2021
Buszos körutazások
Nyaralóprogramok

Ülésrend

Általános tájékoztató
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

• 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 biztosítunk 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!

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 pótágyazott 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.
Idegenvezetőink
Idegenvezetőink továbbra is nagy tapasztalattal rendelkező, képzett, tudásukat átadni vágyó, elhivatott szakemberek,
akik örömmel kalauzolják Önöket a megismerni vágyott helyeken.

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, azonban 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, felszálláskor 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
Törzsutas státuszba még nem lévő utasaink részére:
• 3-12 napos, június 1-ig induló körutazások esetén, amennyiben a teljes részvételi díj befizetésre kerül 2021. február.
15-ig, úgy 5%-os kedvezmény jár (max. 14 000 Ft/fő).
• 3-12 napos, június 2-től induló körutazások esetén, amennyiben a teljes részvételi díj befizetésre kerül 2021. március.
15-ig, úgy 5%-os kedvezmény jár (max. 14 000 Ft/fő).

Fotópályázat
Fotópályázatunk idén is
folyatódik!
Szeretettel várjuk kedves
utasaink jól sikerült fotóit a
2021-ban induló útjainkról!

Ossza meg velünk
legszebb fotóit!
Beküldési határidő: 2021. 10. 31.
E-mail cím: info@galbusz.hu
Tárgy: fotópályázat 2021
Az Önök által beküldött, utazásaik során
készített képekből válogatva, 2021. év
végén 25 000 Ft-os utazási utalvánnyal
díjazzuk a legjobban sikerültet!
A 2. és 3. helyezett is ajándékban részesül!

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás: A többnapos utazásokon való részvétel feltétele a biztosítás megléte. Ez
alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra. 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 jelenti, 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. Amennyiben nem kívánja igénybe venni ezt a szolgáltatást, kérjük jelezze és annak összege
levonásra kerül a részvételi díjból! Egyéb okból történő lemondás esetében a Gál-Busz Utazási Iroda Kft. szerződési
feltételeiben meghatározott kötbérrendszer 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 menüválasztásosak 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 tájékoztató 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,
figyelemmel 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 érvényes, kártyás típusú személyi igazolvány. Irodáink munkatársai készséggel tájékoztatják Önöket az adott célországhoz milyen 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.
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Hűtőszekrény: A hotelekben nem alapfelszerelés a hűtőszekrény! Kérjük, romlandó étellel ne készüljenek!

Kálmán Lajos

Móritz Adrienn

Pajter Martina

Sümeghy Gyöngyi

Az idegenvezetők esetleges cseréjének jogát fenntartjuk.

Tartalomjegyzék
Április
04. 23-26. Sisi olasz almáskertjei ......................... 17
Május
05. 08-09. Postojna – Plitvice ................................. 9
05. 19-24. Elba ..................................................... 24
05. 23-24. Toronyiránt Tolna új ............................. 16
05. 29-06. 02. Padova – Vel. – Pó-delta új ........... 20
Június
06. 02-07. Dél-Toszkána ...................................... 22
06. 04-06. Zemplén új .......................................... 14
06. 10-13. Garda-tó .............................................. 18
06. 11-13. Cseh kastélyok új .................................. 6
06. 15-20. Hollandia új ........................................... 8
06. 18-22. Dalmát tengerpart
Zadartól Omisig új ............................... 10
06.19-20. Szegedi halászlé ...................................12
06. 24-27. Horvát szigetek ..................................... 9
06. 25-27. Grossglockner és Kelet-Tirol új ............ 5
06. 29-07. 04. Svájc, legek földjén ....................... 26
Július
07. 01-04. Debrecen és Nyíregyháza új ............... 16
07. 09-11. Bajor körút új .......................................17
07. 11-17. Lengyel körút új .................................. 11
07. 15-18. Körös-vidék, Gyula új ..........................15
07. 22-25. Felvidéki barangolás ........................... 27
07. 23-25. Prága ..................................................... 6
07. 28-08. 01. Szlovén körút új ............................ 28

Augusztus
08. 02-08. Párizs .................................................... 7
08. 06-08. Pécs, Harkány és a Dráva-vidék új ..... 13
08.10-15. Erdélyi körút ........................................ 25
08. 12-15. Krakkó ................................................. 12
08. 20-21. Ausztria, ég és jég között ..................... 4
08. 20-21. Szlovénia kincsei ................................ 29
08. 21-22. Felvidéki várak új ................................ 27
08. 22-28. Jesoloi nyaralás .................................. 20
08. 27-29. Mátra és a Cserhát új ......................... 14
08. 29.-09. 04. Isztria nyaralós ............................. 10
Szeptember
09. 03-05. Szlovénia gőzössel ............................. 2 8
09. 07-12. Róma ................................................... 19
09. 10-12. Az ország gyümölcsöskertje,
Szabolcs-Szatmár új ........................... 15
09. 15-19. Ligúria ................................................. 23
09. 18-19. Osztrák Dunakanyar ............................. 4
09. 20-26. Sorrento .............................................. 21
09. 25-26. Postojna – Plitvice ................................. 9
09. 28-10. 03. Elba ............................................... 24

Köszöntő
Kedves Utasunk!
Előző évi köszöntőmet azzal fejeztem be, hogy remélem mire végére ér katalógusunknak megtalálja
ez évi álomutazását. Azonban a tavalyi év tervét és
mindannyiunk életét a járvány felülírta.
Utazás és megélhetés szempontjából rossz év van
mögöttünk, de talán segíthetett megértenünk mit
is jelentenek nekünk embertársaink, a velük átélt
élmények és a szabadság érzése, mikor elszakadunk megszokott életritmusunktól. Az új helyek és
új élmények formálják személyiségünket, világlátásunkat, új löketet adnak a dolgos mindennapok
teljesítéséhez, ennek hiányát érezhetjük már magunkon. Hálásak vagyunk az Önök támogatásáért,
bíztatásáért, amit irántunk tanúsítottak!
Az elmúlt hónapokban nagy bizakodással dolgoztunk a háttérben, készültünk a 2021-es évre!
Most kezükben tartják idei utazási ajánlatainkat,
ami jóval szerényebb kivitelű, tartalmilag is visszafogottabb, mert ez az év még óvatosságra int bennünket. Azonban reméljük, hogy a meghirdetett
időpontokban már utazhatunk!
Ajánlatainkban találnak régi klasszikusokat, új,
eddig még kínálatunkban nem szereplő úticélokat
rövidebb-hosszabb tartózkodással. Készültünk
több magyarországi kirándulással is, mely során
országunk minden szegletébe szeretnénk Önöket
eljuttatni, hisz Magyarország csodálatos kincseket
rejt! Egynapos ajánlataink idén is külön mellékletben olvashatók. Fele-fele arányban találnak belföldi
és külföldi programokat, melyekben gyönyörű arborétumokba, várakba, kastélyokba, fesztiválokra
invitáljuk Önöket. Mindannyiunk igénye a természet
közelsége, hogy megnézzük hegyeinket, vizeinket,
így nem csak buszra, de vonatra, hajóra is szállunk
egy-egy programon! Ahol lehet ott a gasztronómia
felé is elcsábulunk és kóstolunk!
Várjuk Önöket továbbra is meghirdetett utazásainkon, vigyázva egymásra, hiszen az utazás élménye
örök marad! Böjtöltünk már eleget, megérdemeljük
a találkozás, rácsodálkozás élményét!
Élményekben gazdag utazást kíván a Gál-Busz
utazási Iroda csapata!
Tisztelettel:
Gálné Somogyi Anikó, Gál Imre
ügyvezető-tulajdonos

Lepje meg szeretteit
utazással!

Október
10. 01-03. Velence új ............................................ 18
10. 09-10. Tokaj – Sárospatak .............................. 13
10. 20-24. Mandarinszüret ..................................... 5
NOVEMBER
11. 18-21. Toszkán Olaj és
Szarvasgomba Fesztivál új ................. 23

További információért keresse
a Gál-Busz Utazási Irodákat!
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Ausztria

Ausztria

2021.09.18-19.
» 2 NAP / 1 ÉJ

2021.06.25-27.
» 3 NAP / 2 ÉJ

49 800 Ft/fő

91 600 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
13 000 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
hajójegy 30 Eur
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3*szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

EGYÁGYAS FELÁR
14 600 Ft/fő

Az osztrák Dunakanyar
1. NAP » Reggeli indulást követően érjük el a szomszédos Ausztriát, majd a Bécsi-medencét átszelve
közeledünk Linz felé. Ausztria harmadik legnagyobb
városa már a középkorban tudományok és a művészetek otthona volt, de a 20. század is erőteljesen
hatott a város életére. Gyalogos városnézést követően
– Fő tér, Kepler-ház, Városháza, tartományi palota,
katedrális – lehetőség nyílik egy múzeuális kisvonattal a pöstlingbergi kegyhelyhez feljutni. Ahogy a
kisvonat kanyarog a villanegyeden át, új arcát mutatja
Linz. A kora délutáni órákban hajóra szállunk és az
esti órákig élvezzük a hajó nyújtotta kényelmet és az
előttünk feltáruló különleges vidéket, a folyóparton
felsorakozó apró falvakat. A Dunakanyar, mint egy vízi
hajtűkanyar vár ránk. A vacsorát a hajón fogyasztjuk el!
Este érkezünk a „Három folyó városá”-ba, Passauba,
ahol elfoglaljuk szállásunkat.

2. NAP » A délelőttöt Passau bejárásával töltjük. A
püspökség révén Passau egész Európára nagy hatással volt mint egyházi, mint politikai szinten, mely a
magyar történelemben is befolyásoló téynező volt. 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 legnagyobb Máriakegyhelyénél, Maria Taferlnél veszünk a Dunától. A
bazilika egy csodálatos gyógyulásnak állít emléket
gazdagon díszített belső tereivel. A kegyhely előtti
teraszról lenyűgöző látkép tárul elénk. A késő délutáni
órákban érkezünk haza.
Idegenvezető: Kálmán Lajos

Grossglockner és Kelet-Tirol tájai
1. NAP » Reggeli indulást követően a Mürz és a Mura
medrét követve 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 közrefogva 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 Heiligenblut.
2. NAP » A mai nap a Grossglockner és a hozzá
tartozó hegycsoport jegyében telik. A Grossglockneren 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 hegycsúcsok közé. A táj szépségével nem tudunk betelni.
Késő délután visszatérünk a szállásunkra.
3. NAP » Ma reggel elhagyjuk Karintiát és az ismeretlen
Kelet-Tirol járjuk be ma délelőtt. Lienz mellett
elhaladva a Defereggen-völgyet keressük fel, melynek vége már az olasz határ. A határnál található
Obersee hívogat bennünket egy kis sétára. Júniusban
virágzik a havasszépe, mely ilyenkor, mint egy pink
szőnyeg borít be mindent. A következő völgy a Virgenvölgy, ahol az egyházi építészet egyik különleges
gyöngyszemét találjuk. A Maria Schnee-templom
évszázados freskókat őriz, mely káprázatos freskói
a pestis túlélésére emlékeztetnek. Itt búcsúzunk a
hegyektől és indulunk haza. Érkezés az esti órákban.
Idegenvezető: Pajter Martina

Bosznia-Hercegovina

2021.08.21-22.

» 2 NAP / 1 ÉJ

2021.10.20-24..
» 5 NAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

47 400 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
10 400 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
88 EUR (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)
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A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
55 EUR (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3 vagy 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Mandarinszüret a
Neretva völgyében
Ausztria ég és jég között
1. NAP » Kora reggeli indulás után érkezünk meg
Admontba, ahol a világ legnagyobb kolostori könyvtárát 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 Ramsauból induló kötélpálya segítségével jutunk fel 3000
m magasságba, ahol egy jégbarlang, egy függőhíd és
sok más érdekesség is vár majd ránk. Az késő délutáni órákban foglaljuk el a szállásunkat.

2. NAP » A mai délelőtt is a természet szépségeiről
szól. A Werfen fölött található jégbarlang világviszonylatban is egyedülálló, ahol még a nyári hőségben is
fagypont alatt marad a hőmérséklet. Gyalogosan vágunk neki ennek a fagyos fantáziavilágnak, ahol az
egyes termeket lépcsősorok 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.
Idegenvezető: Móritz Adrienn

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

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 természetesen Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának színhelye.
Továbbutazunk szálláshelyünkre, Bosznia-Hercegovina
tengerparti városába, Neumba (3 éj).
3. NAP » A mai napon ellátogatunk Bosznia-Hercegovina műemlékekben bővelkedő városába, Mostarba.
A délután folyamán látogatást teszünk 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 citrusföldeket
láthatunk, citrom- narancs- és mandarin ültetvények
váltják egymást. Opuzenben vár bennünket a gazda

köszöntőitallal és szárított füge kóstolóval. Megismerkedünk a szüretelés technikájával, és magunk is szedhetünk egy zsák mandarint (2-3 kg). Közben vásárlási
lehetőség különböző helyi termékekből: mézek, lekvárok, facsemeték, pálinkák, likőrök, gyümölcsök...).
A szüretet követően Metkovićba utazunk, ahonnan
kishajókkal fotó-szafaris 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.

136 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
21 500 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK
15 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Móritz Adrienn

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

Franciaország

2021.06.11-13.
» 3 NAP / 2 ÉJ

2020.08.02-08.
» 7 NAP / 6 ÉJ

84 200 Ft/fő

234 600 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
18 400 Ft/fő

Cseh kastélyok és kincsek

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 700 CZK
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Korai indulás után első megállónk Litomysl,
Smetana, a híres zeneszerző szülőhelye. Az Unesco
azonban a káprázatos kastélya miatt vette fel az
örökségi listára. A különlegesen díszített homlokzat
mesés gazdagságra utal, színházában pedig a kor
legjelentősebb művészei léptek fel. Következő állomásunk az Elba-folyó (Labe) 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 Hradek Kralove
környéki szálláshelyre.
2. NAP » Reggelit követően sétát teszünk a hagyomány szerint a Királynék városának tartott Hradek
Kraloveban. A háromszögű, elnyúló Nagy téren találjuk a székesegyházat, a Városházát, az egykori jezsuita kollégiumot és számtalan kereskedőházat.

A közeli Hradek u Nechanicban a Harrach család varázsolt ide egy darabka Angliát a 19. században. A kastélylátogatás után irány a természet. Az AdrspachTeplicei-sziklavidék egy gyalogosan bejárható sziklaerdő. Szikláinak mindegyike elindítja fantáziánkat, így
láthatunk egy szerelmes párt, egy polgármestert, de
átmehetünk az „Egérúton” is.
3. NAP » Hazafelé megállunk Zdarban, Zelena Hora
templománál, ahol Nepumuki Szent János kultuszának
megfelelően kegytemplomot emeltek. Évszázadok
óta zarándokok ezrei keresik fel ezt a búcsújáró helyet. Továbbutazás Brnoba, Morvaország fővárosába,
mely változatos építészetével méltán élvez műemléki
védettséget. Hazaérkezés az esti órákban.
Idegenvezető: Pajter Martina

2021.07.23-25.
» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

66 000 Ft

EGYÁGYAS FELÁR
21 700 Ft/fő

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
• 2. nap vacsora
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 770 CZK
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív hajókirándulás
vacsorával egybekötve
a VLTAVÁN: 25 EUR/fő
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(2 reggeli és 1 vacsora)
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Prága és környéke
1. NAP » Prágába vezető útunkat először Trebonban
szakítjuk mag. A Schwarzenberg-család egykori tulajdona ma mutatós polgári házai miatt védettséget
élvez. A kiszélesedő Fő tér végén találjuk a kastélyt.
Innen utazunk tovább a Luznice-folyó partján épült
huszita kisvárosba, Taborba. Reneszánsz korban
épült házai sgraffitos díszítésüknek köszönhetően
a város látványos elemei. Az egykori várban ma
sörgyár működik, így szabadidőnkben akár a helyi
sört is megkóstolhatjuk. Továbbutazás Prágába,
ahol elfoglaljuk szállásunkat.
2. NAP » Ismerkedés Prágával. A kirándulás során
megtekintjük az „Arany Prága”-ként is ismert város
nevezetességeit. Délelőtt a Várnegyed látványosságait: 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

EGYÁGYAS FELÁR
88 300 Ft/fő

hídon átsétálva folytatjuk utunkat a Belváros felé.
A Moldván tett esti hajókázás alatt fogyasztjuk el
vacsoránkat, közben gyönyörködhetünk a páratlan
kilátásban.
3. NAP » Reggeli után búcsút intünk Prágának és
elindulunk 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 kastélyt építtettek, köztük a ledniceit is.
Tornyos homlokzata pazar reprezentációs termeket
és magánlakosztályokat rejt. A kastélypark különleges növénygyűjteményével csábít minden látogatót. Mikulovon keresztül érjük el az osztrák határt
és haladunk tovább Magyarországra.

Párizs és a Loire-völgye
1. NAP » Utazás Németországon keresztül Metzbe,
a tranzitszállásunkra. Útközben rövid pihenő a hangulatos Regensburgban. Szállás elfoglalása (1 éj).
2. NAP » Párizs fele folytatva utunkat, Reimsben
megnézzük a francia királyok ősi koronázó templomát, a gyönyörű gótikus katedrálist. A középkori
mesterek kőfaragásai és a híres „mosolygó angyal”
várnak ránk. Továbbutazás Párizsba, ahol a Montparnasse-torony tetejéről találkozunk először a város lenyűgöző látványával, majd a madártávlat után,
ismerkedünk a város nevezetességeivel: Notre Damekatedrális, Pompidou-központ, Forum des Halles,
Palais Royal, a Louvre híres üvegpiramisa, Diadalív,
majd Párizs legelegánsabb sugárútján a Champs
Elysées-n sétálunk. Szállás elfoglalása Párizsban (4 éj).
3. NAP » A Napkirály hajdani rezidenciáját, a Versaillesi-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 Szívbazilika, vagyis a Sacre Coeur lépcsőiről élvezhetjük a város esti panorámáját.

5. NAP » Egész napos kirándulást teszünk a Loire
völgyében. Először meglátogatjuk a hatalmas, az
évszázadok kastélyának is nevezett Blois kastélyát, majd a Chambord-i-kastélyt, ezt követően
Medici Katalin chenonceaux-i vízi kastélya és parkja vár ránk.
6. NAP » A reggeli elfogyasztása után vásárlási
lehetőség a Défense negyedben, majd búcsút
veszünk Párizstól. Délután továbbutazás Elzász
fővárosába, Strasbourgba. Este a szállás elfoglalása (1 éj).

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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
180 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

7. NAP » Délelőtt városnézés Strasbourgban, mely
legromantikusabb negyedével, a Petit France-szal
bennünket is elvarázsol. Ezután a katedrálisnak
szentelünk figyelmet. Dél körül indulás hazafelé,
folyamatos utazás rövid megállókkal. Érkezés a
késő éjszakai órákban.
Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

4. NAP » A délelőtti órákban látogatást teszünk a híres
párizsi képtárban, a Louvre-ban, a világ egyik leggazdagabb múzeumában. Megtekinthetjük Leonardo da Vinci híres Mona Lisaját. A képtár-palota
meglátogatása után egy rövid sétát teszünk a
belvárosban a Szajna parton. Majd ellátogatunk
az Invalidusok Dómjába, ahol Napóleon sírja is található, majd a Pantheon következik. Este egy kellemes hajókiránduláson veszünk részt a Szajnán.
A Szajnáról gyönyörű kilátás nyílik a megvilágított
Párizsra, megtekinthetjük a még eddig nem ismert
épületeket, mint például a Musée d’Orsay-t, de
kivilágított fényében csodálhatjuk meg az Eiffeltornyot és a már többi, általunk ismert épületet is.

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi
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Hollandia

Horvátország

2021.06.15-20.
» 6 NAP / 5 ÉJ

2021.05.08-09.
2021.09.25-26.
» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

237 400 Ft/fő

47 600 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
61 700 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
72 EUR (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* vagy 4* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

EGYÁGYAS FELÁR
7 000 Ft/fő

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban, Ausztrián át
Németországba. Késő délután érkezés Kölnbe, ahol
a gótika csodájaként is emlegetett gyönyörű dómot
tekintjük meg. Továbbutazás a Köln környéki szálláshelyre.
2. nap » Első megállónk a szinte mesebeli Giethoorn,
ahol a települést 90 kilométernyi csatornahálózat szövi át. Kihagyhatatlan egy csendes hajóút az aprócska házak és a gyönyörű kertek között. Lelystad Hollandia legfiatalabb települései közé tartozik, hiszen a
tengertől elhódított területen épült fel. A valamikori
tengeröböl közepén, a 30 km hosszú gáton folytatjuk
utunkat a hajdan heringhalászatáról híres Enkhuizen
felé. Délután érkezünk az Észak Velencéjeként is emlegetett, különleges hangulatú Amszterdamba, ahol
megismerkedünk a város legfontosabb részeivel:
Dam tér, Királyi palota, Begina-udvar, úszó virágpiac,
lehetőség lesz vásárolni is a különleges virágokból,
hagymákból. Szállás Amszterdam környékén 3 éj.

Utazzon velünk minőségi
hallótávolságban!
AZ INFORMÁCIÓ ÍGY
BIZTOSAN CÉLBA ÉR!

Akár 250 m-es
távolságban is
hallható az
idegenvezetés!

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

Hollandia
3. nap » Korai reggelit követően az aalsmeeri
virágtőzsdét keressük fel, ahol megfigyelhetjük, milyen látványos a működése az árverésnek. A hatalmas
csarnokban, virágok ezreiben gyönyörködhetünk.
Visszatérünk Amszterdamba és folytatjuk a városnézésünket. Felkeressük a Willet-Holthuysen múzeumot, ahol megismerjük a legelőkelőbb csatorna: a
Herengracht-i paloták pompáját, érdekes elrendezését. Majd hajóra szállunk, hogy a grachtok, csatornák
övezte várost a víz felől is megismerhessük.
4. nap » Észak-Hollandia érdekes vidékeit fedezzük fel
a mai napunkon. Első megállónk a schermerhorni
polderek területe, ahol láthatjuk a szélmalmok működését és töviről hegyire bejárhatjuk az aprócska
lakást is rejtő malom épületét. Folytatjuk utunkat a
sajtjáról híres Edamba, majd a nevezetes halászfalu, Volendam következik, ahol megkóstolhatjuk a
különböző tengeri finomságokat, vagy ehetünk egy
igazi holland palacsintát gyümölcsökkel megrakva,
óriási tejszínhabbal kísérve. Ezt követően látogatást
teszünk egy tipikus holland farmon, ahol beavatnak
bennünket a sajtkészítés és a fapapucsgyártás rejtelmeibe. A valamikori sziget, Marken, elbűvölő
házacskái, csatornái látványával zárjuk a napot.
5. nap » Délelőtt Hágát, a holland kormányzati székhelyet keressük fel. Megnézzük a Binnenhofot, a parlament középkori épületét, a lovagtermet, a királyi hivatalt és lehetőség van megtekinteni a Mauritshuis-t,
a királyi képtárat, ahol a németalföldi mesterek híres
képeiben gyönyörködhetünk. Itt látható Vermeertől a
Leány gyöngyfülbevalóval, Delft látképe, vagy Rembrandt néhány alkotása is. Rövid megálló a bájos
kisvárosban, Delftben, fő tér, városháza, majd Rotterdamban a 180 m magas Euromast toronyból
élvezzük a fantasztikus kilátást a világ egyik legérdekesebb panorámájú kikötővárosára. Késő délután a
németországi szálláshelyünk felé indulunk.
6. nap » A várakkal, hangulatos városkákkal kísért
Rajna-völgyéhez teszünk egy kitérőt, majd továbbutazva Németországon és Ausztrián át érkezünk haza a
késő esti órákban.
Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi
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1. NAP » Magyarországot magunk mögött hagyva
érkezünk a Szlovén-karszt vidékére, mely egy vadregényes barlangrendszer hazája. A cseppkőbarlangok
közül a leghíresebb és látványosabb kerül a programunkba, az 1812 óta ismert Postojnai-cseppkőbarlang, melyet elektromos kisvonaton utazva, illetve
gyalogosan ismerünk meg. Ezt követően egy meghökkentően látványos sziklavárat nézünk meg, mely
egy hatalmas sziklahasadék adottságait kihasználva
épült a középkorban. Ezután utazás Horvátországba,

ahol a szállásunk a csodálatos Plitvicei-tavak közelében található.
2. NAP » A mai napon a Plitvicei-tavak a közel 300
km² elterülő tórendszerrel ismerkedünk gyalogosan és
hajóval. A lenyűgöző tórendszer látványa mindenkit
meggyőz, miért is választották a tavakat a világörökség részévé. Hazaérkezés az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
32 EUR/fő + 150 HRK/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Móritz Adrienn

2021.06.24-27.
» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

102 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
17 000 Ft/fő

Horvát szigetek – Krk és Rab
1. NAP » Kora reggel útnak eredünk a horvát tengerpart 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 kiindulópontja 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, középkori városmagja varázsol el bennünket. Innen a
sziget déli csücskébe, Baskaba igyekszünk. Baska
jelentősége egy elfeledett írásnak köszönhető. A glagolita írás egy kőtáblába vésett emlékét itt szemügyre
is vehetjük. Megéhezve betérünk egy helyi gazdaságba megkóstolni a helyi ízeket. Délután pedig
utolsó állomásunk a sziget fővárosa, Krk következik.
A környék egykori urai a Frangepánok itt alakították ki családi fészküket, 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.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
– (tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program,
min.15 fő jelentkezése esetén:
2. nap: részvételi díj: 5 800 Ft/fő,
belépő(kóstoló ár) 12 EUR/fő
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Kálmán Lajos
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Horvátország

Lengyelország

2021.06.18-22.
» 5 NAP / 4 ÉJ

2021.07.11-18.
» 7 NAP / 6 ÉJ

140 000 Ft/fő

185 500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
31 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• fakultatív nap díja
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
10 EUR/fő + 225 HRK/fő
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív nap díja: 20 000 Ft/fő
SZÁLLÁS: 3* és 4* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Dalmát tengerpart
1. NAP » Korai indulással sietünk a horvát főváros felé,
ahol bőven hagyunk magunknak időt a magyar emlékekkel is rendelkező városra. Zágráb több királyunk
által is kapcsolódik a magyar középkorhoz. Kihagyhatatlan a belváros, mely feladatkörének megfelelően
több negyedre szakadt. Közös sétával tárjuk fel a múlt
emlékeit – Parlament, a Jelacic tér, a katedrális, Bánipalota, Dolac piactér és sok egyéb más. Kis szabadidő
után folytatjuk utazásunkat a Dinári-hegységen át,
mely több filmnek is forgatási helyszínéül szolgált, mint
a Winettou-nak is. Szállás Zadar környékén. (2 éj)
2. NAP » A mai napot fakultatív kirándulással töltjük a
Kornati-szigetek közötti hajós kirándulással. A szigetcsoport közel 150 szigetéből alig találunk lakottat.
Kikötve a szigetek egyikén fürdőzni is alkalmunk lesz,
a hajón pedig ellátnak bennünket minden földi jóval
– étel, italfogyasztás. A késő délutáni órákban térünk
vissza a kikötőbe, majd a szállásra.
3. NAP » Reggeli után Zadar látnivalói kötik le figyelmünket. Ókori múltját a római kori régészeti emlékek őrzik,
melyet a gazdag középkor egyházi művészete váltott fel
– Szt. Anasztázia-székesegyház. A Krka Nemzeti Park
a természeti szépségek otthona, melyet részben a
Krka-folyón hajókázva ismerünk meg. A hajókázást
egy kellemes séta követi a Skradini-zuhataghoz, mely
leglátványosabb tagja a vízlépcsőrendszernek. Napun-

EGYÁGYAS FELÁR
58 800 Ft/fő
kat a Krka-folyó torkolatában megbújó Sibenikben
folytatjuk. Oltalmazó erődjei ma is impozáns látványt
nyújtanak a romantikus, velencei stílusú belváros –
városháza, loggia, Szt. Jakab-székesegyház – fölött.
Szállás Trogir közelében (2 éj)
4. NAP » Reggelit követően felfedezőútra indulunk a
szigetre épült Trogirba. Az Unesco védelmét élvezi a
Szt. Lőrinc-székesegyház és lenyűgöző kincstára, melyet mi is felkeresünk. Split 2000 éves történelmével
egy valódi ékkő. Az egykori császári palota Diocletianus
császár idejéből, hajdani mauzóleum, ma székesegyház, a keresztelőkápolna és a pálmafás korzó örökre
emlékezetünkben marad. Innen indulunk legdélebbi
úticélunkhoz, Omisba. A Cetina-szurdok kapujában
épült városka szűk belvárosa meredek sziklafal lábához
épült. Hajóra szállva ismerkedünk meg a rejtett szurdokkal majd azt követően a gyalogosan járjuk be Omist.
5. NAP » Hazautunkat Pag szigetén szakítjuk meg.
Fővárosa, Pag már a rómaiak idejében is lakott volt,
mely időből a sakktáblaszerű utcahálózat maradt fenn,
aprócska óvárosa a középkori várfala mögött húzódik
meg. Gazdasága még ma is szervesen összefügg a
tengersó lepárlásával. Köztes pihenőkkel hazaérkezés
az esti órákban.
Idegenvezető: Móritz Adrienn

2021.08.29-09.04.
» 5 NAP / 4 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

172 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
32 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
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 szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)
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Isztriai nyaralás
1. NAP » Érkezés a kora délutáni órákban Porečbe.
Szállás elfoglalása (6 éj).
2-7. NAP » Pihenés, fürdőzés az Adria partján.
8. NAP » Hazautazás, érkezés az esti órákban.
Fakultatív programok
Limski-fjord – Rovinj: Ellátogatunk a természeti csodának számító Limski-fjordhoz. Itt végighajózva csodáljuk meg közel 10 km-en át a varázslatos kanyont. Ezt
követően érkezünk a romantika városának nevezett
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 ajándékként kapta az egykori
államfő. Belépődíj: 300 HRK/fő (tájékoztató jellegű)
Rijeka – Opatija: A horvát tengerpart legjelentősebb
kikötő és egyben nagyvárosába, a 200 000 lakosú Rijekába utazunk. Megismerkedünk a vasminiszterünk,
Baross Gábor által tervezett kikötővel, a parti Rivával, a
híres Korzóval. Ezután felidézzük a Monarchia békebeli
hangulatát az egykori Abbázia, a mai Opatija tengerparti sétányán, az elegáns szállodák, kávézók között.
Trieszt – Miramare-kastély: Kirándulás a hangulatos
olaszországi Triesztbe, városnézés, majd az osztrák
mesekastélyt, a Miramare-kastélyt látogatjuk meg,
mely Habsburg Miksa osztrák főherceg és felesége,
Sarolta belga királyi hercegnő részére épült isztriai
fehér mészkőből. Belépődíj: 12 EUR/fő (tájékoztató
jellegű)
Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi
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Lengyel körút
1. NAP » Korai indulást követően hagyjuk magunk
mögött Ausztriát majd Csehországot és érkezünk
meg Lengyelországba. Ismerkedésünket a lengyel történelemmel az ország egyik legősibb településével,
Wrocław-val kezdjük. Az ország egy része német
hovatartozású volt, ami az építészetben is megmutatkozik – Fő tér díszes polgárházai, a gótikus Ó- és
Újvárosháza, királyi rezidencia a hohenzolleri időkből,
vagy akár a katedrális magasba törő tornyaival sok
más egyházi épülete mellett. Egyetemének az egykori
jezsuita kolostor adott kulturális alapot, melynek belső
terei, mint az Aula Leopoldina és a kápolna különleges
szépségűek. Útközben a több mint 600 ún. „wroclawi
törpékből” többet is lencsevégre kaphatunk. Szállás
elfoglalása Wroclaw környékén.
2. NAP » Reggeli után tovább indulunk Poznańba.
Reneszánsz óvárosa az egykori vásártér köré épült. A
városháza óratornyán két legendás kecske is felbukkan a déli harangozáskor. A hajdani Jezsuita Kollégium és a Fő tér fölött épült vár és a belvároson kívül
eső Szt. Péter és Pál-főszékesegyház a királysírokkal
sem maradhat ki. Kora délután érkezünk meg utunk
következő fénypontjához. Toruń unescos városként
ezernyi csodát rejteget számunkra. A Visztula-parti
város tagja volt a Hanza-szövetségnek, amely mesés
gazdagságot hozott. A téglagótika egyik jellegzetes
épülete a Városháza, akárcsak a katedrális. A zömök,
dísztelen épület belül légies és fénylő. Az egyik festményen a város szülöttje, Kopernikusz alakja is felbukkan. Szállás elfoglalása Toruń környékén.
3. NAP » Reggeli után tovább Gdanskba utazunk,
mely fekvésének köszönhetően kapu volt a Baltitenger felé. Szemezzünk a látnivalók között – városkapuk, birodalmi városháza, Fegyvertár, Artus-udvar,
Filharmónia épülete, Nagy Malom, Neptun-kút és
számos egyházi épület. A letisztult szépségű Máriaszékesegyház szárnyas oltára, orgonája és csillagászati órája kiemelkedő művészi értéket képvisel.
A „Gdanszki aranyvíz” néven ismert likőr jó vásárfia
is lehet. A délutánt szabadprogramként a városban is
töltheti vagy felkeresi velünk a lengyel Keleti-tenger
legjelentősebb fürdőjét. Sopot egykori halászfaluból
tengeri levegője révén gyógyhellyé vált. Sétáljon végig a mólón, vagy mezítláb a tengerparton. Szállás
elfoglalása Gdansk környékén.
4. NAP » Reggeli után elindulunk Malborkba, hogy
felfedezzük a Német Lovagrend központját, mely az
Unesco védelmét élvezi. A kezdetben karitatív feladatokat ellátó rend végül egy hatalmi gépezetté nőtte ki

magát, így szükségessé vált egy központ kialakítása,
mely már látványában is erőt sugároz. Belső terei és
kiállításai erről a fénykorról mesélnek. A délutánt a
Mazuri-tóvidéknek szenteljük. Az Elbląg-csatornán
meghökkentő technikai megoldással találkozunk.
Hajózott már valaha füvön? Itt ezt megteheti, hiszen
zsilipek helyett a hajót öt alkalommal emelik sínekre
és így hidalják át a jelentős szintkülönbséget. Hajózva
az emberi találékonyság és a természet sokszínűsége
varázsol el bennünket. Szállás elfoglalása Ostroda
környékén.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
237 PLN/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* vagy 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

5. NAP » Ma az ország fővárosát vesszük célba. A
milliós Varsóban a múlt és a jelen találkozik. Régi királyi rezidenciája, a piactér, a Városháza és a sgraffitós
patríciusházak keverednek a 20. század modern építészetével, mint amilyen a Kultúrpalota. A város zöld
szigeteinek legszebbje a Łazienki-park Chopin szobrával és több historikus palotával vagy a Wilanowkastély kertjével. Szállás elfoglalása Varsóban.
6. NAP » Késő délelőtt érkezünk a sziléziai
Chęstochowaba. A ma is működő pálos kolostor
őrzi az ország legbecsesebb kegytárgyát, a Fekete
Madonnát. Hívők milliói zarándokolnak el ide, hogy
fohászkodjanak a csodatévő Madonnához. Innen Krakkóba indulunk, ahol
délután az egykori királyi székhely
jelképeivel ismerkedünk. Posztócsarnok és tágabb környezete a város
gazdasági és vallási központját is jelentette. A gótikus Mária-templom
legnagyobb kincse a Mária halálát és
mennybemenetelét bemutató, gazdagon faragott Stoss-oltár. A Jagelló
Egyetem Európa első egyetemeinek
egyike. Végül ne feledkezzünk meg a
zsidó negyedről sem. Szállás elfoglalása Krakkóban.
7. NAP » Még mielőtt elbúcsúznánk
Krakkótól és Lengyelországtól, a királyi várnegyed kerül sorra. A Visztula
fölé emelkedő Wawelből irányították
a lengyel királyok az ország ügyeit.
Székesegyháza a nemzet nagyjaira
emlékeztet, a királyi palota kincstára és
fegyvertára pedig a középkori lengyel
művészetet tárja elénk. A déli órákban
indulunk haza, érkezés az késő este.
Idegenvezető: Lexa Gábor
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lengyelország

magyarország

2021.08.12-15.
» 4 NAP / 3 ÉJ

2021.08.06-08.
» 3 NAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

100 600 Ft/fő

54 500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
34 500 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 214 PLN
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív nap Auschwitz
8 000 Ft/fő, a belépődíjat is
tartalmazza
SZÁLLÁS: 3* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Pécs, Harkány és a Dráva-vidék
Krakkó és környéke
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 magyarlengyel határfolyóhoz, hogy tutajra szálljunk a Dunajecen. A délutánt már Krakkóban töltjük, felfedezzük
az óváros műemlékeit. Végigsétálunk az egykori királyi főváros fő útján a Wawelhez, ahol a királyi palotát
és a Wawel-székesegyházat találjuk. Szállás elfoglalása 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
világháború borzalmaira 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. Láthatjuk, ahogy a középkor fehér aranyát fáradságos munkával fejtették és a felszínre szállították. A
kora délutáni órákban indulunk haza, érkezés a késő
esti órákban.
Idegenvezető: Kálmán Lajos

1. NAP » Kora reggel indulunk a Balaton érintésével az
ország mediterrán vidékére. Egy rövid pihenő erejéig
megállunk az Orfűi-tavaknál, mely a környék egyik
kedvelt kirándulóhelye. De igazi célunk ma Pécs,
mely számtalan látnivalóval fogadja az idelátogatókat.
Felbecsülhetetlen kincseinek egyikét az ókeresztény
sírkamrák jelentik, melyek az ókori Pécset tárják fel
előttünk. Az elegáns székesegyházat Pollack Mihály
és Lotz Károly állították helyre és díszítették historizáló stílusban. A Fő tér a török hódoltság emlékét
őrzi a dzsámival. A Városháza, az egykori Hamerlipalota, a színház, valamint több díszes polgári ház is
megér egy rövid sétát a belvárosban. Szabadidő után
elfoglaljuk a szállásunkat Harkányban.
2. NAP » Délelőtt vízre szállunk egy drávai hajókirándulás kapcsán, mely során megismerkedhetünk déli
határfolyónk egy szakaszával. Rendkívül gazdag növény és állatvilága miatt védett terület. Következő állomásunk Máriagyűd, mely egy talált Mária-szobornak
köszönhetően jelentős kegyhellyé vált. Tiszteletére
már ezer éve zarándokok sokasága érkezik a mindig
megújuló templomhoz. Siklósi-vár a mindenki által is-

mert Tenkes kapitánya filmből jól ismert. A reneszánsz
hadi építészet egyik épen megmaradt emlékét helyi
vezető segítségével járjuk be. Végül az apró Palkonya
következik, melyet nevezhetünk a Villányi Borvidék
rejtett kincsének is. Pincesora 200 éves múltra tekint
vissza, mely egyedisége ma védett kulturális érték.
Korty borocska?
3. NAP » Reggeli után visszatérünk Pécsre, hogy a
Zsolnay Kulturális Negyed sorra kerülhessen. A felújított negyed kiállításokkal és egy látványmanufaktúrával várja a látogatókat, melyek révén bepillanthatunk a Zsolnay-család múltjába és sikereibe. Zsolnay Mauzóleum kihagyhatatlan helyszíne Pécs külvárosának. Zsolnay Vilmos a porcelángyár területén
jelölte ki végső nyughelyét, tele szabadkőművesszimbólumokkal. Hazafelé benézünk még zengővárkonyi a Míves Tojás Múzeumba, ahol százával
őrzik a különböző területekről származó hímes tojásokat. Hazaérkezés az esti órákban.

2021.10.09-10.
» 2 NAP / 1 ÉJ

2021.06.19-20.
» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

57 000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
14 800 Ft/fő

50 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás reggelivel
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• első nap Varga Tanya ebéd
• második nap Szeged ebéd
halászlé/gulyás
• Hajós borkóstoló
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 3350 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
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A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• Pécs ókeresztény csoportos
vezetés díját
• Siklós vár csoportos vezetés díját
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 16 200 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3*szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Pajter Martina

magyarország

EGYÁGYAS FELÁR
9 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
5 000 Ft/fő

Szerencs, Tokaj-Hegyalja
és Sárospatak

Szegedi halászlé
1. NAP » Kora reggel buszra szállunk, hogy elhagyva
a Dunántúlt, az ország másik felével ismerkedjünk. Az
Alföld szorosan összefügg az újra éledő lovashagyományokkal, melynek mi is részesei lehetünk a mai
napon. A kerekegyházi Varga Tanya vendégeiként
nemcsak egy kiadós ebéden veszünk részt, hanem
betekintést kaphatunk a letűnt betyárvilágba is. Itt a
lovas és lova eggyé válik, együtt lélegzik és mozog,
a tízes fogat pedig egyedülálló tudást követel a „betyártól” a száguldó lovak hátán állva. A hagyományok
fonalát követve jutunk el délután Kiskunhalasra, ahol a
halasi csipke láttán mindenkit büszkeség foghat el. A
ma is szorgos kezektől akár pár fogást el is leshetünk.
Késő délután foglaljuk el szegedi szállásunkat.
2. NAP » Reggeli után nyakunkba vesszük Szeged
utcáit, melyek jórész a nagy tiszai árvíz után épültek.
Közép-Európa egyik legnagyobb és legszebb terén

találkozunk a magyar történelem nagyjaival, mint a
névadó Széchenyi Istvánnal, Vásárhelyi Pállal, Deák
Ferenccel, de Szent István és Gizella szobrai sem
maradhatnak ki. A szegedi Sóhajok hídja a legendás
Tisza Szállót és a Városházát köti össze a szomszédos
lakóépülettel. A Dóm tér árkádjai, az órajáték, a Tudományegyetem és a Fogadalmi-templom különleges
épületegyüttese a városnak. De eleget kutyagoltunk,
szálljunk hajóra, mert a „Tisza királynője” más arcát
mutatja a vízről nézve. Szegedtől közös ebéd után
búcsúzunk és hazafelé a Hajós-Bajai-borvidéket
vesszük célba. A török dúlás után itt letelepedő
svábok folytatták tovább a szőlőtermesztés hagyományát, így a Kövidinka, a Kadarka nem veszett el
örökre. De a bort kóstolni kell, amit mi is megteszünk
búcsúzóul az Alföld síkjától. Érkezés az esti órákban.
Idegenvezető: Gőgh Tibor

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

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. Ennyivel
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 a szomszédos Tállyán egy családi pincészetben és a dűlőben
ismerkedünk a szőlőművelés hagyományával, tudományával, majd az abból készült zamatos borral. A jó
bor mellett vacsoránkat is itt fogyasztjuk el és csak
azután foglaljuk el szállásunkat.

2. NAP » A délelőttöt Sárospatakon töltjük, ahol kihagyhatatlan a Református Kollégium értékes könyvtára, majd megnézzük a folyamatosan megújuló
Rákóczi-várat, ahol kitérünk a család történetére és
a magyar történelem hozzájuk köthető időszakára. A
vár Sub rosa termében titkos politikai találkozók zajlottak. A város egyházi élete a bazilika körül forog,
melyet az elmúlt években restaurálták, így ma teljes
pompájában fogadja a hívőket és a kíváncsi látogatókat. Makovetz Imre munkásságának kezdete is
ide köthető a gimnázium épülete által. Elköszönünk
Sárospataktól és a Tisza felé indulunk, hogy egy
kis hajózással zárjuk kirándulásunkat Szabolcs és
Tokaj között a Tisza egy 10 km-es vadregényes
szakaszán. A tokaji kikötőből indulunk haza, érkezés
az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás reggelivel
• vacsora borkóstolóval egybekötve
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• Tiszai hajózás díja
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 8 900 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár) Csokoládégyártól függően változhat az ár
SZÁLLÁS: 3*szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: reggeli és vacsora,
borkóstolóval

Idegenvezető: Gőgh Tibor

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

magyarország

2021.06.04-06.
» 3 NAP / 2 ÉJ

2021.09.10-12.
» 3 NAP / 2 ÉJ

65 500 Ft/fő

67 800 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
14 000 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
10 000 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

RÉSZVÉTELI DÍJ

Zemplén
1. NAP » Reggeli indulásunkat követően haladunk
az ország keleti oldala felé. Martonvásáron lesz az
első állomásunk, ahol a Brunszvik család építtetett
magának egy pompás főúri palotát, melynek kertje kellemes sétára hívogat bennünket. Angolparkja számtalan csodával rendelkezik, melyekről vezetőnk révén
tréfás történeteket is megtudhatunk. A kastély falai
között Beethovenre emlékeznek, aki érzelmes szálakkal kötődött a családhoz. Kora délután érkezünk
Miskolcra, melynek tágabb környezetét fedezzük fel
a mai délután. A Szinva-patak völgyében keletkezett
Hámori-tó festői hátteret nyújt a Lillafüredi Kastélyszállónak. A Lillafüredi-vízesés, az Anna-barlang
látványos természeti kincsek. Akinek kedve támad
csónakázni, azt a Hámori-tavon meg is teheti. Miskolcra a Lillafüredi Erdei Vasúttal jutunk vissza,
vadregényes, hegyvidéki vonalvezetése már 100 éve
áll az erdészet szolgálatában. Szállás elfoglalása.
2. NAP » A mai napot a Zempléni-hegységnek szenteljük. A Hernád medrét követve jutunk el Boldogkőváraljára, ahol a helyreállított Boldogkő vára mesél
rablólovagokról, a hamis pénz veréséről ezer más tör-

Az ország gyümölcsöskertje
– Szabolcs-Szatmár

ténettel színesítve a délelőttöt. Ezt követően a vizsolyi
Biblia nyomába eredünk, mely, mint első, magyar
nyelvű Biblia, Károlyi Gáspár nevéhez fűződik. A szomszédos település Gönc hordójáról lett nevezetes,
melyek a Tokaj-Hegyalján termelt aszú boroknál nélkülözhetetlenek voltak. Az itt élő husziták eltérő háztípusukkal ma is szembetűnő emlékeket hagytak
hátra. Hollóháza a magyar porcelánművészet létező
képviselője, termékei napjainkban is különleges értéket képviseltek.

1. NAP » Korai indulást követően haladunk első állomásunk felé. Tokajt elérve hajóra szállunk és a Bodrogon hajókázunk. Utunkat Nyíregyházán folytatjuk, ahol a
város látnivalóival ismerkedünk. A városháza, a Korona
Szálló patinás épülete, a Megyeháza, de a Nyírvíz-palota is a nevezetességek közé tartozik. A Kossuth téren
álló Magyarok Nagyasszonya-székesegyház az 19-20.
század fordulójának emléke. Városnézés után elfoglaljuk szállásunkat.

3. NAP » Délelőtt a Diósgyőri-várnál ugrunk vissza
a virágzó középkorba. Korhű öltözetbe bújtatott
kísérőink mesélik el, hogyan élt az udvarhölgy, a lovag,
az udvari bolond vagy a cseléd évszázadokkal ezelőtt.
Utána ellátogatunk a közeli Edelényi-kastélyba, ahol a
falfestések szereplői mintha megérintenének bennünket, szinte halljuk a hintázó nő ruhájának suhogását.
A színes, rokokó jelenetek a kor társadalmát mutatják
be az élet napos oldaláról figyelve. Hazaérkezés az
esti órákban.

2. NAP » Ma az egykori Szatmár vármegyét igyekszünk
felfedezni. Nyírbátor történelme többek között a Báthoriakhoz kötődik, akikre az újjáépített Báthori-várkastély
emlékeztet. Innen Panyolára utazunk, ahol az aszalás
technikája kerül előtérbe. Ki ne szeretné a finom aszalt
szilvát vagy körtét? A manufaktúrában tett látogatásunk
alkalmával kóstolón is részt veszünk. Utána felkeressük
a túristvándi vízimalmot, melyhez foghatót egész Európában nem találunk. Csaroda sisakos, karcsú templomtornya valódi kincse a festett, kazettás mennyezet

Idegenvezető: Pajter Martina

és szép számmal fennmaradt freskók. Végül a tákosi
„Mezítlábas Notre Dame” következik. Aprócska református temploma szoknyás haranglábbal, növény- és
madárábrázolásokkal díszítve vár ránk.
3. NAP » Még mielőtt elhagynánk az ország gyümölcsöskertjét, időzzünk el egy almatermesztőnél. Az
ország legjobb minőségű almái származnak erről a
tájról, így felkeresünk Napkodon egy 20 hektáros
almáskertet. Lovasfogattal megyünk ki a gyümölcsösbe, majd visszatérve az üzemhez a feldolgozás és a
kóstolás következik. Hazaúton még megállunk az
ország egyik legszebb kastélyánál Noszvajon. A De La
Motte-kastély többször is gazdát cserélt, új tulajdonosai mindig csinosítottak rajta a divatnak megfelelően. A
falakon látható festések szárnyaló fantáziáról tanúskodnak. Történelemkönyvből kilépett kísérőnk pedig egy
különleges világba kalauzol el bennünket. Érkezés a
késő esti órákban.

2021.07.15-18.
» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

98 600 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
18 000 Ft/fő

69 600 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
5950 Ft/fő +5 Eur/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)
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A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
30 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Pajter Martina

2021.08.27-29.
» 3 NAP / 2 ÉJ

EGYÁGYAS FELÁR
20 300 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
9 500 Ft/fő

Mátra és a Cserhát
1. NAP » Reggeli indulást követően irány az Északiközéphegység! Első állomásunk Gyöngyös, ahol a ferences kolostorban található műemlékkönyvtárat keressük fel. Különlegessége abban rejlik, hogy az egész
ország ferences rendi kolostoraiból megmentett
könyveket őrzik itt, mint a Gyöngyösi kódexet vagy a
Fustus Bibliát. A templomot és a rendházat is tárlatvezetőnkkel járjuk be. A közeli Gyöngyöspata gótikus templomában lévő Jesse-oltár Jézus családját
ábrázolja. Innen a Sástói-kilátóhoz utazunk, mely eredetileg egy olajfúró torony volt. Leküzdve a csigalépcső
fokait végtelen erdők tárulnak elénk. Végül a Kékestető
kellemes sétával zárjuk a napunkat majd elfoglaljuk a
szállást.
2. NAP » Parádsasvárra indulunk reggeli után, ahol
a Parádsasvári Üvegmanufaktúrát keressük fel, mely
300 éves múltjával a hazai üveggyártás fellegvára. A
műhelylátogatás során az üvegfúvó mesterek megcsillantják tudásuk. Recsk emlékparkja és a palóc tájház
érdemel figyelmet. Sirok nevezetessége a vár, mely
különlegessége a sziklába vájt járatrendszer. Rövid

séta után érjük el a várat, ahonnan remek kilátás nyílik
a lágy vonalú dombvidékre és a szomszédos Barát és
Apáca-sziklákra. Somoskő vára a Medves-vidék egyik
bazaltkúpjára épült, mely egyben az építőanyagot is
szolgáltatta. Mivel a vár már Szlovákia területén áll, így
gyalogosan lépünk határt és ejtünk szót Csák Máté és
a vár kapcsolatáról. Itt zárjuk mai kirándulásunkat és indulunk vissza szállásunkra.
3. NAP » Elhagyva a szállást a Cserhát felé fordulunk.
Tar a magyarországi buddhista kultúra egyik helyszíne,
ahol a sztupa Kőrösi Csoma Sándornak, a tibetológia
atyjának állít emléket. Hollókő a Cserhát csendesen
megbújó települése, ahol a Faluház mesél a letűnt világról. A környéken egykor országgyűlést is tartottak,
méghozzá Szécsényben. A Forgách-kastély egyik
kiállítása ezt az eseményt és annak következményeit
taglalja. Utolsóként pedig Tereskén a Szent László legenda ábrázolása igazi kuriózum, évszázados freskókon
elevenedik meg a lovagkirály alakja. Hazaérkezés a
késő esti órákban.
Idegenvezető: Móritz Adrienn

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

Körös-vidék – Gyula
1. NAP » Reggeli indulást követően haladunk az
egykori királyi Magyarország közepe felé. A HármasKörös holtágának partján találjuk Szarvas városát,
melyet a „Körösök királynőjeként” is emlegetnek. Látnivalóinak egy része a folyó felé fordítja arcát, mint a
Bolza-kastély vagy a szabadtéri színpad, az egykori
országos középpont, a Szarvasi Arborétum vagy a
Mini Magyarország. Az evangélikus templom és a
szárazmalom is kötelező helyszínek a városka felfedezésekor. Békéscsabán foglaljuk el szállásunkat.
2. NAP » A mai nap délelőttjét Békéscsabán a Munkácsy Múzeumban kezdjük. A törökök távozása után
szlovák családok telepedtek itt le, hogy az elnéptelenedett vidéken gazdálkodjanak. Tájházuk egy jómódú parasztgazda otthonába enged betekintést. Délben az alföldi ízek ejtenek bennünket rabul Békésen,
a helyi pálinkák mellé dukál egy kis kolbásztál is. A
szomszédos Doboz község a Wenckheim család
régi birtoka, a kastélyparkban épült családi kápolna
szépsége révén nem maradhat ki a mai napból. A nap
végén a Körösök összefolyásánál teszünk egy sétát.

3. NAP » A mai nap Gyuláról szól, ahol az ország
egyetlen, épen megmaradt téglavárát találjuk. Falai
között közel 700 év történelme kacsint ránk a várnagyi
lakosztállyal, a lovagteremmel, a fegyvertárral vagy
akár a börtönnel. A gyulai Almásy-kastély a modern
technika segítségével újra életre kel. Látjuk hogyan
élt itt a nemesség és hogyan dolgozott a cselédség
a kulisszák mögött. A délutáni órákban lehetőség nyílik a gyulai Várfürdőbe ellátogatni vagy visszatérni
Békéscsabára. A fürdőprogramot választó utasokért
megbeszélt időpontban visszamegyünk és természetesen hazavisszük a szállodába.
4. NAP » Reggeli után ellátogatunk Makóra, mely település neve összenőtt a minőségi vöröshagymával.
Városnézés után ellátogatunk a Maros partján épült
Lombkorona-sétányhoz. Ebédünket a Kondorosi
Csárdában fogyasztjuk el, ahol Rózsa Sándor is többször megfordult. Elhagyva az Alföldet az késő esti
órákban érkezünk haza.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• Kondorosi Csárda 1 ebéd
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
8 900 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi
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magyarország

Németország

2021.07.01-04.
» 4 NAP / 3 ÉJ

2021.07.09-11.
» 3 NAP / 2 ÉJ

105 600 Ft/fő

82 000 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
17 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• Hajdúszoboszló kisvonat díját
• Debrecen kisvonat díját
• Hortobágyi Csárdahortobágyi palacsinta díját
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív kirándulás díját
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 8700 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív nap: 5000 Ft/Fő
+ belépők: 1200 Ft/fő
SZÁLLÁS: 3* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Debrecen és Nyíregyháza
avagy hajdúk és tirpákok
1. NAP » Reggeli órákban hagyjuk el a Kisalföldet. Félúton megállunk a gödöllői Grassalkovich-kastélynál, hogy felidézzük a magyar történelem jeles alakjait. Az építtető Grassalkovich család Mária Terézia
bizalmasa volt, akiknek Gödőllő sokat köszönhetett.
A kiegyezést követően a magyar állam tulajdonába
került és királyi pihenőnek alakították át. A társadalom legjelentősebb tagjai fordultak meg itt, mint Mária
Terézia, Kossuth Lajos, Ferenc József császár és Erzsébet királyné, majd Horthy Miklós. A délutáni órákban elfoglaljuk szállásunkat Hajdúszoboszlón.
2. NAP » Reggeli után Hajdúszoboszló látványosságaival ismerkedünk, majd következik Debrecen. A
Déri Múzeum ad otthont a világ egyik leghíresebb
trilógiájának – a Munkácsy-trilógiának. A 3 bibliai témájú képet a mester maga sem látta együtt, melyek
Krisztus kereszthalálának előzményei és halálát drámai módon mutatják be. Utána sétára indulunk a
városban és megnézzük a Nagytemplomot, a Református Kollégiumot, a Csokonai Színházat és az egyetemi városrészt. A Zsuzsi-vonat 17 km-es vonala ki a
Hármashegyalja állomáshoz, ahol a természet szépsége varázsol el bennünket.

3. NAP » A mai napot akár a hajdúszoboszlói
gyógyfürdőben, de akár velünk is töltheti. Az ország
egyik különleges népcsoportját – tirpákok – és annak
otthonát fedezzük fel a Sóstói Falumúzeumban.
Nyíregyháza központjában találjuk a századfordulón
felszentelt Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházat, a régi villamos egy kocsiját valamint patinás
középületeket. A közeli Máriapócs az ország egyik
legnevesebb búcsújáró helye. A Nyírség rendkívül
gazdag Szent László legendáit feldolgozó freskókban, ez alkalommal Laskod református templomát
látogatjuk meg.
4. NAP » Reggeli után utunk a Hortobágyon vezet
keresztül. A Matai Ménes 300 éves múltjával ragaszkodik a hagyományokhoz, melyekbe a pusztai fogatozással mi is be tudunk kukkantani. Jellegzetes állatai
mellett hagyományos feketekerámiái is különlegessé
teszik a Hortobágyot. Búcsúzóul még elfogyasztunk
egy hortobágyi húsos palacsintát majd elindulunk
hazafelé. Hazaérkezés a késő délutáni órákban.
Idegenvezető: Móritz Adrienn

RÉSZVÉTELI DÍJ

47 500 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
10 000 Ft/fő
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Toronyiránt Tolna
1. NAP » Korai indulással érjük el a „Királynék városát”,
Veszprémet. A Bakony és a Balaton-felvidék közé
ékelődő Séd-patak jelölte ki egy hosszan elnyúló fennsíkon a város helyét. Gyalogosan fedezzük fel az elmúlt
évszázadok emlékeit, mint a Tűztorony, a Hősök kapuja, a piarista rend egykori rendháza és a fennsík végén
a Veszprémi Püspökség épületegyüttese. Itt koronázták
meg a magyar királynékat Boldog Gizellától Zita királynéig. Erre a történelmi helyszínre emlékeztet bennünket ma is a Gizella-kápolna. A Balatont elérve egy rövid
pihenőre megállunk Balatonfüreden, ahol a Tagoresétány és a környékbeli villák ma is a fénykorról mesélnek. Utunkat a Tihanyi-félsziget felé folytatjuk, ahonnan
a révvel kelünk át a déli partra. A kompról egy kis ideig
élvezhetjük a balatoni panorámát. Délután egy a Szekszárdi-borvidék borait bemutató pincelátogatásra és
borkóstolóra megyünk, majd elfoglaljuk a szállásunkat.

1. NAP » Reggeli indulást követően köztes pihenővel
érkezünk a Chiemseehez. A Kanonokon szigetén
II. Lajos építtette meg Versailles mintájára álomkastélyainak egyikét. A király fogadótermei, lakosztálya
és a híres tükörterem páratlan szépségűek. A szomszédos Zárda-sziget ma is működő kolostorról kapta
nevét, melynek középkori temploma a sziget jelképe.
Folytatjuk utunkat Rosenheim környéki szállásunkra.
2. NAP » A mai napot teljes egészében az egykori királyság székhelyén, Münchenben töltjük. Az Isar-parti
városban a múlt hagyományai vegyülnek a modern
világ kényelmével. Ismerkedésünket az 1972-es olimpiára épült Olimpiai Negyeddel kezdjük. Az Olimpiaitoronyból fantasztikus kilátás nyílik az olimpiai stadion
buborékszerű tetejére és a BMW székházára. Belvárosi sétánk során felkeressük a városházát, a dómot,
az operaházat, valamint a királyi rezidenciát a hozzá
tartozó kertet és a Hősök-csarnokát. Szabadidőben

érdemes leülni a Királyi Sörfőzdében és megkóstolni
a bajorok nemzeti eledelét, a fehér kolbászt és felhörpinteni egy pofa sört.
3. NAP » Reggeli után az Inn-folyót követjük. Így jutunk el az Inn szűk hajtűkanyarjába, ahol Wasserburg
városka kapott helyet. Kereskedőházai az Inn-menti
települések jellegzetes stílusban épültek, melyek közül
néhány díszítése kiemelkedő. Következő állomásunk
Altötting, mely a Fekete Madonna révén egyike a
legjelentősebb európai kegyhelyeknek. Zarándokok
fogadalmi ajándékai mesélnek a személyes történetekről a bajor királyi család síremlékei árnyékában.
Itt találjuk Európa egyetlen megmaradt egyházi témájú
körképét, mely az antik Jeruzsálembe repít bennünket.
Végül Burghausenben találjuk a világ leghosszabban elnyúló várát. A látkép egyszerűen varázslatos.
Hazaérkezés köztes pihenőkkel az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 47 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* vagy 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Móritz Adrienn

Olaszország – Sisi olasz almáskertjei

Utazás ideje: 2021. 04. 23-26. Részvételi díj: 102 800 Ft/fő Egyágyas felár: 25 000 Ft/fő. Részletes tájékoztatás a honlapon.

1 napos utazási ajánlatainkat
keresse mellékletünkben!

2021.05.23-24.
» 2 NAP / 1 ÉJ

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• csoportos kompozás díját
• borkóstoló, vacsora
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 4 150 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* vagy 4*szálloda
2-3 ágyas szobákban

Bajorország

EGYÁGYAS FELÁR
12 500 Ft/fő

2. NAP » Reggeli után indulunk el felfedezni a DunaDráva Nemzeti Park egyik felét. A Gemenci-erdő az
emberi kéz alkotása, melyet kisvasúttal járhatunk be.
Ezt a tájat és élővilágát a Duna vízállása formálja, így
évszakonként más és más arcát mutatja. Szarvasok,
vaddisznók és a madárvilág legimpozánsabb képviselői,
mint a réti sas, a kerecsensólyom vagy akár a fekete
gólya teszik ezt a világot az egyre inkább városiasodó
ember számára felejthetetlen élménnyé. Hazafelé még
egy rövid látogatás teszünk Kalocsán, ahol a paprikakultúra lépten-nyomon jelen van. Motívumvilágában
a helyi népművészet is megjeleníti, a pingáló asszonyok
az egykori állomás épületére is felfestették. Emellett érdekes a Kalocsai Tájház és a frissen felújított székesegyház is. Székesfehérvár útvonalon érkezünk haza az
esti órákban.

Amit megtalál benne:
» SZÍNES PROGRAMESEMÉNYEK
» KÜLFÖLD » BELFÖLD
Színházlátogatásainkat keresse
mindig frissülő honlapunkon!

WWW.GALBUSZ.HU

Idegenvezető: Gőgh Tibor

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

olaszország

2021.10.01-03.
» 3 NAP / 2 ÉJ

2021.09.07-12.
» 6 NAP / 5 ÉJ

74 000 Ft/fő

176 700 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 55 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
• Colosseum fakultatív
program látogatását
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 60 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)

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
15 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
40 800 Ft/fő

Velence bővebben
1. NAP » Kora reggeli indulás után utazás kis
pihenőkkel az Adriára. A kora délután már Velencében ér bennünket. Ekkorra már minden turista elhagyja a város, mely egészen más arcát fordítja most
felénk. A Szent Márk tér és díszes épületei, mint a
székesegyház, a harangtorony vagy a Prokuráciák,
mint egy színházi kulissza állnak előttünk. Visszatérünk a szállásra.
2. NAP » A mai délelőttöt Velence eddig ismeretlen
negyedeire fordítjuk. Felfedezzük a város kincseit, kis
sikátorait és megbújó szépségeit. Olyan építészeti
emlékekre koncentrálunk, melyek felejthetetlen emléket nyújtanak majd – Frari-templom, Fenice Színház vagy a Canal Grande mentén épült Ca’Rezzonico
palota és a Rialto-negyed. Közben szakítunk pihenésre is időt, gondolázhatunk egyet és kiülhetünk

egy kis teraszra csak figyelni a város nyüzsgő utcáit.
Délután a szomszédos Muranora ugrunk át, ahol az
üvegművesek évszázadik tudását képviselik, ügyességük lenyűgöző. Innen indulunk vissza a szállodába.
3. NAP » Velencei látogatásunk nem lenne teljes a többi sziget nélkül. Torcello, Velence egykori bölcsője,
melynek építészeti emlékei jól mutatják a már akkori mesés gazdagságot. Felkeressük a katedrálist,
melynek belső homlokzatát káprázatos és igencsak
beszédes üvegmozaikok borítják. Innen továbbhajózunk a csipkék szigetére, Buranora. Érdemes felkeresni a Csipkemúzeumot vagy csak megfigyelni, hogyan is készül fiatal lányok munkája nyomán a híres
buranoi csipke. Kora délutáni órákban indulunk haza,
érkezés késő este.
Idegenvezető: Kálmán Lajos

RÉSZVÉTELI DÍJ

102 000 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 70 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)
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1. NAP » Kora reggeli indulással Ausztrián át érkezünk
Olaszországba. A Pó-síkságot átszelve, az Appenninek lábánál levő Bolognában teszünk rövid látogatást.
Megnézzük a híres ferdetornyokat, a Piazza Maggiore
középkori épületeit és az egyetemet. Ismerkedünk
az olasz életérzéssel, hangulatokkal. Továbbutazás a
Firenze környéki szálláshelyünkre. (1 éj)
2. NAP » Toszkána és Umbria gyönyörű vidékein
keresztül érkezünk Rómába, az „Örök Városba”! Római első napunkon a város egyházi emlékei közül a
Lateráni Szent János-bazilikát, a Szent lépcsőt, majd
a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikát nézzük meg. Szállás Rómában. (3 éj)

2021.06.10-13.
» 4 NAP / 3 ÉJ

EGYÁGYAS FELÁR
22 500 Ft/fő

Róma, az örök város

A Garda-tó szépségei
1. NAP » Utazás Ausztria gyönyörű alpesi tájain keresztül 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. Középkori sikátorok szövik be a városkát, melyek labirintusán keresztül jutunk el a várhoz. Kis városnézés
után lehetőség nyílik feljutni a Monte Baldora 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 citromligetekkel. Hajóval halunk tovább Riva del Gardaba, ahol a Garda-tó legészakibb
pontjánál gyönyörű tóparti sétány, 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 középkori 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
sétánya, történelmi emlékű épületei várnak ránk és
Peschierat, 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 kóstolhatunk, majd megnézzük a Signoria tér híres épületeit, a
különleges gótikus Scala család sírkertjét és a dómot.
Hazaérkezés a késő esti órákban.
Idegenvezető: Kálmán Lajos
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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
Piazza Navona, Bernini híres szökőkútjával és nyüzsgő
világával vár ránk.

szellemes szökőkúttal, vízeséssel, gyönyörű virágokkal, érdekes 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 igyekszünk arra is időt szakítani, hogy megmártózhassunk az Adria hullámaiban! (1 éj)
6. NAP » Egy különleges helyre érkezünk. A Titanohegy 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
italokkal, parfümökkel, bőrárukkal teli kirakatok mellett sétálva eljuthatunk a híres parlamenthez és a bazilikához, ahol a közösséget alapító dalmát kőfaragó,
San Marino nyugszik. Megnézhetjük a várakat és sétálhatunk a hegy gerincén húzódó Boszorkány-ösvényen is. San Marinótól búcsúzva indulunk hazafelé.
Érkezés a késő esti órákban.
Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

4. NAP » A Római Birodalom fénykorát megidézve,
ellátogatunk a Colosseumba, fakultatív belépési lehetőséggel. A Forum Romanum, a császári fórumok, a
Capitolium-domb mesél a város múltjáról. Szabadidő
a Velence téren, hogy a II. Viktor Emmanuel emlékműről is körbepillanthassunk, majd a belvárosi sétánk
során már a reneszánsz és a barokk kori épületek is
megjelennek. A Pantheon, a Santa Maria sopra Minerva-templom Michelangelo szobrával, a Parlament, a
Trevi-kút és a Spanyol lépcső megtekintése mellett
szakítunk időt arra is, hogy közben megkóstolhassuk
az olasz fagyit, pizzát, és élvezhessük az olasz „dolce
vita”-t!
5. NAP » Róma környékének leghíresebb városa,
Tivoli, ami az ókortól kezdődően a városiak divatos,
nyári szórakozóhelye volt. Ellátogatunk a Villa d’Estehez, ahol Liszt Ferenc is sokszor időzött. A villa kertje
több alkotásában is visszaköszön. Maga az épület is
különleges a reneszánsz freskókkal borított termekkel, de a legérdekesebb látnivaló a park. Rengeteg
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olaszország

olaszország

2021.05.29-06.02.
» 5 NAP / 4 ÉJ

2021.09.20-26.
» 7 NAP / 6 ÉJ

146 800 Ft/fő

194 700 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
40 000 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 70 Eur
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* vagy 4* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

EGYÁGYAS FELÁR
57 600 Ft/fő

Padova – Velence – Pó-delta
1. NAP » Kora reggeli indulást követően már olasz
földön állunk meg a híres olasz sonkakultúra egyik központjában, San Daniele del Friuliban, ahol alkalmunk
nyílik felkeresni egy helyi sonkakészítőt. Szállásunkat
Padova környékén foglaljuk el.
2. NAP » Padova az európai kultúra fellegvára. Kezdjük
a napot Szent Antal emlékével a bazilikában, majd irány
a belváros – a Palazzo Bo, vásárterek, Palazzo della
Ragione, az óratorony csillagászati szerkezete, majd a
katedrális és a keresztelő kápolna következik. A közeli
Villa Contarini építtetője egy befolyásos velencei család
volt, akik koruk legnagyobb építészét – Palladiot – bízták meg a tervek elkészítésével. Ezután még látogatást
teszünk 2 fallal körbevett erődvároskában – Cittadella
és Castelfranco.
3. NAP » A mai nap Velencéről szól. Fusina kikötőjéből
a Giudecca széles csatornáján érkezünk Velencébe. Az
Akadémiától indulunk felfedezni a csatornák és hidak
között megbújó La Fenice színházat, a Canal Grandet,
a Rialto piacait, majd a politikai hatalom helyszínét, a

San Marco teret és épületeit. Szabadidőben lehetőség
lesz gondolázni vagy akár a Dózse-palotát bejárni. Késő
délután hagyjuk el Velencét és térünk vissza a szállásra.
4. NAP » A Pó-folyó torkolatvidéke ismeretlen az
utazók számára. Ez a világ a lagúnák utolsó településénél, Chioggianál kezdődik. Ez a „mini Velence” az Adria
egyik legnagyobb halászati kikötője, halászhajói tömött
sorokban ringanak a vízen. Következő állomásunk a Pófolyó deltája, mely különleges élővilágát egy hajókiránduláson vesszük szemügyre. Délutánra még marad
egy kulturális gyöngyszem, Pomposa apátsága, mely
gazdagságát a Pó-folyó termékeny földjeinek köszönhette. Épületegyüttese kiemelkedő jelentőségű az olasz
román kori művészetnek - kihagyhatatlan remekmű.
5. NAP »Mielőtt elköszönnénk Észak-Olaszországtól,
ellátogatunk a „háromarcú” Trevisoba. A csatornák által szabdalt városkát a tiramisu hazájaként is ismeri a
világ. Hazaérkezés az esti órákban.
Idegenvezető: Pajter Martina

RÉSZVÉTELI DÍJ

225 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
46 000 Ft/fő

20

1. NAP » Ausztrián át utazás Itália felé. Útközben rövid
megálló Bolognában, ahol felkeressük a Szent Petronio-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 Színház,
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 utazunk. Vulkáni kúpja Nápoly jelképévé vált. Utazás
autóbusszal a hegy oldalára épült települések érintésével. 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 szigetvilágra, az egykori szupervulkán kráterére. Délután
helyi idegenvezetővel fedezzük fel Pompei ásatását.
Majdnem 2000 éve a Vezúv kitörése vastag hamuréteggel fedte a várost, így maradhattak meg terei,
utcái, házai sok-sok apró részletével. Bepillantást
nyerhetünk az egykori város életébe, mintha visszarepülnénk a múltba.

2021.08.22-29.
» 7 NAP / 6 ÉJ

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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 7500 Ft
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program, min.15 fő
jelentkezése esetén:
Velence: 4900 Ft/fő + belépő
Aquapark: belépő
Padova: 5600 Ft/fő + belépő
SZÁLLÁS: HOTEL AL MARE
3* szálloda, LIDO DI JESOLO
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Nápoly és a Sorrentoi-félsziget

Jesoloi nyaralás – egy teljes hét!
1. NAP » Érkezés a kora délutáni órákban Lido di
Jesoloba. Szállás elfoglalása. (6 éj)
2-6. NAP » Pihenés, fürdőzés egyénileg az Adria partján.
7. NAP » Hazautazás közben rövid vásárlási lehetőség
Portogruaroban, érkezés az esti órákban Magyarországra.
Fakultatív programok
minimum 15 fő jelentkezése esetén
Velence: Egész napos hajókirándulás Velencébe. A
városlátogatás során idegenvezetővel megtekintjük a
város nevezetességeit, mint a Sóhajok hídját, a Szent
Márk teret, a Bazilikát, a Harang- és Óratornyot, valamint a Dózse-palotát.

Belépődíj: 18 EUR/fő (tájékoztató 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 városlátogatás során megtekintjük a város nevezetességeit:
a Prato della Valle híres terét, a Szent Antal-bazilikát,
az egyetemet és a belváros érdekes épületeit.
Belépődíj: 15 EUR/fő
Idegenvezető: Móritz Adrienn
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ta. Innen Amalfiba megyünk, mely egyben a partvidék 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 középkor egyik legnevesebb családjának villáját – Villa Rufolo. Napunkat ebben a kis hangulatos hegyi városban zárjuk. Vissza a szállodába.
6. NAP » Mielőtt elhagynánk egészen a volt Nápolyi
Királyság területét, Casertaba indulunk. Ez a világörökségi 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)

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 nap kirándulás díját
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 50 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív nap
kirándulásának díjai:
3. nap Pompei – Vezúv:
45 EUR/fő, belépők: 25 EUR/fő
4. nap Capri: 95 EUR/fő,
belépők: 38 EUR /fő
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

7. NAP » Utazás hazafelé, rövid látogatással Ferraraban – az Este-család egykori székhelyén. Hazaérkezés a késő esti órákban.
Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

4. NAP » FAKULTATÍV NAP. Egész napos kirándulás a
világ egyik legszebb szigetére, Caprira. Lehetőségünk
nyílik egy sziget körüli hajózásra. A 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 körpano-ráma kedvéért. Capriban séta a belvárosban, 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 legismertebb panoráma útja vezet Amalfiba. Útközben
megállunk egy fotó kedvéért, majd továbbutazás a
Grotta dello Smeraldo cseppkőbarlangjába. Nevét a
vízen átszűrődő napfény smaragdzöld színéről kap-
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olaszország

olaszország

2021.06.02-07.
» 6 NAP / 5 ÉJ

2021.11.18-21.
» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

Toszkána – Olívaolaj és
szarvasgomba Fesztivál

144 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
33 000 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 50 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Korai indulással hagyjunk magunk mögött
az Alpokat, majd szeljük át a Pó-síkságot. Az Appenninek láncai már Toszkána határát jelölik, ahol a
következő pár napban az épített emlékek mellett az
ízek ejtenek rabul bennünket. Firenze mellett elhaladva érjük el szállásunkat Montecatini Termeben.

Dél-Toszkána
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 épületeivel
– 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. Ebben az időszakban rendezik meg a sienaiak egyik legnagyobb ünnepüket, a
Paliot, mely lóverseny világhírű. Továbbutazás Monte
Oliveto Maggiore kolostorához. A bencésekhez tartozó olivetán rendház festői környezetben épült csodaszép kerengője vár ránk. Korának egyik legnagyobbja, Luca Signorelli munkái nyűgöznek le bennünket. Innen szálláshelyünkre utazunk – Chianciano 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 jó 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 bennünket egy szinte már elfeledett korba. Sorano az igazi 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
egy jelentős zsidó közösségnek is otthont adott. Fő
látnivalói a katedrális, vízvezeték, középkori őrtornyok
és az egykori zsidó negyed. Az etruszk múlt legszebb
emlékei a különféle sírok, melyek tájegységenként
változóak. Impozáns, tufába vájt síremlékei nagyon
beszédesek, mint a Tomba Ildebranda.
5. NAP » Első állomásunk szintén egy etruszk település, Cortona. Felkeressük az egyedülálló etruszk
gyűjteményt, mely mérhetetlen értéket képvisel.
Szabadidő után továbbutazás Arezzoba. Dél-Toszkána egyetlen nagyvárosa az ötvösök és a régiségkereskedők hazája. Ellátogatunk a katedrálisba, megnézzük a eredeti üvegablakait, Gergely pápa sírját, a
Piazza Grande árkádjait, a Szent Kereszt-legendáját
ábrázoló freskóciklust a ferencesek templomában.
Búcsúzóul ellátogatunk egy helyi olívaolaj-készítőhöz,
ahol kóstolási és vásárlási lehetőség kínálkozik. Innen
utazunk a Firenze közeli szállásunkra. (1 éj)
6. NAP » Korai indulást követően folyamatos utazás
Ausztrián át Magyarországra. Érkezés a késő esti
órákban.
Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi
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2. NAP » Reggeli után gyalogosan indulunk felfedezni
az olasz szecessziót. A városháza, a régi kaszinó vagy
a Tettuccio Terme mind a századforduló játékos stílusát kapta, mely kicsit eltért az itthoni képi világtól.
Montecatini Alto mint egy kilátó emelkedik a síkság
fölé, ahol pazar panoráma tárul elénk. A kis toszkán Montecarlo nem hasonlítható a hercegséghez,
de bor- és olívakultúrája évszázados, ahol nemcsak
tudást szerezhetünk az olajfákról, hanem szedhetünk
is olajbogyót. A munka után üljünk a terített asztalhoz,
hogy megkóstoljuk a folyékony aranyat sonka, sajt és
jó bor társaságában. Délután az egyik legszebb toszkán villát, a Villa Torrigianit keressük fel. A nyári
rezidenciaként épült villa könnyed belső díszítése a

régmúlt ízlését tükrözi, parkjában pedig magnóliák,
kaméliák, platánok sorakoznak.
3. NAP » Mai első állomásunk Vinci, ahol a középkor
egyik géniusza született. Az olajligetek között megbújó
kisvárosban minden Leonardo da Vinci emlékét őrzi. A
róla elnevezett múzeum a mester találmányait mutatja
be, közöttük egy repülő alkalmatosságot, a vízen járás
technikáját, egy búvársisakot sok egyéb dolog mellett. Innen San Miniatoba utazunk tovább, ahol minden évben megrendezik a Szarvasgomba Ünnepet.
Rövid séta után elmerülhetünk a standok között, ahol
szarvasgombavadászok kínálják portékájukat feldolgozva és nyersen. A toszkán konyha illata lengi be a
városkát, aminek mi sem állhatunk ellen.
4. NAP » Reggeli után útnak indulunk újra hazafelé.
Utazásunkat az Adria partján épült Gradoban szakítjuk
meg, ahol búcsút veszünk a késő őszi Olaszországtól.

RÉSZVÉTELI DÍJ

101 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
20 000 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 41 Eur
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Pajter Martina

2021.09.15-19.
» 5 NAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

148 200 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
26 500 Ft/fő

Ligúria gazdagon
1. NAP » Korai indulás után rendszeres pihenőkkel
érkezünk Ausztrián át Olaszországban. Az esti órákban
elfoglaljuk szállásunkat a Ligúr-tengerparton.
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. A Palazzo Durazzo kertjéből pazar kilátás nyílik a szélesre tárt öbölre. Hajónk következő
kikötője az antik Delfin-öböl, mely Portofino 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. 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 me-

gyünk 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 Vernazzaba, amely a partszakasz
egyetlen természetes kikötőjével rendelkezik. A város
fölött találjuk a Doria-család erődjét. 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 utazunk.
Genova egyike volt az olasz tengeri köztársaságoknak.
A Dózse-palota, a Szent Lőrinc- katedrális, Jézus
Szíve-templom Rubens munkáival, a Porta Soprana,
Kolumbusz háza és a palotanegyed a Strada Nuovan
városi sétánk alatt számunkra különleges értékkel bírnak. Délután továbbutazás a Garda-tavi szállásra.

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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 70 EUR
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

5. NAP » Korai indulás után hazafelé a Wörthi-tónál
állunk meg. Érkezés a késő esti órákban.
Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi
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olaszország

románia

2021.05.19-24.
2021. 09.28-10.03.
» 6 NAP / 5 ÉJ

2021.08.10-15.
» 6 NAP / 5 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

141 700 Ft/fő

184 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
32 000 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
36 100 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 57 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program,
min.15 fő jelentkezése esetén:
20 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* vagy 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

A Toszkán-szigetvilág
– Elba szigete
1. NAP » Kora reggeli indulás után átszeljük Ausztriát és megfelelő pihenőkkel folytatjuk utunkat Olaszországban. Trevisoban felfedezzük a csatornákkal
tarkított városka hangulatát, majd folytatjuk utunkat
végcélunk felé. Szállás Firenze közelében. (940 km)
2. NAP » Toszkána egy elfeledett városa a Kulturális Fővárosi rangot kapott Pistoia, melynek középkori művészete magával ragadó ma is. Egykori
kórházának majolika homlokzata, egyházi épületei és
világi palotái teszik belvárosát rendkívül értékessé.
Zarándokok ezrei fordultak meg köszönetüket leróva
Jakab apostol ezüstoltára előtt. Innen a szomszédos
Montecatini Termebe utazunk, felkapaszkodunk a
hegytetőre, ahonnan 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 Marina di Campo-Seccheto.
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.
Amennyiben az időjárás megengedi, délután fakultatív hajókirándulással a sziget déli oldalát ismerhetjük meg a hajósok szemszögéből.
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 ejti az utazót. Capoliveri talán
felszabadult rabszolgák otthona volt. Porto Azzurro
széles öble stratégiai jelentőséggel bírt, Portoferraio
pedig Napoleon egyik „kastélyának” adott otthon, így
erről sem feledkezhetünk meg.
5. NAP » Reggeli után búcsút mondunk Elba szigetének és a régió belseje felé indulunk. Volterra etruszk
és római történelme ma is jó látható, de a vidék pásztorkultúrája sem tűnt el szerencsére. Kóstoljuk meg
legjobb sajtjaikat hát mi is! Utunkat folytatva Certaldoba érkezünk. A ma kétszintes városka dombtetőre
épült része érdekel bennünket, ahol a középkori olasz
irodalom legnagyobbja élt. Boccaccio művei ma is
megnevettetik az olvasót. Szállás Firenze környékén.
6. NAP » Reggeli indulás után rendszeres pihenőkkel
érkezünk Ausztrián át Magyarországra. A Wörthitónál állunk meg, hogy élvezzük egy kicsit az osztrák
Riviéra hangulatát. Hazaérkezés az esti órákban.
Idegenvezető: Pajter Martina
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Erdélyi körutazás
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 ellátogatunk a Házsongárdi-temetőbe, Mátyás király-szoboregyütteshez, a híres Farkas utcába, majd Mátyás király
szülőházához, érintjük a Szent Mihály-templomot.
Este a szállás elfoglalása Kolozsvárott.
2. NAP » A reggeli elfogyasztása után Torda irányába
indulunk, ahol megcsodáljuk a Tordai Sóbánya gigantikus méretű tárnáit. Ezután Marosvásárhelyre
vezet utunk, a székelység fővárosába, ahol sétálunk
a Rózsák terén, majd látogatást teszünk a gyönyörű
szecessziós stílusban megépített Kultúrpalota épületében. Ezt követően folytatjuk utunkat Korondra, ahol
elsősorban a székely népi fazekassággal ismerkedhetünk meg, majd a kirakodóvásárban lehetőség nyílik a falu iparművészeti remekeinek megvásárlására is.
Érkezés Tusnádfürdőre a szállásra (4 éj).

5. NAP » Utunk Csíksomlyóra vezet, a római katolikus 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 torlasztavához, a Gyilkos-tóhoz. A tóparti séta után megcsodáljuk a messze földön híres Békás-szoros meredek sziklafalait.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
60 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)

6. NAP » Hazafele utunk Segesvárra vezet, a szászok
alapította városba. Látogatást teszünk a középkori
várnegyedben, amely ma a Világörökség részét képezi, a gyönyörű óratorony- és a bástyák által körülvett
épületekben gyönyörködhetünk. Ezután Kolozsvár,
Nagyvárad irányába folyamatosan utazunk Magyarországra rövid pihenőkkel.
Idegenvezető: Lukács Attila

3. NAP » Reggeli után látogatás az Igazi Csíki Sör
Manufaktúrában. A látogatás bepillantást enged a
sörgyártás titkaiba, melyet sörkóstolás követ. Ezután
Újtusnádra jutunk, ahol lovaskocsikra szállunk és a
Hargita-hegység festői környezetébe kirándulunk
kipróbálva a helyi gasztronómiai finomságokat. Sétálhatunk a fenyvesek között, pihenhetünk, gyönyörködhetünk a Hargita-hegység fenyves erdőiben. Késő
délután hazatérés Tusnádfürdőre, fakultatív programként 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 Mohostőzeglápban. A következő állomásunk Kézdivásárhely,
ahol megtudhatjuk mi az udvartér, megemlékezünk
Gábor Áron ágyúöntőről, majd lehetőségünk lesz
megtekinteni a Céhtörténeti múzeumot, valamint a
„Zsuzsi és Andris népviseletben” című kiállítást. Utunk
innen Alsócsernátonba vezet, ahol Székelyföld leggazdagabb szabadtéri kiállítását láthatjuk a Haszmann Pál Múzeumban. Késő délután Nyergestetőn
rójuk le tiszteletünket az 1848-1849-es forradalom- és
szabadságharcban elhunyt katonák előtt.
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Svájc

Szlovákia

2021.06.29-07.04.
» 6 NAP / 5 ÉJ

2021.08.21-22.
» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

201 500 Ft/fő

47 700 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
50 000 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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 120 CHF
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

EGYÁGYAS FELÁR
7 000 Ft/fő

Felvidéki várak
Svájc – a „legek” földje
1. NAP » Korai indulás követően érjük el Ausztriát.
Az utazást majd Tirolban, Rattenberg városában
szakítjuk meg, mely valaha a Tiroli Hercegség határés vámállomása volt. Gazdagságáról házai ma is
büszkén tanúskodnak. Továbbhaladva az Inn völgyében jutunk el Ausztria másik felére, hogy elfoglaljuk
vorarlbergi szállásunkat.
2. NAP » Reggeli után irány a szomszédos Svájc. A mai
napon az ország két gyöngyszemével ismerkedünk
meg. Luzern, hasonlóan sok más városhoz vízpartra épült, mely fejlődésében nélkülözhetetlen tényező
volt. Itt több kereskedelmi útvonal is találkozott,
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 egy km-es darabja is ránk vár.
Másik állomásunk az ország fővárosa. Bern az Aarefolyó kanyarulatában épült, kihasználva annak természetes védelmét. Az ország legmagasabb templomtornyát itt a fennsíkon találjuk, akárcsak a Zytglocke
játékos óraszerkezetét, polgári házak katonás sorát
avagy a legszebb díszkutakat. A parlament 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
Kálvin székével, majd az Alsóváros palotái következnek, a virágórával és a tóban lévő hatalmas szökőkúttal,
a Jet d’eau-val. Több nemzetközi szervezet is itt alakította ki székhelyét a modern külvárosban.
4. NAP » Ma „óriásokkal” ismerkedünk meg, melyek,
mint egy hatalmas pajzs védik Svájc déli határát.
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 hegymászók
sokasága. Mi túracipő nélkül is felemelkedhetünk a
4000 m-t is meghaladó csúcsok közé. Egyik sokak
által kedvelt pontja ennek a vidéknek a Gornergrat
(3 100 m), melyet az érdeklődők fogaskerekűvel érhetnek el. Innen felejthetetlen kilátás nyílik a Matterhorn
hegyes fokára, ahol az ember eltörpül a természet
„nagyjai” között. Ha valaki azonban csak alacsonyabb
magasságokba vágyik, neki a Sunnegga (2 100 m)
pontját ajánljuk.
5. NAP » Reggeli után elhagyjuk a Genfi-tó környékét.
Utunkat és a Rhone völgyében haladva egy különleges népcsoport – a wallser németek – építészetével
ismerkedünk. Fából készült épületeinek különleges
díszítése és praktikus megoldásai, mint az „egérgátak” fotóra kívánkoznak. A Rhone-folyón épített
függőhíd kihagyhatatlan számunkra is. A folyó forrását ma is a Rhone-gleccser képezi. A hegyvidék
bizony komoly akadályt jelentett évszázadokig az ember 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 délutáni órákban érjük el a vorarlbergi szállást.
6. NAP » A kora reggeli órákban elindulva rendszeres
pihenőkkel érjük el Magyarországot.
Idegenvezető: Pajter Martina

26

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

1. NAP » Reggeli indulást követően Nyitrába igyekszünk, melynek ősi magját a Nyitra-folyó öleli körül. A
Várhegy ezer éves múltja Szent István idején kezdődik,
mely korból a vár és a Gizella királyné kérésére épült
kápolna, a mai székesegyház származik. A vár bejáratánál álló Nagyboldogasszony-szoborcsoport több
jelentős királyunkat is felvonultatja. Innen Bajmócra
indulunk tovább. Az eredetileg palánkvárként született Bajmóc vára ma sokkal inkább várkastély, egykori
végvári külseje az átépítések alatt teljesen eltűnt. A
Pálffy család végül egy három gyűrűből és három
szintből álló kastélyt álmodott ide. Fogadótermei,
vendégszobái, lakosztályai és a várkápolna ötvözik a
változó divatot és ízlést. Várkereső utunk következő
állomása az ezüst- és aranybányái révén jelentőssé
vált Körmöcbánya. A lejtős fekvésű óvárost részben
még ma is falak védik. Az egykori vásártéren átkelve

érjük el a városka legmagasabb pontján álló gótikus
Szt. Katalin-templomot illetve a Körmöci-várat. Szállás elfoglalása Rózsahegy környékén.
2. NAP » Reggeli után történelmi határfolyónk, az Árvafolyó felé vesszük az útirányt. Árvaváralja védte régen
az észak felé vezető kereskedelmi útvonalat, így annak biztosítására fellegvár épült a szirtre. A lépcsőkkel
megközelíthető szintek gazdag várbelsőt rejtenek –
kápolna, lovagterem, fegyvertár és lakószobák középkori berendezéssel. Pihenésként a Vág-folyón tutajozunk Sztrecsénytől Túrócszentmárton irányába egy
7 km-es szakaszon. Végül Trencsént fedezzük fel, ahol
a Csák nemzetség – Csák Máté – birtokainak központját rendezte be. Vára és kegytemploma megérdemel
egy kis figyelmet. Hazaérkezés az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
17 Eur/fő + tutajozás 65 PLN /fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Gőgh Tibor

2021.07.22-25.
» 4 NAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

89 400 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR
19 000 Ft/fő

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

bi városrészen teszünk sétát, egy igazi szepesi hangulatú, egykor önálló városban, Szepesszombaton.

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

4. NAP » Búcsúzunk a Tátrától, átutazva a Szlovákparadicsomon, érkezünk Betlérre. Séta az egykori
Andrássy birtokon, elsőként a betléri kastélyt, majd
a mauzóleumot tekintjük meg. Továbbutazás Ochtinara, látogatás a híres aragonit barlangban. Rövid
megállókkal érkezünk haza az esti órákban.

3. NAP » A mai napon ellátogatunk az egykori magyarlengyel határra, tutajozunk a határfolyón, a kanyargó
Dunajecen, majd meglátogatjuk a középkori Ólubló
várát. Utolsó programként Késmárkra látogatunk, fejet hajtunk Thököly Imre sírjánál, sétálunk a megújult
városban.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
75 EUR (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Idegenvezető: Gőgh Tibor
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Szlovénia

Szlovénia

2021.09.03-05.
» 3 NAP / 2 ÉJ

2021.08.20-21.
» 2 NAP / 1 ÉJ

72 900 Ft/fő

45 500 Ft/fő

RÉSZVÉTELI DÍJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

EGYÁGYAS FELÁR
17 300 Ft/fő

Szlovénia gőzössel

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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 50 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda,
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

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 szünetet
tartunk Bruck fő terén. Következő megállónk már Karintiában lesz. Sankt Veit a Glan-folyó mellett fontos
kereskedelmi központ volt, melyet ma is vaskos várfal
ölel körül. Takaros házai remek alkalmat adnak egy
kis megállóra. A Wurzen-hágón, egyben az osztrákszlovén határvonalon átkelve már az Alpok déli lejtői
tárulnak elénk. Kranjska Gora a síugrók fellegvára,
ahol sísáncok egész sora várja a sport szerelmeseit.
Mai napunk utolsó állomása a Radovljicaban található különleges méhész gyűjtemény. Késő délután
elfoglaljuk szállásunkat.
2. NAP » A mai napunk Szlovénia Unescos vasúti
kincsével, a Bohinji-vasút telik részben. Ez a történelmi vasútvonal a nyári hónapokban gőzmozdonnyal
közlekedik az ország egyik legszebb vidékét átszelve.
Mi a Bled és Nova Gorica közötti szakaszt tesszük
meg az Isonzo-folyó mentén haladva, átkelve alagutakon és viaduktokon. Nova Gorica már az újkori
határalakítás idejéből származik, így történelmi város-

része olasz földön maradt a határvonal átalakításakor. Délután visszatérünk Bledbe, ahol felkeressük a
várat és a domboldalon 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
helyettesítheti normál vasúti kocsikkal. Ez esetben
a programot megtartják, utólagos reklamációra,
pénzvisszatérítésre nincsen lehetőség.
3. NAP » Reggeli után irány az osztrák határ. A Loiblhágó alatti alagúton keresztül érkezünk meg Ausztriába, ahol a Karavankák hegyei között mesebeli
tájban gyönyörködhetünk. Rövid pihenőre megállunk
Karintia fővárosában, Klagenfurtban. Következő állomásunk a Lavant-folyó kiszélesedő völgyében épült
Sankt Paul-kolostor, mely könyvtára és kincstára
egyedülálló darabokkal rendelkezik. A mai napunkat
utoljára Hartbergben szakítjuk meg.

EGYÁGYAS FELÁR
7 000 Ft/fő

Szlovénia kincsei
1. NAP » Utazás az Európa zöld szigetének nevezett
Szlovénia gyönyörű tájain keresztül az ókori alapítású
fővárosba. Ljubljana sajátos fekvése mindenkit megragad, hiszen a Lubljanica által átszelt város igazán
festői látványt nyújt a város fölé magasodó várral
együtt. Megtekintjük a katedrálist, a múzeumi negyedet és a híres 3-as hidat. Továbbutazunk Postojnára,
ahol a világörökség részét képező cseppkőbarlangot
tekintjük meg, részben elektromos kisvasúttal, részben gyalogosan. Ezt követően a Bledi-tó partján található Bledbe utazunk. Szállás a környéken (1 éj).
2. NAP » A mai napon a tóvidék nyugati tavának, a
Bohinji-tónak a nevezetességeivel ismerkedünk. Li-

begővel jutunk fel a Vogel-hegyre, ahonnan felejthetetlen látvány tárul elénk a tóval és a szemben lévő
Triglav-hegységgel együtt. Visszatérve Bledbe, a helyi
gondolával jutunk el a tavon található festői kis szigetre. Megtekintjük a kegytemplomot, majd visszatérünk
pletnával a tópartra. Ezt követően a tó fölé magasodó
várat látogatjuk, melynek kiállítása visszavisz bennünket a múltba. Búcsúzunk Bledtől és útközben az
ország második legnagyobb városának, Maribornak
a látnivalóit ismerjük meg séta keretében. Hazautazás
a fenti útvonalon.
Idegenvezető: Móritz Adrienn

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 80 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

Személyszállítás

Idegenvezető: Kálmán Lajos

2021.07.28-08.01.
» 5 NAP / 4 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

143 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
25 000 Ft/fő

Szlovén körút

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-, balesetés a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 98 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió
(reggeli és vacsora)

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 lélegzetelállító
cseppkőképződmények között. Ezt követően elfoglaljuk szállásunkat Portorožban, ahol utazásunk idejében
tartják a Szlovén Salsa Fesztivált. (2 éj).
2. NAP » A mai napot a tengerpart mentén töltjük, ahol
történelmi városok sorakoznak. Kezdjük a sort Koperrel, mely mára egy forgalmas kikötővárossá fejlődött.
Óvárosának épületei az egykori velencei uralomról
mesélnek – katedrális, Prétori-palota, loggia, Rotonda
Carmine, Híd-kút, városkapu. Pirant a sókereskedelem
tette nagyjá, mely az épületek gazdag díszítésén jól
látszik. Végül Portorož partmentén elnyúló sétánya
csábít bennünket kellemes sétára. Egykor a monarchia
tehetős rétegei is ide jártak kikapcsolódni, fürdőzni.
3. NAP » Reggelit követően utazás a szlovén tóvidékre,
de útközben még megtekintjük a világhírű lipicai ménes
otthonát, majd látogatást teszünk Skofja Lokaban.
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Utazási Irodánk által szervezett utazások személyszállítója a teljes biztonságot nyújtó, kényelmes autóbuszokkal és
biztos szervizháttérrel rendelkező, a mindig minőségre törekvő cégünk, a GÁL-BUSZ TRANSZPORT Kft.!
Séta az egykori püspöki rezidencia körül. Utazás a
szálláshelyünkre (2 éj).
4. 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 Ribčev Lazban sétálunk, megtekintjük
a Keresztelő Szent János-templomot, majd visszatérve
Bledbe, vízre szállunk. A szigeten épült templom történetét legendák őrzik.majd a tó fölé magasodó vár
következik. A nap zárásaként egy csodálatos természeti
szépségben, a Vintgar-szurdokban gyönyörködhetünk.
5. NAP » Az utolsó napunkat a főváros, Ljubljana
nevezetességeinek a feltérképezésével kezdjük. A belvárost, a kettészelő Ljubljanica két partján elterülő
műemlékek mindenkit elbűvölnek, hiszen megtekintjük
a katedrálist, az Operát, a Városházát és a szimbólumnak számító Római polgár szobrát. Továbbutazunk,
majd az ország második legnagyobb városával, Mariborral zárjuk a napot. Érkezés az esti órákban.
Idegenvezető: Móritz Adrienn
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Keressen bennünket bizalommal, ha buszt szeretne bérelni teljes körű szolgáltatással céges és intézményi
kirándulásokra, egyéni programötletek megvalósítására, esküvőkre, és egyéb rendezvényekre!
AUTÓBUSZAINK » 46-47-49 férőhelyes Mercedes és Setra típusú, audio-video rendszerrel, hűtővel és vegyi öblítéses WCvel felszereltek. Képzett, nagy tapasztalattal rendelkező gépkocsivezetők biztosítják a programok zökkenőmentes bonyolítását.
Telephelyünkön működő szerelőműhely dolgozói felelősséggel karbantartják a gépjárműveket hétről hétre. Törekszünk a
minőségre minden tekintetben!

AJÁNLATKÉRÉS
Mindig fogadjuk hívását! 06 30 308 0518

Látogasson el honlapunkra,
kérjen e-mailben árajánlatot tervezett utazásához!
honlap:

www.galbusztranszport.hu
transzport@galbusz.hu

e-mail:

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.

DÍJKALKULÁCIÓ
Az árajánlat kilométerdíjjal számolva készül,
a szolgáltatás díja tartalmazza a km futás díját, az
autóbuszvezetők napidíját, az autópályadíjakat
és a pályaadót. Nem tartalmazza az esetleges parkolások
díját, melyet végső elszámoláskor a számlába beépítünk.
A belföldi kirándulások áfa kötelesek.
A szervezést (szállásfoglalás, idegenvezető
felkérése, bejelentések)
a Gál-Busz Utazási Iroda Kft. bonyolítja.
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UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
amely létrejött egyrészről GÁL-BUSZ Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. sz., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-279314, adószám: 25510537-2-42 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
Utas vagy megrendelő neve:
Foglalás száma:
a továbbiakban: Utas, között az utazási iroda által szervezett utazásokra, melyekre a Ptk. 2013.évi V. törvény, a 2005.évi CLXIV. törvénye, valamint
a 213/1996 (XII.23),281/2008.(XI.28) Kormányrendelet módosítás 140/2015 (VI.9) Kormányrendelet, valamint ezen általános szerződési feltételek – a
továbbiakban: ÁSZF rendelkezései az irányadók
1./ Utazási szerződés létrejötte
Az Utazási Iroda kijelenti, hogy az utazásszervező és közvetítő tevékenységhez valamennyi hatósági engedéllyel rendelkezik, a jogszabályokban
előírt mértékű vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést a Colonnade
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötötte meg (kötvényszám:
9900000113).
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az Utas írásbeli megrendelését 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 feltételeit tartalmazó iratot.
Az utazási szerződés a megrendelő, mint Utas és az Utazási Iroda között
jön létre függetlenül attól, hogy a megrendelő az utazási szolgáltatásokat
saját maga vagy harmadik személy(ek), mint kedvezményezett(ek)
javára rendeli-e meg, illetve hogy az Utas a harmadik személy(ek) vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal.
Az utazási szerződésben rögzített utazás időtartamát, annak egyes szolgáltatásait, minőségét, részvételi díját és egyéb költségeit az utazási program 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 foglaltaktól írásban eltérően is megállapodhatnak. A repülőgépes utazások esetén az Utazási Iroda kiegészítő szerződési feltételeket alkalmazhat.
2./ Utas jogai és kötelezettségei
Az Utas jogosult az Utazási Irodától az utazással kapcsolatban információkat kérni.
Az Utas köteles az Utazási Iroda vagy annak képviselője (pl. idegenvezető,
csoportkísérő) által kijelölt találkozások helyét és idejét betartani. Az ennek be nem tartásából eredő hátrányos következményeket, károkat, költségeket az Utas köteles viselni. Társasutazások esetén az Utas köteles
olyan magatartást tanúsítani, hogy a társasutak programjainak lebonyolítását, 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 tájékoztatja 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 semmilyen 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 igényelhet. 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-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani. Az ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az Utast terhelik.

3./ Az Utazási Iroda joga és kötelessége
Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal köteles
tájékoztatni az Utast az utaskísérő feladatokat ellátó személy nevéről, telefonszámáról, 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 nappal írásban vagy szóban tett nyilatkozattal, költségmentesen elállni az
utazástól azon esetekben, ha az utaslétszám nem éri el az utazás programjában meghirdetett legalacsonyabb részt vevő számot. Autóbuszos
társasutak esetén a legalacsonyabb résztvevőszám 30 fő.
Ha az utazás vis maior (előre nem látható külső körülmények) miatt marad el:
Ha 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 haladéktalanul, maradéktalanul
visszafizetni az utassal egyeztetett módon. Ha az Utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, illetve az Utazási Iroda nem tud megfelelő szolgáltatást felajánlani, az Utazási Irodakártalanítási felelősséggel nem tartozik, de köteles a befizetett díjat 14 napon belül visszafizetni.
Amennyiben az utazás célhelye Magyarország kormányának felelős
minisztériuma által vezetett honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba kerül, az utazó
a szerződéskötést követően a szerződéstől bánatpénz megfizetése
nélkül elállhat, de ha az adott „utazásra nem javasolt” besorolás már a
szerződéskötés időpontjában is fennállt, akkor az utazó csak bánatpénz
megfizetésével állhat el a szerződéstől.
Az Utazási Iroda valamennyi általa szervezett utazás során fenntartja
magának a jogot, hogy az Utas(ok) érdekében indokolt esetben a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, a programokat felcserélje vagy
módosítsa, az utazási útvonalat megváltoztassa. Az Utazási Iroda minden esetben törekszik arra, hogy az ilyen változások az Utas(ok) számára
minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, az ilyen jellegű módosításokból eredően az Utazási Irodát kárfelelősség nem terheli.
4./ Fizetési feltételek
A részvételi díj magában foglalja 1 fő utas: az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát: szállás, ellátás, programok, idegenvezetés, útlemondási biztosítás, az Utazási Iroda szervezési költségét
illetve annak mindenkori áfa tartamát. .Nem tartalmazza a fakultatív programok és szolgáltatások árát, vízumot, az utazás kapcsán szükségessé
váló okmányok, oltások, egészségügyi vizsgálatok, tesztek és hozzájuk
kapcsolódó igazolások kiállításának árát, helyi idegenforgalmi adót,
belépők árait (kivéve ahol ez külön feltüntetésre került) , továbbá a BBP
biztosítás díját.
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 kiegészítés ennél korábbi határidőt ír elő. Ha a szerződéskötéskor rögzített fizetési 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.
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 különbözeti összeg megfizetését a szerződés módosítás aláírásától számított
5 napon belül.
Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett
nyilatkozattal bármikor elállhat, de az alábbi kötbérsáv szerint kötbér fizetésére kötelezett. Az elállási nyilatkozat az Utazási Iroda kézhezvételével
válik hatályossá.
Lemondás többnapos utazás esetén: az Utas a teljes részvételi díjból
kártalanítási összeget (bánatpénzt) köteles megfizetni az Utazási Iroda
részére:
• Szerződéskötést követő lemondás esetén a teljes részvételi díj 10 %-a
• Indulást megelőző 35-21 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 40 %-a
• Indulást megelőző 20-15 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 60 %-a
• Indulást megelőző 14-8 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi
díj 80 %-a
• Indulást megelőző 7 napon belüli lemondás, valamint az utazás indulásakor való meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díj 100 %-a
Egynapos utazás esetén indulást megelőző 15 napon belül történő elálláskor az alábbiak érvényesek:
• 15-7 napon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 10 %-a
• 6-4 napon belüli lemondás esetén a teljes 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
biztosítását, mely a részvételi díj 2%-át teszi ki. Utazási szerződésre és útlemondási biztosításra vonatkozóan magára és a vele egy szerződésben
szereplő utastársaira vonatkozóan aláírásával elfogadja, annak tartalmát
előzetesen megismerte, a biztosító biztosítási feltételeit átvette, elolvasta
és értelmezte. Aláírásával igazolja, hogy utastársai meghatalmazásával
rendelkezik, nevükben eljárhat. Az utazási szerződés bármely fél általi felmondásával a kalkulált útlemondási díja nem téríthető vissza az Utasnak,
a biztosítási díjfizetési kötelezettségről szóló Ptk 6.448 §-nak megfelelően.
A biztosítási feltételek meg nem ismeréséből származó károkért az Iroda
felelősséget nem vállal.
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 Külügyminisztérium 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 teljesítéséért. 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 részszolgáltatás értékesebb, mint a nem teljesített szolgáltatás, annak különbözeti díja az Utasnak nem hárítható át.
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 haladéktalanul 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 előre nem látható külső körülmény (vis maior)
nagyobb erőhatalom, háborús helyzet, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti katasztrófák, egészségügyi járvány stb. befolyásolják, ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért az Utazási Irodát felelősség,
kártalanítás nem terheli, így az ezen okokból jelentkező többletköltségek
az Utast terhelik, de köteles a befizetett díj arányos részét 14 napon belül
visszafizetni.
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 tartalmazza. Az előleg befizetésekor a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi
Fióktelep, a Mondial Assistance biztosító vagy az Európai Utazási Biztosító Zrt. biztosítótársaságok BBP biztosítása köthető, mely egyben a
szerződéskötés feltétele is. Kivétel ez alól, ha az Utas az utazás idejére
érvényes utasbiztosítással rendelkezik, melyről írásos vagy szóbeli nyilatkozatot tesz, mely esetben betegségből, balesetből, poggyászkárból
(BBP) adódó összes felelősség és költség az Utast terheli. Az EU kártya és folyószámlához tartozó biztosítás a biztosítótársaságokkal kötött
BBP-biztosítással nem egyenértékű vagy az utasnak kell meggyőződnie
a szolgáltatás milyenségéről. A BBP biztosítás megléte kizárólag az utas
felelőssége, annak hiányából eredő károkért az utazási irodát semmilyen
felelősség nem 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.
Az utazási feltételeket, a programleírást, az utazásra, illetve az adatkezelésre vonatkozó részletes tájékoztatót megismertem, átvettem
és az azokban foglaltakat magamra, valamint az esetlegesen általam
képviselt személy(ek)re nézve kötelezően elfogadom.
Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító biztosítási feltételekben
és az ügyféltájékoztatóban külön fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől
lényegesen eltérő rendelkezéseket. Alulírott nyilatkozom, hogy ezen
eltérő rendelkezéseket 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 tudomásul vettem. Engedélyezem, hogy a szerződésben megjelölt személyes
adataimat az Adatkezelő az utazás szervezése céljából kezelje, és hogy
az Adatkezelő a személyes adataimat az Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek
továbbítsa. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt
hozzájárulásom megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában történt.
igen

nem

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.
igen
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Utas vagy megrendelő
Utazási Iroda képviselője
Dátum

Cégünk nagy tapasztalattal rendelkezve teljes körű buszbérlési szolgáltatást kínál!

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

Gál-Busz Utazási Irodák
Kapuvár

Győr

9330, Kapuvár, Fő tér 17. fsz. 1.

9021 Győr, Aradi vértanúk útja 2.

Nyitva tartás:

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

Nyitva tartás:

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

