voucher, részvételi 
jegy stb.) kiállítani és az Utasnak átadni. 
Az Utazási Iroda jogosult legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nap-
pal írásban tett nyilatkozattal elállni az utazástól, ha a jelentkező utasok 
létszáma nem éri el az utazás programjában meghirdetett legalacso-
nyabb részt vevő számot. Autóbuszos társasutak esetén a legalacso-
nyabb résztvevőszám 30 fő. Az egyedi igények alapján, ún. zárt csoportok 
számára összeállított ajánlatok esetén a legalacsonyabb résztvevő szá-
mot a megrendelő határozza meg. 
Ha a fenti okok alapján az Utazási Iroda eláll a szerződéstől, az Utas az 
eredetivel azonos vagy hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt. Ha a 
helyettesítő szolgáltatás ára magasabb az eredetinél, a különbözetet az Utas 
fizeti, ha alacsonyabb, az Utazási Iroda köteles a különbözetet haladékta-
lanul, maradéktalanul visszafizetni. Ha az Utas a felajánlott szolgáltatást nem 
fogadja el, illetve az Utazási Iroda nem tud megfelelő szolgáltatást felaján-
lani, köteles a befizetett előleget az Utasnak teljes egészében visszafizetni.
Az Utazási Iroda valamennyi általa szervezett utazás során fenntartja 
magának a jogot, hogy az Utas(ok) érdekében indokolt esetben a szál-
láshelyet kategórián belül megváltoztassa, a programokat felcserélje vagy 
módosítsa, az utazási útvonalat megváltoztassa. Az Utazási Iroda min-
den esetben törekszik arra, hogy az ilyen változások az Utas(ok) számára 
minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, az ilyen jellegű módosí-
tásokból eredően az Utazási Irodát kárfelelősség nem terheli.

4. FiZEtÉSi FEltÉtElEk
A részvételi díj magában foglalja: az utazás meghirdetett programjában 
szereplő szolgáltatások árát, az Utazási Iroda eljárási díját, illetőleg szer-
vezési költségét és a mindenkori áfát.
Megrendeléskor a fizetendő előleg a részvételi díj 40 %-a. A fennmaradó 
összeget legkésőbb az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, 
kivéve azt az esetet, amikor az adott útra vonatkozó szerződés kiegészí-
tés ennél korábbi határidőt ír elő. Ha a szerződéskötéskor rögzített fize-
tési határidőket az Utas nem tartja be, az Utazási Iroda külön értesítés 
nélkül elállhat a szerződéstől. Ha a megrendelés az utazás megkezdését 
megelőző 30. napon belül történik, a részvételi díj 100 %-t be kell fizetni 
az Utazási Irodánál.
Egyéni megrendelések esetén az Utazási Iroda eljárási díja 5000 Ft/fogla-
lás, amely összeg a megrendelés megvalósulása esetén beszámítódik 
a részvételi díjba, meghiúsulása esetén az Utazási Iroda eljárási költ-
ségeinek fedezésére visszatartható.

5. lEmondáSi FEltÉtElEk
Az Utazási Iroda jogosult az Utas által fizetendő teljes díjat jogszabály 
szerinti esetekben (pl. szállítási költségek, adók, illetékek, egyéb kötelező 
terhek, devizaárfolyam változása) az utazás megkezdését megelőző 20. 
napig felemelni, de ennek mértékét és indokát köteles az Utassal írásban 
közölni. Ha a díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-t meghaladja, 
az Utas az erről szóló értesítés kézbesítését követően haladéktalanul 
írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállhat. Amennyiben a 
kézbesítéstől számított 48 órán belül az Utas nem nyilatkozik, az Utazási 
Iroda úgy tekinti, hogy az Utas a díjemelést elfogadta és vállalja a külön-
bözeti összeg megfizetését a szerződés módosítás aláírásától számított 
5 napon belül. 
Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett 
nyilatkozattal bármikor elállhat. Az elállási nyilatkozat az Utazási Iroda 
kézhezvételével válik hatályossá. 

1. naP » Kora reggel nyakunkba vesszük az autópályát és irány 
bajorország, ahol a német területek legszebb és leglátogatottabb 
karácsonyi vásárait találjuk. Rövid pihenőkkel érjük el Bajorország 
egyik legősibb városát, regensburgot. Mint sok más antik város, 
Regensburg is folyóvíz mellé települt, mely biztos hátteret nyújtott 
fejlődésében egészen napjainkig. óvárosa a duna mindkét oldalán 
sok látványossággal fogad bennünket, melyeket, mint egy gyöngysor 
gyöngyeit sorra veszünk sétánk alkalmával. Az óváros északi szeg-
lete egy a Duna ágai közé ékelődő kis szigetvilág, melyen átkelve, 
Európa egyik legöregebb középkori kőhídjához érünk, mely a regens-
burgi dóm mellett a város jelképe. De nem feledkezhetünk meg a 
régi Városházáról, tornyairól, keskeny utcáiról és a középkor óta még 
ma is létező egyik legnagyobb nemesi családjának székhelyéről – a 
Thurn und Taxis családról és hercegi udvaráról. A hercegnő minden 
évben megnyitja családi palotáját és hatalmas, ilyenkor lampionokkal 
díszített városi kertjét a látogatók ezrei előtt, ahol vásári standjai a sok 

finomság mellett a kézművesség javát vonultatják fel. Merüljünk el hát 
mi is ebben a csodavilágban! Szállás Regensburg környékén.
2. naP » Reggeli után Passau felé indulunk, de Regensburg közvetlen 
környezete még tartogat látnivalót számunkra. A Duna föle épült a 
német nemzet nagyjait felvonultató Walhalla csarnok, mely antik 
szentély mintájára készült. Innen Pazar kilátás nyílik a Duna völgyére. 
A Dunát követve jutunk el a magyar történelemben is felbukkanó  
Passau városába. A város mintegy félszigeten 3 folyó – duna, inn 
valamint ilz – találkozási pontjában épült, ezzel remek stratégiai  
helyzetre téve szert. Kihasználva tökéletes földrajzi adottságait egyike 
lett Közép-Európa legfontosabb gazdasági és politikai központjai-
nak, melyet épületállománya is tökéletesen mutat – mindkét fellegvár 
– Veste oberhaus és niederhaus, az egykori városháza épülete 
valamint a valódi hatalmat képviselő Szent István-székesegyház és 
a hozzá tartozó egyházi negyed. Ez a pazar háttér ad helyet az ad-
venti vásárnak, ahol finom illatok és kézműves termékek bennünket is 
csábítanak egy kis vásárlásra. Teszünk egy sétát a Duna partján még 
mielőtt a kora délutáni órákban elindulnánk hazafelé.

amely létrejött egyrészről GÁL-BUSZ Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. sz., cégjegyzék-
szám: Cg. 01-09-279314, adószám: 25510537-2-42 BFKH engedély száma: U001707, telefon/fax: 96/59-50-80, 06-30-937-0655, 06-30-754-0260, 
e-mail: info@galbusz.hu) – a továbbiakban: Utazási iroda, másrészről

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

1. naP » Első megállónk Ausztria egyik legszebb és legrégebbi 
műemlékvárosa, Steyr. A városnézés után ellátogatunk christkindl-
weltbe, karácsonyi csodaországba. Itt található egy mechanikus 
jászol, ahol több mint 300 faragott és festett figura egy különleges 
láncrendszeren rögzítve mozog és a Bibliából ismert eseményeket 

jeleníti meg. Késő délután a Hellbrunn kastélynál található adventi 
vásárban gyönyörködhetünk.
2. naP » Salzburg város neve fogalom a turisták számára, egy igazi 
gyöngyszem az Alpok északi oldalán, műemlékei pedig páratlanok 
(barokk belváros, Dóm, Hercegérseki Palota, Ferences templom, 
Mozart szülőháza, Mirabell kastély és parkja, a város felett emelkedő 
fellegvár stb.). A városnézés után szabadidő, az adventi vásár felfe-
dezése.

1. naP » Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás Lengyel-
országig, útközben rövid pihenőkkel. Délután városnézés krakkóban, 
– az érkezés függvényében az alábbi nevezetességeket tekintjük 
meg: Wawel dombon a Katedrálist, melyben a királyi sírok találhatóak, 
Szent Péter és Pál templom, Mária templom, Fő tér, Posztócsarnok, 
FIórián kapu, Barbakán, Innen az Egyetemhez sétálunk, a Collegium 
Maius épületéhez. Ezt követően szabadidő a fahéj illatú, karácsonyi 

díszbe öltözött belvárosban. Séta a karácsonyi vásári forgatagban. 
Szállás, vacsora Krakkóban.
2. naP » A szálláshely elhagyása után utunk Zakopaneba, lengyel-
ország téli fővárosába vezet. A kitűnő klimatikus adottságokkal 
rendelkező városban pár órát töltünk. Ez idő alatt lehetőség nyílik 
a Gubalowka csúcsra felvonóval feljutni, nézelődni és vásárolni a  
piacon, illetve megkóstolni a finom sajtokat. Ez alkalommal nem csak 
sajtok kóstolására nyílik majd lehetőség, hanem további karácsonyi 
ajándékokat is vásárolhatunk. Kora délután hazaindulás zakopane-
ból. Érkezés Magyarországra a késő esti órákban.

További adventi ajánlatok szeptembertől a www.galbusz.hu oldalon és irodáinkban!
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ADVENtI ELőzEtES UtAzáSI SzERzőDÉS áLtALáNOS FELtÉtELEI

Prága adventi fényekben » 2020. 12. 05-06.

Dunaparti advent, bajor hangulatban 
– Regensburg és Passau » 2020. 12. 05-06.

Advent Ausztriában – Steyr és Salzburg 
» 2020. 12. 12-13.

Advent a tátrában – Krakkó és zakopane
» 2020. 12. 12-13. 

Utas vagy megrendelő neve:

lakcíme: 

SZILVESZTERI ELŐZETES: Szilveszter Neumban, Szilveszter belföldön!
gálavacsora, zene, tánc, kirándulás, lazítás, wellness!
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Többnapos utazás esetén, ha az Utas az utazás megkezdését megelőző 
60 napon belül áll el a szerződéstől, az alábbi összegű kártalanítási 
összeget (bánatpénzt) köteles megfizetni az Utazási Iroda részére:
• 60-36 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
• 35-22 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 30%-a
• 21-15 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a
• 14-8 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 70%-a
• 7 napon belüli lemondás, valamint az utazás indulásakor való meg nem 
jelenés esetén a részvételi díj 100%-a

Repülős utazások esetén:
• 60-45 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 20%-a
• 44-31 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40%-a
• 30-21 napon belüli lemondásv esetén a részvételi díj 60%-a
• 20-10 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80%-a
• 9 napon belüli lemondás, valamint meg nem jelenés esetén a részvételi 
díj 100%-a.

Egynapos utazás esetén 15 napon belül történő elálláskor az alábbiak 
érvényesek:
• 15-7 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a
• 6-4 napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a
• 3 napon belüli lemondás valamint az utazás indulásakor való meg nem 
jelenés esetén a részvételi díj 100%-a

A Gál-Busz Utazási Iroda Kft. által szervezett körutazások ára tartalmazza 
a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepének útlemondási biz-
tosítását. Utazási szerződésre és útlemondási biztosításra vonatkozóan 
magára és a vele egy szerződésben szereplő utastársaira vonatkozóan 
aláírásával elfogadja, annak tartalmát előzetesen megismerte. Aláírásával 
igazolja, hogy utastársai meghatalmazásával rendelkezik, nevükben eljárhat.

Utazásomra útlemondási biztosítást kötöttem és aláírásommal kijelentem, 
hogy a biztosító  biztosítási feltételeit átvettem, elolvastam és értelmeztem.

Az utazás megkezdése előtt az Utas kártalanítás (bánatpénz) megfizetése 
nélkül elállhat az utazástól, ha az utazással érintett valamely országban olyan  
körülmények állnak be, amelyekre tekintettel az odautazást a magyar kül-
ügyminisztérium nem ajánlja. Ez esetben az Utas részére az általa befizetett 
díjat vissza kell fizetni, vagy részére másik hasonló utazást lehet felajánlani.
Ha az Utas az utazáshoz szükséges dokumentumok (pl. érvényes útlevél) 
hiányában nem tud a megrendelt utazáson részt venni, a fenti kártalanítás 
(bánatpénz) megfizetésére köteles. Ugyanez vonatkozik utastársára is, aki 
emiatt áll el az utazási szerződéstől. 

6. HiBáS tEljESÍtÉS
Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesíté-
séért. Ha az Utazási Iroda az általa vállalt szolgáltatást nem a szerződésnek 
megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani, 
kivéve, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját 
elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
Ha az utazás megkezdését követően az Utazási Iroda az utazásban 
meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles 
azokat más hasonló értékű részszolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen rész- 
szolgáltatás értékesebb, mint a nem teljesített szolgáltatás, annak külön-
bözeti díja az Utasnak nem hárítható át. 
Az Utazási Irodának az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás 
teljesítéséből eredő károkért való felelőssége legfeljebb a részvételi díj ké-
tszeres összegéig terjed.
Az utazási programfüzetben vagy egyéb kiadott tájékoztatóban szereplő 
információk tájékoztató jellegűek, az elírásokért és a nyomdai hibákból 
eredő problémákért az Utazási Irodát felelősség nem terheli. 
Az Utasnak az utazással kapcsolatos kifogását a helyszínen haladékta-
lanul közölnie kell az Utazási Iroda helyi képviselőjénél vagy a helyszíni 
szolgáltatónál. Ha a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az 
Utas az Utazási Irodát köteles haladéktalanul tájékoztatni. Ha az utas a 
helyszínen nem emel kifogást és panaszát nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy 
a hibás teljesítésre a későbbiekben nem hivatkozhat és ez irányú igényt a 
későbbiekben nem érvényesíthet.
Az esetleges kárigényt a hazaérkezést követő 8 napon belül az Utazási 
Iroda részére (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44., info@galbusz.hu címre) 
írásban kell jelenteni, mellékelve ehhez a helyszínen felvett jegyzőkönyv 
eredeti példányát. Az Utazási Iroda a kárigény jogosultságát felülvizsgálja 
és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. 
Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús helyzet, sztrájkok 
vagy elháríthatatlan természeti katasztrófák stb. befolyásolják, ezen okok-
ból történő elmaradásáért, módosulásáért az Utazási Irodát felelősség nem 
terheli, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.
Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott károkért az 

Utas közvetlenül tartozik felelősséggel (pl.: szállodai károkozásért, baleset 
okozásáért).
Amennyiben az Utas fakultatív programokra befizet, ezek azonban 
elegendő jelentkező hiányában elmaradnak, a befizetett összeget az 
Utazási Iroda levonás nélkül visszafizeti az Utasnak, de emiatt az Utas 
kártérítésre nem jogosult.

7. BEtEGSÉG, BalESEt, PoGGyáSZBiZtoSÍtáS
Baleset, betegség és poggyászbiztosítást a részvételi díj nem tartalmaz-
za. Az előleg befizetésekor a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi 
Fióktelep, a Mondial Assistance biztosító vagy az Európai Utazási Biz-
tosító zrt. biztosítótársaságok BBP biztosítása köthető, mely egyben 
a szerződéskötés feltétele is. Kivétel ez alól, ha az Utas az utazás ide-
jére érvényes utasbiztosítással rendelkezik, melyről nyilatkozatot tesz, 
mely esetben betegségből, balesetből, poggyászkárból adódó összes 
felelősség és költség az Utast terheli.
A biztosítótársasággal szemben érvényesíteni kívánt kárigényt az Utazási 
Iroda képviselőjének azonnal be kell jelenteni, arról jegyzőkönyvet kell 
felvenni. Az Utasnak a biztosítás keretében meg nem térült, igazolt kára 
tekintetében a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

8. EGyÉB
Az Utazási Iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos minden peres 
ügyben a felek alávetik magukat a Fővárosi Törvényszék kizárólagos  
illetékességének.

9. aZ UtaS nyilatkoZata
Alulírott Utas a 2007. évi CXXVII. tv. 206. § (2) bekezdés alapján az aláb-
biak szerint teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy az Utazási Iroda által 
nyújtott szolgáltatást
• nem adóalanyként vagy adóalanyi minőségben/ azaz Utasként/
• adóalanyként saját nevemben és javamra, azaz végső felhasználóként / 
azaz Utasként /
• adóalanyként saját nevemben, de más javára / azaz nem Utasként 
veszem igénybe. 
(Megfelelő szövegrész aláhúzandó!)

Az utazási feltételeket, a programleírást, az utazásra, illetve az adatkez-
elésre vonatkozó részletes tájékoztatót megismertem, átvettem és az 
azokban foglaltakat magamra, valamint az esetlegesen általam képviselt 
személy(ek)re nézve kötelezően elfogadom.
Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító biztosítási feltételekben és 
az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a Polgári 
törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényeges-
en eltérő rendelkezéseket. Alulírott nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendel-
kezéseket megismertem és azokat magamra és az utazási szerződésben 
feltüntetett utasokra vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.
Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet alapján készült Adatkezelési 
tájékoztatót a társaság a honlapján /irodájában megismertem és azt tu-
domásul vettem. Engedélyezem, hogy a szerződésben megjelölt személy-
es adataimat az Adatkezelő az utazás szervezése céljából kezelje, és hogy 
az Adatkezelő  a személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazá-
si szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek 
továbbítsa. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt 
hozzájárulásom megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás bir-
tokában történt. 

A megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a részére az utazásszervező évi egy 
alkalommal utazási katalógus megküldésével marketing célú tájékoztatást 
küldjön. A tájékoztatás megküldéséhez az utas adatait (nevét és lakcímét ) 
az utazásszervező mindaddig kezeli, amíg az érintett ezen hozzájárulását 
akár email-ben, akár levélben nem vonja vissza.

Utas vagy képviselő 

igen                          nem 

igen                          nem 

Utazási Iroda képviselője

Dátum

SzEMÉLySzÁLLíTÁS

Utazási Irodánk által szervezett utazások személyszállító-
ja a teljes biztonságot nyújtó, kényelmes autóbuszokkal és 
biztos szervizháttérrel rendelkező, a mindig minőségre 
törekvő cégünk, a Gál-BUSZ tranSZPort kft.!

keressen bennünket bizalommal, ha buszt szeretne 
bérelni teljes körű szolgáltatással céges és intézmé-
nyi kirándulásokra, egyéni programötletek megvaló-
sítására, esküvőkre, és egyéb rendezvényekre! 

GÉPJÁRMŰVEK
aUtóBUSZaink » 46-47-49 férőhelyes Mercedes és 
Setra típusú, audio-video rendszerrel, hűtővel és vegyi 
öblítéses WC-vel felszereltek.
kiSBUSZ » Mercedes Sprinter 20+1 férőhelyes.
UtánFUtó » kilométerdíjjal kalkulálva.
Képzett, nagy tapasztalattal rendelkező gépkocsivezetők 
biztosítják a programok zökkenőmentes bonyolítását.  
Telephelyünkön működő szerelőműhely dolgozói felelős-
séggel karbantartják a gépjárműveket hétről hétre. Törek-
szünk a minőségre minden tekintetben!

ÍZELÍTŐ A NÁLUNK FOGLALHATÓ UTAZÁSOKBÓL:
nyaralóprogramok » Dominikai köztársaság,
Seychelles-szigetek, Mauritius, Srí Lanka, 
Maldív szigetek, thaiföld, Egyesült Arab Emírségek,
India, Madagaszkár stb.
Repülős városlátogató programok » Barcelona, 
Valetta, Berlin, Athén, Amszterdam, Róma, New York, 
Dubai, Amerika, Ausztrália stb. 

VEGyE iGÉnyBE EGyÉB SZolGáltatáSainkat iS:
» repülőjegy értékesítés
» egyéni szállásfoglalás az egész világban
» transzfer szolgáltatása külföldön helyi partnerekkel
» hajóutak magyar nyelvű utaskísérővel, kikötőbe szállítással
» hajóutak egyéni kikötőbe utazással
» incentív utaztatás
» üzleti utaztatás

REPüLőS- ÉS NyARALóPRoGRAMoK
Autóbuszos körutazó és városlátogató programok széles választékán túl ajánljuk önöknek és várjuk kedves uta-
sainkat irodáinkban megbízható hazai és külföldipartnerirodáink nyaralóprogramjaival. Az utazások repülővel 
(bécsi, budapesti,pozsonyi indulással), autóbusszal, hajóval és egyéni indulással is foglalhatóak.

ajánlatkÉrÉS
mindig fogadjuk hívását! 

06 30 308 0518
látogasson el honlapunkra, kérjen e-mailben 

árajánlatot tervezett utazásához!
HoNLAP: www.galbusztranszport.hu 

E-MAIL: transzport@galbusz.hu
Kérjük az alábbiakat hozzávetőlegesen feltüntetni: létszám, utazás időpontja, szálláshelyek, programok ütemterve. 

Az autóbuszvezetők vezetési és pihenőideje szigorúan szabályozott. 
Az út hossza és a vezetés szükséges időtartama határozza meg a gépjárművezetők számát.

A szervezést (szállásfoglalás, idegenvezető felkérése, bejelentések) a Gál-Busz Utazási Iroda Kft. bonyolítja.

dÍjkalkUláció
Az árajánlat kilométerdíjjal számolva készül, 

a szolgáltatás díja tartalmazza a km futás díját, 
az autóbuszvezetők napidíját, az autópálya-

díjakat és a pályaadót. Nem tartalmazza 
az esetleges parkolások díját, melyet végső 

elszámoláskor a számlába beépítünk.
A belföldi kirándulások áfa kötelesek. 



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

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

SoPron

9400, Sopron, 
Mátyás király u. 34/B

NyITVA TARTÁS: 
H-P 8:00-12:00; 12:30-16:30

TELEFoN: 99/369-896
MoBIL: 30/950-9928


