
2022

BUSZOS KÖRUTAZÁSOK

EGYNAPOS AJÁNLATOK

NYARALÓPROGRAMOK



2 3

ÜLéSRENd

Köszöntő

• Felszállási lehetőséget biztosítunk térítésmentesen Sopron-Győr-Budapest útvonal egyéb megállóiban is, utasaink 
igénye szerint. 
• Az útvonalba nem eső helyekről transzferdíj ellenében és kapacitásunk függvényében transzfer lehetőséget biztosí-
tunk 3 napos vagy annál több napot meghaladó utazásaink esetén.
Transzferdíjak (az ár tartalmazza az oda és visszautat is)
Sárvár: 3 000 Ft/fő • Szombathely: 4 500 Ft/fő • Mosonmagyaróvár: 3 000 Ft/fő • Répcelak: 2 000 Ft/fő
A fentiektől eltérő hely esetén egyedi árat kalkulálunk.
Igényét kérjük, mindkét esetben foglaláskor jelezze az ügyintéző kollégának/kolléganőnek!

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

KEDVEZMÉNYEINK | Előfoglalási kedvezmény buszos körutazásoknál
• 3-12 napos, június 1-ig induló körutazások esetén, amennyiben a teljes részvételi díj befizetésre kerül 2021. február. 
28-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. 
31-ig, úgy 5%-os kedvezmény jár (max. 14 000 Ft/fő).

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

A PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS HASZNOS TUDNIVALÓK
Félpanzió: Minden meghirdetett program részvételi díja tartalmazza a félpanziót, azaz a reggelit és vacsorát az 
első nap vacsorájától, az utolsó nap reggelijéig (kivétel: 8. o. Prága – a 2. nap vacsorája fakultatív hajókirándulással 
egybekötött!). Legtöbbször ezek az étkezések az adott szálláshely éttermében biztosítottak. A vacsorák menüválasz-
tásosak vagy a csoport részére előzetesen egységesen megrendelt menüt szolgálják fel. Az italfogyasztás egyénileg 
fizetendő. Az étteremből ételt kihozni nem szabad, azok a csoport részére porciózva vannak.   
Fakultatív programok: Kérjük, már foglaláskor jelezzék, hogy részt kívánnak-e venni a meghirdetett fakultatív programon!
Utastájékoztató: Többnapos utak esetén körülbelül 1 héttel az indulást megelőzően tájékoztatót küldünk, mely fontos 
információkat tartalmaz: felszállási helyek és időpontok, a hotel(ek) neve és címe, az idegenvezető neve, telefonszáma, 
az adott ország fontosabb  információi, praktikus tanácsok, belépődíjak és az idegenforgalmi adó összege és tájékoz-
tató a szükséges úti okmányokról. Cégünk környezettudatos szemléletet képvisel, így ezeket a jövőben elektronikus 
úton szeretnénk Önökhöz eljuttatni. Kérjük, olyan e-mail címet adjanak meg, amelyet rendszeresen használnak, fi-
gyelemmel kísérnek. Ha nem rendelkeznek ilyennel, úgy az utastájékoztatót természetesen postázzuk.
Felszállási helyek: Kérjük, minden esetben előre jelezzék nekünk, amennyiben a felszállási helyük eltér a foglaláskor 
megadottól! Amennyiben az utas nem jelenik meg időben a felszállási helyen, úgy őt mindenképpen megpróbáljuk 
telefonon elérni, ezért fontos foglaláskor mobil telefonszámot megadni! Késés esetén 10-15 percnél többet sajnos nem 
tudunk várni, a programok időhöz kötött megvalósulása érdekében.
Úti okmány: Belföldi és külföldi utazásokhoz, felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt minden esetben szükséges érvé-
nyes, kártyás típusú személyi igazolvány. Irodáink munkatársai készséggel tájékoztatják Önöket az adott célországhoz mi-
lyen úti okmány szükséges és az utastájékoztatóban is minden esetben kitérünk erre. Kérjük, figyeljenek az érvényességre!
Covid utazási szabályok: Covid beutazási feltételekről a konzuli szolgálat honlapján tudnak mindig naprakész információról  
tájékozódni, kiválasztva a célországot: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok.
általánosságban: 2021. július 1-től életbe lépett Magyarországon is a QR-kódot tartalmazó, magyar és angol nyelvű, 
az Európai Unióban egységesen elfogadott Uniós digitális Covid-igazolvány, más néven európai védettségi igazolvány  

– Az Uniós digitális Covid-igazolvány nyomtatott és elektronikus formában egyaránt ingyenesen elérhető: nyomtatott 
formában a kormányablakoknál is lehet igényelni, de ügyfélkapuval rendelkezőknek gyorsan letölthető és nyomtatható. 
Az Európai Unió területére külföldi utazást tervező, oltott vagy védettséget szerzett utasainknak mindenképpen javasoljuk 
az Uniós digitális Covid-igazolvány beszerzését. Fontos információ még, hogy egyes adott ország tranzitálása során, ha 
csak átutazik a csoport, semmilyen igazolás nem szükséges.
Minimum létszám: Többnapos utazásaink minimum létszámhoz kötöttek, mely minden esetben egyedi, de legalább 
25-30 fő közötti. Az utazási irodának jogában áll a megfelelő létszám hiányában az utazás megkezdése előtt 20 nappal 
elállni az utazástól, mely esetében a befizetett részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti a befizetőnek.
Hűtőszekrény: A hotelekben nem alapfelszerelés a hűtőszekrény! Kérjük, romlandó étellel ne készüljenek!
SZÁLLÁS
Az elhelyezés 3 vagy 4 csillagos szálláshelyeken történik. Ár-érték arányban igyekszünk Önöknek a legjobb szállásokat 
nyújtani. Alapesetben egy, két és háromágyas szobák kérhetők. A háromágyas szoba hoteltől függően lehet akár pót-
ágyazott 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.

Az idegenvezetők esetleges cseréjének jogát fenntartjuk.

Kálmán Lajos Móritz Adrienn Pajter Martina Sümeghy Gyöngyi

KEDVES UTASUNK!
Örömmel tölt el minket, hogy átnyújthatjuk 2022-es  
katalógusunkat, melyben kényelmesen áttekint-
hetik a gondossággal készült éves ajánlatunkat. 
Talál benne célt, aki csak egy rövidebb, egynapos 
kirándulásra vágyik és az is, aki Európa valamely 
klasszikus körutazásán venne részt. A klassziku-
sok mellett igyekeztünk újdonságokkal is szolgálni. 
Belföldön is kínálunk többnapos programokat gon-
dolva azokra, akik még nem szívesen utaznak kül-
földre, vagy éppen megismernék hazájuk egy még 
nem látott szegletét. Napozás, fürdés a tengerpar-
ton! Nézze át nyaralóprogram kínálatunkat! Zárjuk 
az évet egy fergeteges szilveszteri bulival az olasz 
Adrián, Gradoban!

Idegenvezetőink, autóbuszvezetőink idén is arra 
törekednek, hogy elégedetten és élményekkel 
gazdagodva térjenek haza. 

Köszönjük bizalmukat és várjuk érdeklődésüket, 
jelentkezésüket!
Élményekben gazdag utazást kíván a Gál-Busz 
utazási Iroda csapata!
Tisztelettel:
GÁLNé SOMOGYi ANiKÓ, GÁL iMRE

A meghirdetett utazásokhoz a Gál-Busz Transzport Kft. biztosítja prémium minőségű autóbuszait.
A Mercedes és Setra típusú buszok audio-video-dvd rendszerrel felszereltek, és vegyi öblítéses WC-vel ellátottak.

Fix felszállási helyek: BUDAPEST » GYŐR » csornA » KAPUVÁR » FERTŐSZENTMIKLÓS » soPron

Általános tájékoztató

Tartalomjegyzék
ÁPRILIS  
04.26.–05.1. Hollandia tulipánvirágzás idején ........ 8
MÁJUS  
05.07-08. Postojna - Plitvice .................................. 9
05.12-16. Toszkán villák és kertek új ................... 17
05.19-22. Garda-tó szépségei .............................. 18
05.29.-06.02. Liguria és a Cinque Terre ................ 19
JÚNIUS  
06.09-12. Zemplén tájain új ................................. 14
06.12-16. 2 országban 3 Tirol új .......................... 25
06.13-16. Balaton és Somogyország új .............. 16
06.15-18. Tisza-vidék új ....................................... 15
06.16-18. Cseh kastélyok ...................................... 6
06.22-26. Olasz életérzés - Parma új ................... 19
06.23-26. Szeged és környéke látnivalói új ......... 13
06.28.-07.03. Svájc, a „legek” földje ................. 28
JÚLIUS 
07.02-08. Nyaralás a bosnyák tengerparton 
              - Neum új ................................................. 5
07.06-09. Körös-vidék és Gyula ........................... 11
07.11-17. Lengyel körút ....................................... 10
07.12-17. Erdélyi körutazás ................................. 26
07.22-24. Prága ..................................................... 6
07.27-31. Szlovén körút ....................................... 30
07.28-30. Barangolás a Bükkben új ....................  14
AUGUSZTUS  
08.01-07. Párizs ..................................................... 7
08.01-03. Szlovénia gőzössel .............................. 30
08.04-06. Dunakanyar új ..................................... 15

08.08-11. Hajóval a Dunán – teljes ellátással új .... 4
08.11-13. Pécs kincsei a Dráva-vidékkel ............. 12
08.13-14. Ausztria, ég és jég között ...................... 4
08.18-21. Krakkó, a királyi főváros ....................... 11
08.19-20. Felvidéki várak ..................................... 29
08.23-28. Nyaralás az Adrian - Cattolica új ......... 23
08.24-28. Padova, Velence és a Pó-delta ...........  21
08.26-28. Mátra és a Cserhát ............................... 12
sZEPtEmBEr  
09.03-04. Szlovénia kincsei ................................. 31
08.05-09. Dalmát tengerpart ................................. 9
09.06-08. Az ország gyümölcsöskertje, 
                Szabolcs-Szatmár ................................. 13
09.09-10. Postojna - Plitvice .................................. 9
09.11-14. Svájc, „hegyek-völgyek között” új ....... 29
09.13-18. Róma .................................................... 22
09.19-25. Nyaralás Montenegróban új ................. 17
09.23-25. Őrségi szomszédolás új ...................... 16
09.24-30. Nápoly és a Sorrentoi-félsziget ...........  20
09.27.-10.02. Erdély csodálatos vidékén új ........ 27
09.30.-10.02. Velence, az olasz gyöngyszem ..... 21
októBEr  
10.01-08. Puglia, az olasz csizma sarka új .......... 24
10.13-16. Firenze haladóknak új .......................... 18
10.19-23. Mandarinszüret ..................................... 5
10.21-23. Prága ..................................................... 6
noVEmBEr
11.17-20. Toszkán Olaj és 
                 Szarvasgomba Fesztivál ..................... 23
DEcEmBEr 
12.30.-01.02. Szilveszter az Adrián - Grado új .... 25



2022. 08. 08-11. » 4 nAP / 3 ÉJ
KABIN TÍPUSA
HX Hauptdeck legalsó szint, nincs balkon, kicsi ablak: 236 400 Ft/fő
HD Hauptdeck, nincs balkon, kicsi ablak:  257 500 Ft/fő
MX középső fedélzet, balkonos:  282 800 Ft/fő
MV Mitteldeck középső fedélzet, balkonos:  299 700 Ft/fő
MD Mitteldeck középső fedélzet, balkonos:  320 800 Ft/fő

EGYÁGYAS FELÁR: 186 300 Ft/fő

2022. 10. 19-23.
» 5 nAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

140 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
21 600 Ft/fő

2022. 07. 02-08.
» 7 NAP / 6 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

168 700 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
45 900 Ft/fő

2022. 08. 13-14.
» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

47 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
10 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• saját autóbuszunk végig kíséri  
 és szállítja a csoportot
• szállás MS MAXIMA 2 fős  
 kabinjaiban, teljes ellátással –  
 reggeli büfé,ebéd és vacsora  
 menüválasztásos, kávé és 
 tea délben és vacsoránál
• napközben kis kávé és  
 sütemény büfé
• gála vacsora 1 alkalommal,  
 welcome üdvözlőital
• wellness részleg
• zene a hajón
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 34 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
ELLÁTÁS: teljes 
(reggeli, ebéd  és vacsora)

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

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK
... (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 1 éj Zadar, 3*szálloda, 
5 éj Neum, 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora) 
Fakultatív, részvételi+ belépő: 
Mostar – Medjugorje: 6 000 Ft/fő
Dubrovnik: 8 000 Ft/fő

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

1. NAP » Reggeli indulást követően érjük el Passaut,  
ahol még mielőtt elfoglaljuk kabinjainkat a hajón, város-
nézésre indulunk. Passau 3 folyó találkozási pontjánál 
épült. Stratégiai helyzetét jól kihasználva itt szilárdította 
meg a püspök a hatalmát, melynek jelképe a díszes 
katedrális. A szomszédos Rezidencia és a díszkút a 
város szívét jelöli ki. A polgári lakosság e köré a mag 
köré települt, kialakítva hangulatos kis utcáit. Érdemes 
ellátogatni a régi városházához és az oberveste 
erődjétől csodaszép panorámában gyönyörködhetünk. 
Kabinok elfoglalása majd vacsora a hajón.
2. NAP » A délelőttöt a hajó fedélzetén töltjük, miköz-
ben a Duna mentén épült városok előtt hajózunk 
el. Mint egy gyöngysor gyöngyszemei sorakoznak 
az apró kis települések és nagyvárosok egymás 
után – Linz, Ybbs, Melk. Közben zsilipeken kelünk 
át és végül megérkezünk Bécs kikötőjébe. Ebéd 
után buszos kirándulásra indulunk Bécsben, hogy a 
legfőbb látványosságokat sorra vegyük – Hofburg, 
Ring épületei, operaház, Parlament sok egyéb más-

sal, majd szabadidő után visszatérünk a hajóra va-
csorázni. Hajónk csak az éjjel közepén kel útra újra, 
így az éjszaka fényei és egy kör az Óriáskerékkel  
csakis ránk várnak. 
3. NAP » A reggelit melk felé a Wachaun keresztül ha-
józva fogyasztjuk el. A melki kikötőt elérve elhagyjuk 
a hajót és a melki Apátságot keressük fel. Ezer év 
történelme köszönt ránk – Császári folyosó, császári 
ebédlő, terasz a Duna fölött, könyvtár, apátsági temp-
lom. Rövid szabadidő után újra visszatérünk a hajóra 
és felkerekedünk Passau felé. 
4. NAP » A hajó fedélzetét a reggeli elfogyasztása 
után hagyjuk el és maradunk a Duna mellékfolyójánál. 
Az Inn medrét követve jutunk el Burghausenbe. A 
szirtre épült vár a világ leghosszabb vára, ahonnan 
fantasztikus látképben lesz részünk. Hazaérkezés az 
esti órákban.

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos 
utazás Horvátországon keresztül rövid pihenőkkel 
Szarajevóba. Szállás elfoglalása (1 éj).
2. NAP » Reggeli után a város nevezetességeivel 
ismerkedünk, bazár, dzsámik, székesegyház és ter-
mészetesen Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának 
színhelye. Továbbutazunk szálláshelyünkre, Bosznia-
Hercegovina tengerparti városába, Neumba (3 éj).
3. NAP » A mai napon ellátogatunk Bosznia-Hercego-
vina műemlékekben bővelkedő városába, mostarba. 
A délután folyamán látogatást teszünk Medjugorjeba, 
Dél-Európa legismertebb és leglátogatottabb Mária 
kegyhelyére, majd a Neretva partján fekvő középkori 
Pociteljt látogatjuk meg.
4. NAP » Napi programunkat a Neum-Opuzen-
Metković-Neum útvonalon töltjük el. Nagy citrus-
földeket láthatunk, citrom- narancs- és mandarin 
ültetvények váltják egymást. Opuzenben, a reggeli 
órákban vár bennünket a gazda köszöntőitallal (pálin-
ka és mandarin likőr), aszalt gyümölcskóstoló, majd 
ezt követően következik a szüret. Megismerkedünk a 
szüretelés technikájával és magunk is szedhetünk egy 

zsák mandarint. A részvételi díj tartalmazza 3 kg/fő 
mandarin szüretelését, az ezen felül szedett mennyi-
ség a helyszínen fizetendő. 5 kg-nál több mandarint 
vinni nem javasolunk. A kb. 1,5 órás szüretet követően 
Metkovićba (25 km) utazunk autóbuszunkkal, ahon-
nan kishajókkal fotó-szafaris csónakázáson veszünk 
részt a Neretva-deltában. Egészen a házigazda bir-
tokáig hajózunk, ahol autentikus ebéddel (rizottó, 
halpörkölt, lepénykenyér, polenta, sül hal, sült hús, 
köret, bor és víz, kávé) várnak minket, közben pedig 
élőzenét is szolgáltatnak nekünk.  Itt is alkalmunk nyí-
lik vásárolni a helyi termékekből (gránátalma, pálinka, 
mandarin és fügelikőr, travarica, lekvár). Hazaúton  
Opuzen után még megállunk és a legjobb árusnál 
kóstolást követően vásárolható a kihagyhatatlan man-
darin-, zsálya-, és levendulaméz.
5. NAP » Reggelit követően elindulunk Horvátország 
felé. Útközben rövid megálló splitben, ahol kisétálunk 
a gyönyörű pálmafákkal díszített tengerparti korzóra. 
Elköszönünk Horvátországtól és hazaindulunk. Rövid 
pihenőket tartva a késő esti órákban érkezünk haza.

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban, majd a horvát 
tenger felé fordulunk. Köztes pihenőkkel a délutáni órák-
ban érjük el Zadart, ahol a szállás elfoglalása előtt még a 
város látnivalóival – római és velencei időkről származó 
emlékek, dóm, erődfal - ismerkedünk.
2. NAP » Reggeli után omis érintésével érjük el úti 
célunkat. Omis a Cetina-szurdok bejáratában épült, szin-
te a meredek sziklafalhoz tapasztva. Szűk kis belvárosát 
rövid séta keretében járjuk be majd továbbutazunk 
Neumba és elfoglaljuk szállásunkat.
3-6. NAP » Pihenés vagy egész napos fakultatív kirán-
dulások:
• Délelőtt érkezünk a Neretva-folyó mellé települt mos-
tarba. Városnézésünk útvonalán sorra vesszük a város 
főbb látványosságait – Öreg híd, kőházakból álló óváros, 
székesegyház és dzsámi, bazársor. Szabadprogram után 

továbbutazunk Medugorjeba, ahol a Mária-jelenéseknek 
köszönhetően Dél-Európa egyik leglátogatottabb za-
rándokhelye alakult ki. Szabadidő után visszatérünk 
a szállásra. 
• A mai napot Dubrovnik felfedezésével töltjük. Átlépve 
a határt már Horvátország területén haladunk. Dubrovnik 
fénykorában a Raguzai Köztársaság központjaként Euró-
pa egyik legnagyobb városa volt. Hangulatos városképe 
miatt filmek forgatási helyszínéül is többször válasz-
tották. Legfőbb látnivalói a székesegyház, városfal az 
erődrendszerrel, középkori kikötő, Szent Balázs ereklyéi, 
ferences kolostor. Szabadidőben érdemes magunkba 
szívni a kikötőváros hangulatát. Visszatérünk a szállásra.
7. NAP » Reggeli után hazaindulunk. Köztes pihenőkkel 
érkezés haza az éjjeli órákban.

1. NAP » Kora reggeli indulás után érkezünk meg 
Admontba, ahol a világ legnagyobb kolostori könyv-
tárát tekintjük meg. A bencések számára a munka 
és az imádság mellett új ismeretek megszerzése is a 
mindennapok részét képezte. A felhalmozott tudást 
egy rendkívül díszes barokk környezetben helyez-
ték el. Továbbutazás a Dachstein-csoporthoz. A 
Ramsauból induló kötélpálya segítségével jutunk 
fel 3000m magasságba, ahol egy jégbarlang, egy 
függőhíd és sok más érdekesség is vár majd ránk.  
A késő délutáni órákban foglaljuk el a szállásunkat. 

2. NAP » A mai délelőtt is a természet szépségeiről 
szól. A Werfen fölött található jégbarlang világviszony- 
latban 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 össze-
folyásánál fekvő város kiszélesedő Fő útja egy gazdag 
kereskedővárosra utal. Hazaérkezés az esti órákban.
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Idegenvezető: Pajter Martina

Idegenvezető: Kálmán Lajos

AUSZTRiA BOSZNiA-HERcEGOviNA

Hajóval a dunán – teljes ellátással

Ausztria ég és jég között

Mandarinszüret a 
Neretva völgyében

Nyaralás a bosnyák 
tengerparton – Neum

Idegenvezető: Móritz Adrienn

Idegenvezető: Móritz Adrienn



-

2022. 07. 22-24.
2022. 10. 21-23.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

66 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
21 000 Ft/fő

2022. 06. 16-18.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

84 200 Ft 
EGYÁGYAS FELÁR
18 400 Ft/fő

2022. 08. 01-07.
» 7 NAP / 6 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ
225 200 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
85 000 Ft/fő

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

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 2 éj szállás reggelivel 
 + 1 vacsora
• kísérő idegenvezető díja
• helyi idegenvezető Prágában
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív program
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 670 CZK 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(2 reggeli és 1 vacsora)

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

1. NAP » Korai indulás után első megállónk Lito-
mysl, Smetana, a híres zeneszerző szülőhelye. Az 
Unesco azonban a káprázatos kastélya miatt vette 
fel az örökségi listára. A különlegesen díszített hom-
lokzat mesés gazdagságra utal, színházában pedig 
a kor legjelentősebb művészei léptek fel. Következő 
állomásunk az Elba-folyó (Labe) partján fekvő egye-
temi 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 hagyo-
mány szerint a Királynék városának tartott Hradek 
kraloveban. A háromszögű, elnyúló Nagy téren ta-
láljuk 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 Adr-
spach-Teplicei-sziklavidék egy gyalogosan be-
járható 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, Morva-
ország fővárosába, mely változatos építészetével 
méltán élvez műemléki védettséget. Hazaérkezés  
az esti órákban.

1. NAP » Utazás Németországon keresztül Metz-
be, a tranzitszállásunkra. Útközben rövid pihenő 
a hangulatos Regensburgban. Szállás elfoglalása  
(1 éj).
2. NAP » Párizs felé folytatva utunkat, reims-
ben megnézzük a francia királyok ősi koronázó tem-
plomát, a gyönyörű gótikus katedrálist. A középkori 
mesterek kőfaragásai és a híres „mosolygó angyal”  
várnak ránk. Továbbutazás Párizsba, ahol a Mont-
parnasse-torony tetejéről találkozunk először a 
város lenyűgöző látványával, majd a madártávlat 
után, gyalogosan ismerkedünk a várossal: Pom-
pidou-központ, Forum des Halles, Palais Royal, a 
Louvre híres üvegpiramisa, a Diadalív, majd Párizs 
legelegánsabb sugárútján a Champs Elysées-n 
sétálunk. A nap zárásaként a város híres bohém-
negyede, a Montmartre következik. A festők teré-
nél figyelhetjük a portrékészítőket, megihatunk egy 
pohár calvadost, és a Szent Szív-bazilika, vagyis 
a Sacre Coeur lépcsőiről élvezhetjük a város esti 
panorámáját. Szállás elfoglalása Párizsban (4 éj).
3. NAP » Délelőtt a cité legnevezetesebb épületét a 
Notre Dame-katedrális nézzük meg (kívülről), majd 
a királyi kápolna, vagyis a Saint Chapelle csodála-
tos üvegablakai kápráztatnak el bennünket.  Fel-
keressük a Conciergerie-t,  a régi királyi palotát, 
ahol Marie-Antoinette celláját is látjuk, hiszen az 
évszázadok alatt a különleges épület börtönként 
is működött.  Ebédidő a Latin negyed hangulatos 
utcácskáiban.  Délután tiszteletünket tesszük az 
Invalidusok dómjában, Napóleon sírjánál. A Louvre 
megszámlálhatatlan kincse közül a legfontosab-
bakat és legérdekesebbeket művészettörténész 
tárlatvezetésével fedezzük fel. 
4. NAP » Párizs kihagyhatatlan jelképe az Eiffel-
torony, természetesen mi is felkeressük. A délutáni  
órákat a Napkirály emlékét idézve, Versailles-
ben töltjük, ahol minden a fényről, a dicsőségről 
és a hatalomról szól. A kertépítészet különleges 
alkotása a szökőkutakkal, szobrokkal, meden-
cékkel és a csodálatos virágokkal díszített park. 
Visszatérve Párizsba hajóra szállunk, hogy a 
vízről is gyönyörködhessünk a város lenyűgöző 
látványában!  A lenyugvó nap bearanyozza Párizst 

és lassan az esti díszkivilágítás fényei világítják 
meg az Eiffel-tornyot, a Musée d’Orsay-t és a többi 
Szajna-parti épületet.  
5. NAP » Egész napos kirándulást teszünk a Loire 
völgyében. Elsőként, az évszázadok kastélyának is 
nevezett Blois kastélyát, majd a hatalmas cham-
bord-i-kastélyt keressük fel. Végül a hölgyek kas-
télya, a lélegzetelállító chenonceaux-i vízi kastély 
és csodálatos parkja vár ránk.
6. NAP » Délelőtt vásárlási lehetőség a Défense ne-
gyedben, majd búcsút veszünk Párizstól, és foly-
tatjuk utunkat Elzász fővárosába, Strasbourgba. 
Este a szállás elfoglalása (1 éj).
7. NAP » Délelőtt városnézés Strasbourgban, mely 
legromantikusabb negyedével, a Petit France-szal 
bennünket is elvarázsol. Ezután a gótikus kated-
rálisnak szentelünk figyelmet. Dél körül indulás 
hazafelé, folyamatos utazás rövid megállókkal. 
Érkezés a késő éjszakai órákban.
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FRANciAORSZÁG

Párizs és a Loire-völgye

cSEHORSZÁG

cseh kastélyok és kincsek

Idegenvezető: szelei menyhért

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

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

ismerkedhetünk meg, majd a híres Károly hídon át-
sétálva 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 külön-
leges növénygyűjteményével csábít minden látogatót. 
Mikulovon keresztül érjük el az osztrák határt és hala-
dunk tovább Magyarországra.

Prága 

Idegenvezető: Móritz Adrienn, Sümeghy Gyöngyi



2022. 05. 07-08.
2022. 09. 09-10.
» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

47 600 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
7 000 Ft/fő

2022.09.05-09. 
» 5 nAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

147 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
26 600 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-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
34 EUR/fő + 8600 Ft/fő    
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

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

1. NAP » Magyarországot magunk mögött hagyva 
érkezünk a Szlovén-karszt vidékére, mely egy vadregé-
nyes barlangrendszer hazája. A cseppkőbarlangok 
közül a leghíresebb és látványosabb kerül a prog-
ramunkba, az 1812 óta ismert Postojnai-csepp-
kőbarlang, melyet elektromos kisvonaton utazva, 
illetve gyalogosan ismerünk meg. Ezt követően egy 
meghökkentően látványos sziklavárat – Predjama – 
nézünk meg, mely egy hatalmas sziklahasadék ad-
ottságait kihasználva épült a középkorban. Ezután 

utazás Horvátországba, ahol a szállásunk a csodála-
tos Plitvicei-tavak közelében található.
2. NAP » A mai napon a Plitvicei-tavak közel 300 
km² elterülő tórendszerével ismerkedünk gyalogosan 
és hajóval. A lenyűgöző tórendszer látványa minden- 
kit meggyőz, miért is választották a tavakat a világ-
örökség részévé. Hazaérkezés az esti órákban.

1. NAP » Korai indulással sietünk a horvát főváros felé, 
ahol bőven hagyunk magunknak időt a magyar em-
lékeknek. 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, Báni-palota, 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 hajós kirándulással 
töltjük a kornati-szigetek között. 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, ital-
fogyasztás. A késő délutáni órákban térünk vissza a 
kikötőbe, majd a szállásra.
3. NAP » Reggeli után Zadar látnivalói kötik le figyel- 
münket. Ókori múltját a római kor régészeti emlékei  
őrzik, melyet a gazdag középkor egyházi művészete  
követett – Szt. Anasztázia-székesegyház. A krka 
nemzeti Park a természeti szépségek otthona, me-
lyet részben a Krka-folyón hajókázva ismerünk meg. 
A hajókázást egy kellemes séta követi a Skradini- 
zuhataghoz, mely leglátványosabb tagja a vízlépcső-
rendszernek. Napunkat a Krka-folyó torkolatában 

megbújó sibenikben folytatjuk. Oltalmazó erődjei ma 
is impozáns látványt nyújtanak a romantikus, velencei 
stílusú belvárosban – 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 törté-
nelmével 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 gyalo-
gosan 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. 

GÁL-BUSZ TRANSZPORT Kft. • www.galbusztranszport.hu • transzport@galbusz.hu 9

HORvÁTORSZÁG

Postojna – Plitvice

dalmát tengerpart

2022. 04. 26-05.01.
» 6 NAP / 5 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

225 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
72 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 65 EUR  
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* vagy 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban, Ausztrián át 
Németországba. Késő délután érkezés kölnbe, ahol 
a gótika csodájaként is emlegetett gyönyörű dómot 
tekintjük meg.  A középkori ötvösművészet értékes 
alkotása, a Háromkirályok ereklyetartója is itt látható.  
Továbbutazás a Bonn környéki szálláshelyre. (1 éj)
2. NAP » Hollandia különleges vidékeit fedezzük fel: 
körbekerüljük a hajdani tengeröblöt, a ma már édes-
vízi tavat, az iJsselmeert. Végigmegyünk a 32 km 
hosszú Afsluitdijken, vagyis a Zárógáton, ami a Vi-
lágörökségi Watt-tengert és az IJssel-tavat választja 
el egymástól. Rövid megálló Enkhuizenben, Hollan-
dia egyik hajdani legfontosabb és ma egyik legro-
mantikusabb kikötőjében. Keskeny csatornái, régi 
bástyái, házai, ízelítőt adnak a valamikori gazdag-
ságából. Továbbutazás Amszterdamba. Rövid kis 
ízelítő séta a belvárosban. Szállás, vacsora Amszter-
dam környékén. (3 éj)
3. NAP » Korai reggelit követően az alsmeeri 
virágtőzsdét keressük fel, ahol megnézhetjük, miként 
értékesítik a virágokat. A hatalmas csarnokban, 

virágok ezreiben gyönyörködhetünk. Továbbutazás 
Keukenhofba, ahol „Európa Tavasza” vár ránk! A 32 
hektáros park területén tulipánok, jácintok, nárciszok, 
krókuszok és még számos különleges virág kíséri a 
sétánkat. A csarnokokban csodálatos virágkötészeti 
bemutatók, orchideák százai láthatók. A világ egyik 
legkeresettebb látványossága, színeivel, illatával 
maradandó élményt ad! Délután Amszterdamban 
folytatjuk a városnézésünket: Dam tér, Királyi palota, 
Begina-udvar, úszó virágpiac, majd hajóra szállunk, 
hogy a grachtok, csatornák övezte várost a víz felől is 
megismerhessük.
4. NAP » Észak-Hollandia érdekes vidékeit fedezzük 
fel a mai napon. Első megállónk a schermerhorni-
polderek területe, ahol megismerhetjük a szélmalmok 
működését és töviről hegyire bejárhatjuk az aprócska 
lakást is rejtő malom épületét. Tulipánföldek között 
folytatjuk utunkat a sajtjáról híres Edamba, majd a 
nevezetes halászfalu, Volendam következik, ahol 
kóstolhatuk különböző tengeri finomságokat, ehetünk 
igazi holland palacsintát gyümölcsökkel megrakva, 
óriási tejszínhabkoronával kísérve. Ezt követően láto-
gatást teszünk egy tipikus holland farmon, ahol be-
avatnak bennünket a sajtkészítés és a fapapucsgyár-
tás rejtelmeibe. marken, az egykori sziget 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 királyi hivatalt és 
lehetőség van megtekinteni a Mauritshuist, a királyi 
képtárat, ahol a németalföldi mesterek híres képei-
ben gyönyörködhetünk. Itt látható Vermeertől a Leány 
gyöngyfülbevalóval, Delft látképe, vagy Rembrandt 
néhány alkotása is. Majd Rotterdamban az Euromast 
tornyából élvezzük a fantasztikus kilátást a világ egyik 
legérdekesebb panorámájú kikötővárosára. Késő délu-
tán a németországi szálláshelyünk felé indulunk. (1 éj)
6. NAP » A várakkal, hangulatos városkákkal kísért  
Rajna völgyéhez teszünk egy kitérőt, majd továbbutaz-
va Németországon és Ausztrián át érkezünk haza a 
késő esti órákban.
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HOLLANdiA

Hollandia a tulipánvirágzás idején
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2022. 07. 11-17.
» 7 NAP / 6 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

203 400 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
61 500 Ft/fő

2022. 08. 18-21.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

98 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
23 500 Ft/fő

2022. 07. 06-09.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

78 600 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
12 500 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-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 237 PLN 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 214 PLN/fő  
(tájékoztató jellegű ár) 
Fakultatív nap Auschwitz:
8 000 Ft/fő, buszköltség+belépő
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
• Kondorosi Csárda 1 ebéd
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK:
19 000 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Korai indulást követően hagyjuk magunk 
mögött Ausztriát majd Csehországot és érkezünk 
meg Lengyelországba. Ismerkedésünket a lengyel 
történelemmel az ország egyik legősibb településé-
vel, Wroclawval kezdjük. Az ország egy része német 
hovatartozású volt, ami az építészetben is megmu-
tatkozik – 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 szü-
löttje, Kopernikusz alakja is felbukkan. 
Szállás elfoglalása Toruń környékén.
3. NAP » Reggeli után tovább Gdanskba 
utazunk, mely fekvésének köszönhetően 
kapu volt a Balti-tenger felé. Szemezzünk 
a látnivalók között – városkapuk, biro-
dalmi városháza, Fegyvertár, Artus- 
udvar, Filharmónia épülete, Nagy Malom, 
Neptun-kút és számos egyházi épület. A 
letisztult szépségű Mária-székesegyház 
szárnyas oltára, orgonája és csillagászati 
órája kiemelkedő művészi értéket képvi-
sel. A „Gdanszki aranyvíz” néven is-
mert likőr jó vásárfia is lehet. A délutánt 
szabadprogramként a városban is tölt-
heti 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 felada-
tokat 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.
5. NAP » Ma az ország fővárosát vesszük célba. A mil-
liós Varsóban a múlt és a jelen találkozik. Régi királyi  
rezidenciája, a piactér, a Városháza és a sgraffitós 
patríciusházak keverednek a 20. század modern épí-
tészetével, mint amilyen a Kultúrpalota. A város zöld 
szigeteinek legszebbje a Łazienki-park Chopin szob-
rával és több historikus palotával vagy a Wilanow- 
kastély 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 Madon-
nát. Hívők milliói zarándokolnak el ide, hogy fohász-
kodjanak 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, gaz-
dagon 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 késő este. 

1. NAP » Utazás rövid pihenőkkel a Magas-Tátra 
lengyel fővárosába, Zakopaneba. Siklóval jutunk 
fel a Gubalowkara, ahonnan pazar kilátás nyílik  
a városra. Sétálóutcája nyüzsgő életéről hires. 
Szállás Zakopaneban.
2. NAP » Reggeli után indulás a történelmi magyar-
lengyel határfolyóhoz, hogy tutajra szálljunk a Duna-
jecen. A délutánt már krakkóban töltjük, felfedezzük 
az óváros műemlékeit. Végigsétálunk az egykori kirá-
lyi főváros fő útján a Wawelhez, ahol a királyi palotát 
és a Wawel-székesegyházat találjuk. Szállás elfogla-
lása Krakkóban.
3. NAP » Folytatjuk a krakkói programot az óvárossal: 
Posztócsarnok, Mária-templom, Jagelló Egyetem. 

Délután fakultatív program keretében ellátogatunk 
az európai történelem egyik legdrámaibb helyszínére, 
Auschwitzba, ahol a koncentrációs tábor a második 
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 fárad-
ságos munkával fejtették és a felszínre szállították. A 
kora délutáni órákban indulunk haza, érkezés a késő 
esti órákban.

1. NAP » Reggeli indulást követően haladunk az 
egykori királyi Magyarország közepe felé. A Hármas-
Körös holtágának partján találjuk szarvas városát, 
melyet a „Körösök királynőjeként” is emlegetnek. Lát-
nivalóinak egy része a folyó felé fordítja arcát, mint a 
Bolza-kastély vagy a szabadtéri színpad, az egykori or-
szágos középpont, a Szarvasi Arborétum vagy a Mini  
Magyarország. Az evangélikus templom és a száraz-
malom is kötelező helyszínek a városka felfedezése-
kor. 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 el-
néptelenedett vidéken gazdálkodjanak. Tájházuk egy 
jómódú parasztgazda otthonába enged betekintést. 
Délben Békésen az alföldi ízek ejtenek bennünket 
rabul, a helyi pálinkák mellé dukál egy kiadós hidegtál 
is. A szomszédos Doboz község a Wenckheim család 
régi birtoka, a kastélyparkban épült családi kápolna 
szépsége révén – Ybl Miklós tervezése - nem marad-
hat ki a mai napból. Napunk zárásaként a Körösök 
összefolyásánál teszünk egy kellemes 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 Almássy-kastély a modern 
technika segítségével újra életre kel. Látjuk hogyan 
élt itt a nemesség és hogyan dolgozott a cseléd-
ség a kulisszák mögött. A városközpont a Százéves 
cukrászdával csábít bennünket egy kis pihenőre, majd 
innen Erkel Ferenc szülőházához megyünk. A család 
számára a régi iskola egyben lakóház is volt, ahol  
Erkel életútja kezdődött. A kiállítás zenei pályafutását 
relikviákon keresztül mutatja be. Visszatérve Békés-
csabára egy családi kolbászkészítő üzemet keresünk 
fel, ahol lehetőség nyílik az igazi csabai kolbász be-
szerzésére is. 
4. NAP » Reggeli után Mezőhegyesre utazunk. Az itt 
található ménesbirtok Mária Teréziának köszönhetően 
született meg. Itt született többek között a híres nó-
niusz lófajta, melyben a laikus szem is szívesen 
gyönyörködhet. Közös ebédünket a Kondorosi Csár-
dában fogyasztjuk el, ahol Rózsa Sándor is több-
ször megfordult. Az étterem mellett található gazdag 
gyűjtemény a betyárvilág mindennapjairól mesél, 
életre kelnek a legendák főhősei és az őket követő 
pandúrok is. Elhagyva az Alföldet a késő esti órákban 
érkezünk haza.
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LENGYELORSZÁG

MAGYARORSZÁG

Krakkó és környéke

Körös-vidék – Gyula

10

LENGYELORSZÁG

Lengyel körút

Idegenvezető: Lexa Gábor
Idegenvezető: Pajter Martina

Idegenvezető: Kálmán Lajos



2022. 08. 26-28.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

55 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
15 600 Ft/fő

2022. 08. 11-13.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

58 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
19 600 Ft/fő

2022. 09. 06-08.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

67 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
10 000 Ft/fő

2022. 06. 23-26.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

93 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
30 200 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 7300 Ft/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
• Pécs ókeresztény 
 csoportos vezetés díját
• Siklós vár csoportos 
 vezetés díját
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 18 900 Ft/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
• Bodrogi hajózás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató. 
BELÉPŐDÍJAK: 11 400 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3*szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás reggelivel
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató. 
BELÉPŐDÍJAK: 16 650 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Reggeli indulást követően irány az Északi-
középhegység! Első állomásunk Gyöngyös, ahol a 
ferences kolostorban található műemlékkönyvtárat 
keressük fel. Különlegessége abban rejlik, hogy az 
egész ország ferences rendi kolostoraiból meg-
mentett 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 csa-
ládját ábrázolja. Innen a sástói-kilátóhoz utazunk, 
mely eredetileg egy olajfúró torony volt. Leküzdve 
a csigalépcső fokait végtelen erdők tárulnak elénk. 
Végül a Kékestetőn kellemes sétával zárjuk a na-
punkat 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 meg-
csillantják tudásuk. recsk emlékparkja és a palóc 
tájház érdemel figyelmet. Mai utolsó állomásunk 

Egerszalók, mely édesvízi mészkőlépcsői mellett  
barlanglakásairól vált híressé. A tufába mélyített laká-
sokat még a 60-as években lakták. Kora délután  
visszatérünk a szállásra, ahol a hotel wellnes részleget 
mi is kedvünkre szabadon használhatjuk. 
3. NAP » Elhagyva a szállást a Cserhát felé fordu-
lunk. 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.

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 histori-
záló stílusban. A Fő tér a török hódoltság emlékét 
őrzi a dzsámival. A Városháza, az egykori Hamerli-
palota, a színház, valamint több díszes polgári ház is 
megér egy rövid sétát a belvárosban. Szabadidő után 
elfoglaljuk a szállásunkat Pécs szívében.
2. NAP » Délelőtt vízre szállunk egy drávai hajókirán-
dulás kapcsán, mely során megismerkedhetünk déli 
határfolyónk egy szakaszával. Rendkívül gazdag 
növény és állatvilága miatt védett terület. Következő 
állomásunk Máriagyűd, mely egy talált Mária-szo-
bornak köszönhetően jelentős kegyhellyé vált. Tisz-
teletére már ezer éve zarándokok sokasága érkezik a 

mindig megújuló templomhoz. A siklósi-vár a min-
denki által ismert Tenkes kapitánya filmből jól ismert. 
A reneszánsz hadi építészet egyik épen megmaradt 
emlékét helyi vezető segítségével járjuk be. Végül az 
apró Villánykövesd következik, melyet nevezhetünk 
a Villányi Borvidék rejtett kincsének is. Pincesora 200 
éves múltra tekint vissza, mely egyedisége ma védett 
kulturális érték.
3. NAP » Reggeli után a Zsolnay Negyed kerül sorra.  
A  felújított negyed kiállításokkal és egy látványmanu- 
faktúrával várja a látogatókat, melyek révén bepillant- 
hatunk a Zsolnay-család múltjába és sikereibe. 
Zsolnay Mauzóleum kihagyhatatlan helyszíne Pécs  
külvárosának. Zsolnay Vilmos a porcelángyár terüle-
tén jelölte ki végső nyughelyét, tele szabadkőműves-
szimbólumokkal. Hazafelé benézünk még a zengő-
várkonyi Míves Tojás Múzeumba, ahol százával őrzik 
a különböző területekről származó hímes tojásokat. 
Hazaérkezés az esti órákban.

1. NAP » Korai indulást követően haladunk első állo-
másunk felé. Tokajt elérve hajóra szállunk és a Bod-
rogon 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-székes-
egyház az 19-20. század fordulójának emléke. Város-
nézés után elfoglaljuk szállásunkat.
2. NAP » Ma az egykori Szatmár vármegyét igyek-
szünk 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 si-
sakos, karcsú templomtornya valódi kincse a festett, 
kazettás mennyezet 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 gyü-
mölcsöskertjét, időzzünk el egy almatermesztőnél. 
Az ország legjobb minőségű almái származnak erről 
a tájról, így felkeresünk Napkodon egy 20 hektáros 
almáskertet. Lovasfogattal megyünk ki a gyümölcsös-
be,  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 kilé-
pett kísérőnk pedig egy különleges világba kalauzol el 
bennünket. Hazaérkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Kora reggel buszra szállunk, hogy elhagyva 
a Dunántúlt, az ország másik felével ismerkedjünk. 
Az Alföld egyik gyöngyszemét, kecskemétet keres-
sük fel elsőként. A Városháza harangjátékával, a 
szecessziós Cifra-palota és a Katona József Színház 
a város legszebb épített emlékei. Az alföldi táj elkép-
zelhetetlen kocsikázás nélkül. Bugac a homokvidék 
szívében a hamisítatlan tájat tárja elénk. Kikocsiká-
zunk a pusztába és a lovasprogram révén megismer-
hetjük a pásztorok életét, munkáját. Késő délután 
foglaljuk el szállásunkat.
2. NAP » Reggeli után nyakunkba vesszük Szeged 
utcáit, melyek jórésze 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 szomszé-
dos lakóépülettel. A Dóm tér árkádjai, az órajáték, a 
Tudományegyetem és a Fogadalmi-templom külön-
leges épületegyüttese a városnak.  De eleget kutya-
goltunk, szálljunk hajóra, mert a „Tisza királynője” 
más arcát mutatja a vízről nézve. Közös ebéd után 
a közeli Ópusztaszerre indulunk. A Feszty-körkép a 
honfoglaló magyarokat idézi a szemünk elé, ahogy a 

Vereckei-hágón átérve kitárul előttük a Kárpát-me-
dence. Mintha mi is az érkezők között állnánk, az il-
lúzió tökéletesen sikerült. Visszatérünk a szállásra.
3. NAP » A délelőttöt makón kezdjük. A városka neve 
elválaszthatatlan a hagymától, melyet egykoron a 
brüsszeli világkiállítás tett világhírűvé. A hagyma így 
visszatérő motívum a város építészetében, melyből 
Makovecz Imre is merített a gyógyfürdő épületé-
nek tervezésekor. A néprajzi gyűjtemény és a Maros 
partján épült lombkoronasétány mind kihagyhatat-
lan állomása a városlátogatásnak. A szomszédos 
Hódmezővásárhely vár ránk a délutáni órákban. 
Zsidó közössége ugyan ma már nincs, de a zsinagóga 
egyedülálló eredeti berendezésével. A délután fenn-
maradó részét Szegeden szabadidővel töltjük. Vissza-
térés a szállásra. 
4. NAP » A mai nap sem marad élmények nélkül.  
Hazaúton elsőként Kiskunhalason állunk meg, ahol a 
halasi csipke láttán mindenkit büszkeség foghat el. A 
szorgos kezektől akár pár fogást el is leshetünk. Innen 
kalocsára megyünk tovább, ahol rövid városnézéssel 
– székesegyház, Paprikaház - búcsúzunk az Alföldtől. 
Hazaérkezés a késő délutáni órákban. 
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MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG

Mátra és a cserhát

Pécs, Harkány és a dráva-vidék

Az ország gyümölcsöskertje – 
Szabolcs-Szatmár

Szeged és Makó
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Idegenvezető: Móritz Adrienn

Idegenvezető: Pajter Martina

Idegenvezető: Kalmár Tünde

Idegenvezető: Móritz Adrienn



2022. 06. 15-18.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

98 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
14 500  Ft/fő

2022. 08. 04-06.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

49 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
9 400  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-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 16 600 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 12 300 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Reggeli indulást követően haladunk az Alföld 
irányába. Utunk először Fótra vezet, ahol az ország 
egyik legszebb historizáló templomát találjuk, mely Ybl 
Miklós tervei alapján készült. Következő állomásunk 
már a Jászságban van. Jászberény őrzi féltett kin- 
csünket, Lehel kürtjét, amely valójában egy elefánt  
agyara volt. A mai napra már csak Mezőkövesd ma-
rad, ahol a matyók viseletével ismerkedünk. Hosszú, 
gazdagon hímzett ingújjak a tehetősség fokmérői vol-
tak, akárcsak a lányok fodros alsószoknyája. Szállás 
elfoglalása.
2. NAP »  Reggeli után a Hadas városrész már ritka- 
ságnak számító parasztházait vesszük sorra. Aprócs-
ka házai mind-mind egy szinte már elfeledett mester-
séget őriznek, legyen ez a bútorfestés, a fazekasság, 
a hímzés vagy akár a mézeskalácskészítés. Innen 
csak egy ugrás a tisza-tó. Poroszlóban motoros 
csónakokra szállunk, hogy így testközelből ismerked-
hessünk a Tisza-tó élővilágával és a jelképévé vált  
sulyommal, melyet vízidiónak is neveznek. Szabad-
időben lehetőség nyílik a látogatóközpont felkeresé-

sére. A délutánt Tiszafüreden egy kis fürdőzéssel 
töltjük a szépen kiépített strandon. Visszatérünk a 
szállásra.
3. NAP » A Tisza vidéke összeforr a rónasággal, így a 
mai napot részben a Hortobágy felfedezésének szen-
teljük. A ma már unescos kincsként jegyzett tájegység 
az ember által formálódott, a gulyák, a rackanyájak és 
a ménes szerves részét képezik az itteni világnak. Mi 
is kikocsikázunk a pusztába, visszarepülünk a múlt-
ba és ráfeledkezünk, hogyan is élt itt évszázadokig az 
ember. A pásztorok pedig egy csikósbemutatóval 
teszik látványossá mindezt. Közös ebédet követően 
fordulunk újra a „szőke Tisza” felé és itt már a folyó 
nyílt vizén hajózhatunk. Visszatérünk a szállásra.
4. NAP » A délelőttöt részben a közeli, rendkívül érté- 
kes Erdőtelki Arborétumban töltjük. A kerthez tartozó  
kastélyban játszódott Mikszáth Különös házassága.  
Innen Gyöngyösre utazunk, ahol a ferencesek műem-
lék könyvtárát fedezzük fel, benne a felbecsülhetet-
len értékű Gyöngyösi kódexszel és Fustus Bibliával.  
Hazaérkezés a késő délutáni órákban.

1. NAP » Reggeli indulást követően igyekszünk a „vi-
zek városába”, tatára. Az egykori Esterházy-kastély- 
ban gyakran fordultak meg a politikai élet képviselői, 
akárcsak koronás fők, akiket most mi követünk. Rövid 
sétával a Fényes-tanösvényt járjuk be, ahol a láperdők 
és láprétek különleges élővilágával ismerkedhetünk  
meg. A Turul fennsíkjáról pazar kilátásban gyönyör-
ködhetünk. Ezután következik Esztergom, a ország 
vallási központja, a kezdetek a honfoglalásig nyúl-
nak vissza. A bazilika és a hozzá tartozó kincstár fel-
becsülhetetlen kincseket rejt, de érdemes lesétálni a 
Vízivárosba is. Szállás elfoglalása.
2. NAP » A mai napot a Dunakanyarban töltjük. A 
visegrádi fellegvár a dunai látkép egyik markáns 
pontja, ahonnan átlátunk a történelmi Magyarország 
területeire. A magyar koronát több ízben őrizték itt 
történelmünk viharos időszakaiban. Az alatta lévő 
salamony-tornyot sem hagyhatjuk ki, mely kitűnő 
stratégiai helyen épült. De ideje hajóra szállni, ahon-

nan egészen más megtapasztalni a Dunát. Zebegény 
apróka kis festői települését hajóval érjük el. Kelle-
mes sétával kapaszkodunk fel a Kálvária-dombra és  
a híres zebegényi rétesre is hagyunk időt. Rövid ha-
józással térünk vissza a túlpartra majd busszal tovább 
a szállásra.
3. NAP » Elhagyva a szállodát a Pilisen keresztül 
jutunk el Szentendrére, ahol kár lenne kihagyni a 
néprajzi gyűjteményt. Helyi tárlatvezető segítségével 
legendákra, praktikumokra is fény derül a ország táj-
egységeinek felfedezése során. Aki megéhezne, itt az 
élő skanzenben bőven talál fogára valót hagyományos 
ételek közül. Látogatásunkat Szentendrén a városköz-
pontban folytatjuk, ahol számos felekezet – ortodox 
és római egyház és zsidó közösség – harmóniában élt 
együtt hosszú évszázadokig. Szabadidőben érdemes 
lesétálni a Duna-partra. Hazaérkezés a késő délutáni 
órákban.
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MAGYARORSZÁG

Tisza-vidék

dunakanyar

2022. 06. 09-12.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

76 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
19 000 Ft/fő

2022. 07. 28-30.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

44 600 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
8 400 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-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 
22 150 Ft/fő   
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 7 500 Ft/Fő   
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Kora reggeli indulással magunk mögött hagy-
juk a Dunántúlt és elsőként a péceli Ráday-kastélyt 
keressük fel. A Ráday család művészetpártolóként 
figyelt az épület gazdag díszítésére, melyet a nagy-
könyvtárban, a díszteremben és a királyi termekben 
is jól láthatunk. Délután egy Tokaj melletti kis falu hí-
vogat bennünket. Mád egyike a szőlőkultúrával szer-
vesen összenőtt kis települések sorának, de a szőlő 
mellett azért érdemes kitérni egy ritka építészeti kincs-
re, a zsinagógára. Ezután a szomszédos tállyán egy 
családi pincészetben ismerkedünk a szőlőművelés 
hagyományával, tudományával, majd az abból készült 
zamatos borral. Késő délután foglaljuk el szállásunkat. 
2. NAP » A délelőttöt sárospatakon töltjük, ahol ki-
hagyhatatlan a Református Kollégium értékes könyv-
tára, majd megnézzük a folyamatosan megújuló 
Rákóczi-várat. A vár Sub rosa termében titkos politikai 
találkozók zajlottak. Makovetz Imre munkásságának 
kezdete is a városhoz köthető. Elköszönünk Sárospa-
taktól és Sátoraljaújhelyen folytatjuk kirándulásunkat.  
A Magas-hegyen épült kilátóhoz libegővel jutunk fel. 
Kazinczy neve itt összeforr a környékkel, emlékét a 
Kazinczy-kertben idézzük fel. Innen Füzérradványba 
utazunk, ahol a frissen felújított Károlyi-kastélyra va-
gyunk kíváncsiak. A színes kiállítás segítségével vissza- 

repülünk a kastély fénykorába. Mielőtt visszatérünk a 
szállásunkhoz, időzzünk el egy kicsit a kastély párat-
lan angolparkjában.
3. NAP » A mai napot a Zempléni-hegységnek szen- 
teljük. A Hernád medrét követve jutunk el Boldog-
kőváraljára, ahol a helyreállított Boldogkő vára mesél  
rablólovagokról, a hamis pénz veréséről ezer más tör-
ténettel színesítve a délelőttöt. Ezt követően a vizsolyi  
Biblia nyomába eredünk, mely, mint első, magyar nyel- 
vű Biblia, Károlyi Gáspár nevéhez fűződik. A környéken 
nagy hagyománya van a méhészetnek, így mi is fel-
keresünk egy fiatal helyi méhészt, ahol kedvünkre 
kóstolgathatunk. A szomszédos település Gönc hor-
dójáról lett nevezetes, melyek a Tokaj-Hegyalján ter-
melt aszú boroknál nélkülözhetetlenek voltak. Az itt 
élő husziták eltérő háztípusukkal ma is szembetűnő 
emlékeket hagytak hátra. 
4. NAP » Reggeli után búcsút veszünk a zempléni 
tájtól és a Tisza felé fordulunk, hogy egy kis hajózás-
sal zárjuk kirándulásunkat Szabolcs és Tokaj között a 
Tisza egy 10 km-es vadregényes szakaszán. A tokaji 
kikötőből indulunk haza, érkezés a késő délutáni 
órákban. 

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 sé-
tára hívogat bennünket. Angolparkja számtalan cso-
dával rendelkezik. A kastély falai között Beethovenre 
emlékeznek, aki érzelmes szálakkal kötődött a csa-
ládhoz. 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 Lilla- 
füredi-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 vonal-
vezetése már 100 éve áll az erdészet szolgálatában. 
Szállás elfoglalása.
2. NAP » A napot miskolc belvárosában kezdjük.  
Az ország egyik legnépesebb városa egykor az ipar  
fellegvára volt. De még azelőtt egy takaros kis kereske-
dőváros, melynek nyomait keressük – színház, sétáló-

utca, görög ortodox templom. Innen Edelénybe, a 
kastélyhoz indulunk tovább, ahol a falfestések sze- 
replői mintha megérintenének bennünket, szinte 
halljuk a hintázó nő ruhájának  suhogását. A színes, 
rokokó jelenetek a kor társadalmát az élet napos olda-
láról figyelve mutatják be. Ezután Aggtelek vár ránk, 
ahol a cseppkövek világa varázsol el bennünket (me-
leg ruha és zárt cipő nélkülözhetetlen). Visszatérünk 
szállásunkra.
3. NAP » Délelőtt még maradunk a Bükk lejtőin és  
Noszvajra utazunk. Az itt található De La Motte-kastély  
a magyar kastélyépítészet egyik különlegessége. A 
kis kastély gazdag illúzionista festészete páratlan az 
országban. De bizony nem minden otthon volt ilyen 
takaros, melyre remek példát szolgáltatnak a barlang-
lakások. Eger következik ezután, melyet ki ne ismerne 
iskolás olvasmányaiból. A vár, a püspöki palota, a szé-
kesegyház, a főiskola épülete, a minaret és hangulatos 
utcái bennünket is városnézésre csábítanak. Haza-
érkezés az esti órákban. 

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

Idegenvezető: Kálmán Lajos
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MAGYARORSZÁG

Zemplén tájain 

Barangolás a Bükkben
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2022. 06. 13-16.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

93 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
24 500 Ft/fő

2022. 09. 23-25.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

51 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
14 500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 12 750 Ft/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 
500 Ft+60 EUR/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda 
2-3 ágyas szobákban

1. NAP » Korai indulást követően haladunk első állomá-
sunk keszthely felé. A kastély belső tereiben fellelhető 
tárgyi emlékek a Festetics család politikai, gazdasági  
és kulturális jelentőségéről árulkodnak, hiszen közre-
működtek a Balaton fejlesztésében, jelentős hírnévre 
tettek szert az európai lovaskultúrában számos intézke-
désük mellett. Innen Balatonudvari szívecskés formájú 
fejfáinák állunk meg majd folytatjuk utunkat tihanyba. A 
félsziget települése összeforrt ezer éves történelmünk-
kel, így érdemes felkeresni a látogatóközpontot és az 
apátságot tárlatvezetéssel. Szabadidőben érdemes el-
sétálni a visszhangot kipróbálni vagy akár egyet megpi-
henni a csodás panorámát élvezve. Ezután lesétálunk a 
hajóállomáshoz és utunkat innen Siófokra már hajóval 
folytatjuk. Szállás elfoglalása.
2. NAP » A mai nap bevesszük magunkat somogy-
országba. Utunk a Balaton partján, majd pedig a 
híres 66-os úton vezet, ahol még Cipő legendás dala 
is felcsendül a busz kerekei alatt. kaposvár névadója  
a Kapos volt, melynek völgyébe települt az egykori 
palánkvár. Mára a vár ugyan eltűnt, helyébe a kultúra 
egyik fellegvára lépett. Nekünk is kihagyhatatlan a 
Csiky Gergely Színház, a Rippl-Rónai Gyűjtemény és a 
belváros sokszínű kulisszája. Elhagyva Kaposvárt nikla 
lesz a következő állomásunk, ahol Berzsenyi Dánielre 
emlékezünk. A mai nap pedig egy kisvasúttal zárul.  

A Balatonfenyvesi kisvasút mára gazdasági jellegét 
elveszítette, a kocsik ablakán kitekintve a táj szépsége 
azonban lebilincselő, hiszen a Szentpáli-berek terüle-
tét szeljük át. A felújított kocsikkal Somogyszentpálról  
Balatonfenyvesig utazunk, majd vissza a szállásra.
3. NAP » Ma mindenkinek lehetősége van egy kis 
pihenésre. Siófok mindig kellemes helyszínt nyújt egy 
kis sétára, vagy akár a strandon is élvezetes a nyári 
napfürdőzés. 
4. NAP » Elhagyva a Balaton közvetlen környezetét már 
székesfehérváron eredünk a látványosságok nyomába.  
A hajdani koronázóváros már a „magyar Szilicium-
völgy” nevet viseli. Arculata mára gyökeresen megvál-
tozott, de érdekességet ma is találunk itt  – Országalma, 
órajáték, Árpád Fürdő és a meghökkentő Bory-vár. A 
magánerőből épített vár, mint egy elvarázsolt kas-
tély mindenkit egy mesevilágba repít. A Móri-árokban 
folytatjuk utunkat, ahol még egy lenyűgöző parkot 
keresünk fel. Fehérvárcsurgó a Károlyi család tulajdo-
na volt, akik Ybl Miklóst bízták meg a kastély terveinek 
elkészítésével. Egy csepp angol stílus került így a hatal-
mas angolpark közepébe, melynek árnyas fái alatt mi 
is teszünk egy sétát. Hazaérkezés a kora esti órákban.

1. NAP » Mai napunk az Őrségről szól, mely vidék 
ízeiben, hagyományaiban is egyedülálló. A „szoknyás” 
pankaszi harangláb a legrégebbi az Őrség területén. 
Különleges egyházi kincse e tájnak a szentgyörgy-
völgyi református templom. Festett, kazettás mennye- 
zete, mint bárányfelhős mennybolt óvja a híveket. ma-
gyarszombatfa fazekasságáról a muzeális Fazekas 
Ház mesél. Szalafő skanzenjében a gyűjtemény mellett 
figyelmet fordítunk az olajütés hagyományának. Ezután 
már csak Szentgotthárd marad a mai napra, ahol egy 
rövid sétával ismerkedünk a várossal, majd elfoglaljuk 
szállásunkat.
2. NAP » A szomszédos szlovénia határközeli vidékei 
egy egységet alkotnak az Őrséggel. Először a nagytót-
laki rotundát nézzük meg, mely formáját és fennmaradt 
freskóit tekintve ritkaságnak számít. Ptuj nyugalmát a 
város fölött magasodó fellegvár őrzi, itt kezdjük mi is 
városnéző sétánkat. Lent a rómaiak emlékével találko-
zunk az Orpheusz-síremléknél. Gazdagon díszített hom-
lokzatok, templomok és rendházak a gazdagság nyo-
mai. Innen tovább Jeruzalembe utazunk. A környéken 

már a rómaiak óta foglalkoznak szőlőtermesztéssel,  
innen kerülnek ki az ország legjobb borai ma is. Bor-
kóstolón a zamatos bor mellé jár egy kis harapnivaló. 
Kóstoló után visszatérünk szállásunkra.
3. NAP » A másik szomszédunk Ausztria, ahol a stájer 
Vulkán-vidék ízei csalogatnak bennünket. riegers-
burg szirten álló vára a Liechtenstein család tulajdona, 
Stájerország jelképe. Varázslók és boszorkányok teszik 
különlegessé a vár történetét. Ezután a dombokvidék 
lankái között indulunk az ízek felfedezésére, melynek 
első állomása a Vulcano Sonkamanufaktúra. Megis-
merjük a sonkakészítés fortélyait, majd egy kóstolón 
veszünk részt. Ezt követően különleges párlatokat ízlel-
hetünk meg a Gölles család manufaktúrájába, ahol 
pálinka és egyéb nemes párlatok – whisky, gin és rum 
– mellett ecetkülönlegességek várnak ránk. Vezetőnk 
segítségével új ötleteket is meríthetünk, hogyan lehet  
ezeket az ízeket receptekbe beépíteni. Kora este ér-
kezünk haza.
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Balaton és Somogyország

őrségi szomszédolás 
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Idegenvezető: Móritz Adrienn

Idegenvezető: Móritz Adrienn

2022. 09. 19-25.
» 7 NAP / 6 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

158 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
21 000 Ft/fő

2022. 05. 12-16.
» 5 nAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

108 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
21 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás 3*, félpanzió és teljes  
 ellátás lásd ellátás részben
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: ....
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: Sarajevo félpanzió 
(reggeli és vacsora), Budva teljes 
ellátás (reggeli, ebéd, vacsora)
Fakultatív részvételi díj 
belépőkkel: 
Perast – Kotor: 8000 Ft/fő
Stari Bar: 4000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 45 Eur 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos 
utazás Horvátországon keresztül rövid pihenőkkel 
Szarajevóba. Érkezés után ismerkedés a belváros tör-
ténelmi nevezetességeivel, majd szállás elfoglalása az 
esti órákban. 
2. NAP » Reggeli után  tovább ismerkedünk szara-
jevó nevezetességeivel. A város neve Ferenc Ferdi-
nánd, a trónörökös merénylete révén mindenki fülében  
ismerősen cseng. Kulturális sokszínűségét pedig a 
székesegyház, a dzsámi és a bazár jól mutatja. To-
vábbutazás Budvára, ahol elfoglaljuk szállásunkat.
3-6 NAP » Pihenés vagy félnapos fakultatív kirándu-
lások a környéken.

• Perast hajókirándulás a Szirti Madonna-szigetre 
majd látogatás Kotor várfallal körülvett óvárosában, 
szabadidő, majd visszatérünk a szállásra.
• stari Bar romvárosa a mai félnapos kirándulásunk 
célja, melyet közel 50 éve egy földrengés után hagytak 
el lakói. Az időközben szépen restaurált városka lát-
nivalói közé tartozik a püspöki palota, több egyházi 
épület, antik vízvezeték, akárcsak a 2300 éves olajfa.
7. NAP » Reggeli után hazaindulunk. Köztes pihenők-
kel érkezés az éjjeli órákban.

1. NAP » Kora reggeli indulást követően haladunk 
Olaszország felé. Útközben egy rövid sétát teszünk a 
tiramisu otthonában, trevisoban. Szállásunkat a késő 
délutáni órákban foglaljuk el Montecatini Termeben.
2. NAP » A mai napon figyelmünket Firenzere és an-
nak szűk környezetére fordítjuk. Első állomásunk a 
Villa Petraia. Az akkori szokás szerint a kellemesebb 
klímájú északi lejtőre épült a Medici család palotája. Az 
egykor erődként működő villa belső terei egy központi 
udvart ölelnek körül, melyek bepillantást engednek a 
felső tízezer életébe. Freskók, festmények, gazdag 
művészeti gyűjtemények és a kert mindenkit lenyűgöz 
ma is. Ezután Firenze vár ránk. A toszkán fővárosról 
átfogó képet az Íriszek kertjéből kaphatunk. A lila 
virágoktól pompázó olajfaliget a város fölé emelkedve 
remek kiindulópont az ismerkedéshez. Ezután irány 
a belváros, melyet helyi városvezető segítségével 
járunk be – Santa Croce-templom, Palazzo Vecchio, 
Dante negyed, dóm, keresztelőkápolna, Uffizi és sok 
más. Szabadidőben érdemes ellátogatni a piachoz, 
vagy akár felidézni az elhangzottakat egy jó kávé mel-
lett. Visszatérünk szállásunkra.
3. NAP » A délelőttöt a közeli Luccaban kezdjük. 
Egykori gazdagsága felbecsülhetetlen kincseket ha-
gyott az utókor számára, melyeket igyekszünk alapo-
sabban is megismerni. A város palotái, mint akár a 
Palazzo Pfanner az utcáról erődnek tűnnek, de ezt a 
zord külsőt a belső terekben felváltja a színek gazdag-
sága és a játékosság. A századfordulón a szecesszió 

révén már az utcafronton is eltűnt az erődszerű megje-
lenés. Ez volt Puccini kora is, akire nemcsak szobra, 
hanem szülőháza is emlékeztet bennünket. Ezután a 
környék egyik legszebb kertjét keressük fel. A Villa 
Reale di Marlia Napoleon egyik lánytestvéréhez köt- 
hető. Termeinek szépsége az ő izlését tükrözik, kertje 
pedig az olasz kertépítészet egy legszebb példája. A 
délutánt már a Versilia-part fővárosában, Viareggioban 
folytatjuk. Hosszan elnyúló promenádján szecessziós 
strandfürdők közel száz éve várják a napimádókat. 
Használjuk ki a lehetőséget egy kis sétára a tengerpar-
ton. Szabadidő után térünk vissza szállásunkra.
4. NAP » Ma az ismeretlennek mondható Pistoia 
következik. Már az autópályáról feltűnnek a véget nem 
érő kertészetek. 3000 faiskolája látja el a világ minden 
országát mediterrán dísznövényekkel. A belváros is 
hasonlóan értékes és látványos. Az egykori kórház 
majolika díszei a kereszténység értékeire hívják fel 
az arra járók figyelmét. Katedrálisában az Ezüst-oltár 
őrzi Szent Jakab ereklyéit. Adjuk át magunkat ennek a 
különleges hangulatnak, még mielőtt tovább utazunk 
Poggio a caianoba. A Medici család egy másik vil-
lája a vidéki életről szól, díszítése pedig a család tör-
ténelmi jelentőségére utal. Visszatérünk szállásunkra.
5. NAP » Reggeli után hazafelé Ferraraban rövid pihe- 
nőt tartunk. Hazaérkezés a késő esti órákban.
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MONTENEGRO

OLASZORSZÁG

Nyaralás Montenegróban 
teljes ellátással

Toszkán villák és kertek

Idegenvezető: Pajter Martina

Idegenvezető: Hornyik Anna



2022. 10. 13-16.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

122 300 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
25 800 Ft/fő

2022. 05. 19-22.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

102 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
25 800 Ft/fő

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

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 73 EUR/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 4* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Korai indulással haladunk Olaszország felé. 
Utunkat Udineben szakítjuk meg, ahol egy városnéző 
sétával sorra vesszük a látványosságokat. Ismerked-
jünk meg a Piazza Libertá épületeivel – Loggia del  
Lionello, óratorony és a dóm. Továbbutazás a Firenze 
közeli szállásra.
2. NAP » Reggeli után felfedezőútra indulunk Firenze 
belvárosában, de ideje nemcsak külső szemlélőnek 
lenni ebben a varázslatos városban, hanem nézzünk 
a kulissza mögé is! Első helyszínünk a Santa Maria 
Novella-templom, ahol az ifjú tanonc Michelangelo is 
szerephez juthatott. Felkeressük a Davanzati-palotát, 
mely a hamisítatlan középkorba repíti vissza a láto-
gatót. Utunkat folytatjuk – Ponte Vecchio, Palazzo 
Vecchio és az Uffizi, aztán a Santa Croce-templom, 
vagyis a toszkán Pantheon. Délután irány a Palazzo 
Pitti! Számtalan kiállítás tárja elénk a gazdag múltat, 
aprólékosan dekorált falak között mintha magunk 
is a Medici család tagjai lennénk. Szabadidő után  
visszatérünk a szállásra.
3. NAP » Ma folytatjuk a várossal való ismerkedést. Mi 

is hiányzik még? Kezdjünk az Uffizi Képtárban (tárlat-
vezetéssel), mely eredetileg irodaépületnek született, 
aztán irodából gyorsan képtár lett, ahol a Mediciek 
által gyűjtött kincseket helyezték el. Ez a reneszánsz 
művészet leggazdagabb tárháza, Giotto, Lippi, Boticelli,  
Leonardo da Vinci, Signorelli, Dürer, Cranach és még 
számtalan mester kapott itt helyet. Szabadidőben 
érdemes egy kicsit megpihenni egy-két finom falat 
mellett és erőre kapva az egyházi központ, majd a 
Medici-negyed következik. A dóm világhírű kupolája 
valódi mestermű, a keresztelőkápolna kapuja mintha 
a Paradicsomba vezetne. A Medici-negyedben pedig 
a hatalmas családi kápolna és a Medici-Ricardi-palo-
ta vár ránk. Késő délután térünk vissza szállásunkra.
4. NAP » Reggeli után elhagyjuk Toszkánát és észak fe- 
lé fordulunk. Ma nem a megszokott útvonalat választ-
juk, hanem kimegyünk még a tengerpartra Velence 
közelében. chioggia az Adria legnagyobb halászati 
központja, apró kis sikátorai miatt pedig „mini Velen-
cének” is nevezik. Hazaérkezés az esti órákban.

1. NAP » Utazás Ausztria gyönyörű alpesi tájain ke-
resztül Itáliába. Kora délután érkezünk Vicenzába, az 
arany és a neves építész, Andrea Palladio városába. 
Sétánk során megtekintjük a város legérdekesebb 
és leglátványosabb épületeit, a híres bazilikát, a 
XIII. századi Santa Corona-templomot és Palladio 
nevezetes Teatro Olimpicoját, amit az ókori színházak 
mintájára tervezett. Megkóstolhatjuk az első olasz 
kávét, élvezhetjük a város hangulatát. A Garda-tó  
környéki szállás elfoglalása, vacsora (3 éj).
2. NAP » A legnagyobb olasz tó hihetetlenül látványos 
keleti oldalán haladva érkezünk malcesinebe. Közép-
kori sikátorok szövik be a városkát, melyek labirin-
tusán keresztül jutunk el a várhoz. Kis városnézés 
után lehetőség nyílik feljutni a Monte Baldora. Hajóval 
folytatjuk utunkat a citromtermesztéséről híres Li-
moneba. A városkában, minden a citromról szól! 
Megkóstolhatjuk a citromos likőröket, csokoládékat. 
A hegyoldalakban kialakított teraszokon még ma is 
találkozunk termő citromligetekkel. Hajóval haladunk 
tovább Riva del Gardaba, ahol a Garda-tó legésza-
kibb 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 narancs-
fákkal 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. Dél-
után felkeressük a másik két híres városkát: Desen-
zanot, ahol a tó legnagyobb kikötője, hangulatos tó-
parti 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 kóstolha-
tunk, majd megnézzük a Signoria tér híres épületeit, a 
különleges gótikus Scala család sírkertjét és a dómot.  
Hazaérkezés a késő esti órákban.
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OLASZORSZÁG

Firenze

A Garda-tó szépségei

18

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

Idegenvezető: Kálmán Lajos

2022. 06. 22-26.
» 5 nAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

123 700 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
36 000  Ft/fő

2022. 05. 29-06. 02.
» 5 nAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

142 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
23 000  Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 83 EUR
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 52 EUR 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Korai indulás után haladunk Olaszország felé. 
Útközben trevisoban állunk meg, ahol nemcsak a csa-
tornákkal szabdalt belvárosi negyed vagy a katedrális a 
vonzó, hanem a tiramisu is sokakat csábít ide. Az esti 
órákban elfoglaljuk a szállásunkat Modena környékén.
2. NAP » A délelőtti órákban a kincsekkel rendelkező 
mantovába látogatunk. A Gonzaga családnak köszön-
hető a fejedelmi palota és a Palazzo Te. Érdemes el-
látogatni a dómhoz, a rotundához vagy a városházához 
is. Visszatérve Emilia-Romagna régiójába, Modena kör- 
nyékét vesszük célba. Itt készül a világhírű balzsam-
ecet, mely készítési módja szinte már tudománynak 
tekinthető. Különlegességét kóstoló során tárjuk fel. Az 
olasz autóipar csodái itt születnek, mi a Ferrari Múzeu-
mot keressük fel. Modena szíve a román stílusú ka- 
tedrális, az óratornyáról híres városháza valamint a Torre 
Ghirlandina. Szabadidő után visszatérünk a szállásra. 
3. NAP »  Ma reggel Bolognaba indulunk. A „zsíros” vá- 
ros elnevezés a gazdag konyhára utal, melyet a hús 
dominál. Az ízek mellett a város épített öröksége is hívo-
gató – San Petronio-bazilika, az egyetem díszterme és 

az „anatómiai színház”, tornyok, mint a Torre Garisenda 
és Asinelli, a városháza és a Neptun-kút a Maserati 
jelképpel. Szabadidő után innen Ferraraba indulunk. 
Történelme és gazdagsága összefügg a Pó-folyóval. Az 
Este család székhelye lévén hatalmas vízivárat emeltek, 
mellette a katedrális, a vásártér, Palazzo del Podestá és 
sok más. Egy finom kávé mellett figyelhetjük a nyüzs-
gést. Visszatérünk a szállásunkra.
4. NAP » Ma Parma kerül előtérbe, mely név leginkább a 
sonkáról ismert. Farnese herceg formálta a mai városké-
pet – Palazzo della Pilotta és kertje, keresztelőkápolna, 
katedrális. A sonka mellett sem megyünk csak el, egy 
kis kóstoló belefér az időnkbe. Délután már cremona-
ban a híres hegedűkészítők nyomába eredünk – Amati 
és Stradivari. Visszatérünk a szállásra.
5. NAP » Hazaúton beugrunk Cividale del Friuliba, 
ahol egy kis sétával köszönünk el Olaszországtól. Haza-
érkezés az esti órákban.

1. NAP » Korai indulás után rendszeres pihenőkkel 
érkezünk Ausztrián át Olaszországba. Az esti órákban 
elfoglaljuk szállásunkat a Ligur-tengerparton.
2. NAP » Napunkat a közeli rapalloban kezdjük, ahol 
az I. világháborút követően több békeszerződést is 
aláírtak. Innen indulunk hajóval santa margheritaba. 
Belvárosa a ligur illúziófestészet legszebb példáit sora-
koztatja fel. A Palazzo Durazzo kertjéből pazar kilátás 
nyílik a szélesre tárt öbölre. Hajónk következő kikötője 
az antik Delfin-öböl, mely Portofino nevében is megjele-
nik. 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 Liguria rejtett 
kincseinek egyike. Ezt az egykor gazdag apátságot ma 
is csak hajóval vagy gyalogosan lehet megközelíteni. 
Utolsó szakasza mai hajózásunknak camogliban vég- 
ződik. Bazilikája és a tenger felől védelmet nyújtó 
Sárkány-vár fogad bennünket. 
3. NAP » Liguria legismertebb része az öt apró tele-
pülésből álló Cinque Terre, mely teraszai a borkultúra és 
a citromligetek otthona. Levantoból vonattal megyünk 

monterossoba, a Cinque Terre első településébe. Mint 
mindegyike e kis falvaknak, ez is egy szűk völgybe 
épült, színes házai egymást támasztják. Innen hajóval 
jutunk a szomszédos Vernazzaba, amely a partszakasz 
egyetlen természetes kikötőjével rendelkezik. A város 
fölött találjuk a Doria-család erődjét. Következő állo-
másunk riomaggiore, ahol még most is jól elkülönül 
egymástól a hajósok és a földművesek negyede. Porto-
venere erődjével és szűk kis sikátoraival már a Cinque 
Terren kívül vár ránk. Hajózásunk utolsó szakasza kato-
nai 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 bír-
nak. Délután továbbutazás a Garda-tavi szállásra.
5. NAP » Korai indulás után hazafelé a Wörthi-tónál ál-
lunk meg. Érkezés a késő esti órákban.
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OLASZORSZÁG

Olasz életérzés – 
Bologna és cremona között

Liguria gazdagon

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi



2022. 09.24-30.
» 7 NAP / 6 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

195 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
53 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• fakultatív nap kirándulás díját
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 111 EUR/fő  
Fak. napok belépőit is 
tartalmazza 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív program:
3. nap Pompei – Vezúv: 
45 EUR/fő
4. nap Capri: 95 EUR/fő
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Ausztrián át utazás Itália felé. Útközben rövid 
megálló Bolognában, ahol felkeressük a Szent Petro-
nio-bazilikát, az egyetem központi épületét, a híres 
ferde tornyokat és benézünk az ízek utcájába, ahol a 
bolognai finomságok csábítanak bennünket egy kis 
kóstolóra. Szállás Firenze környékén. (1 éj)
2. NAP » Reggeli után továbbutazás a Nápolyi-öböl- 
höz. Kora délután érkezünk nápolyba, először buszos,  
majd gyalogos ismerkedés a város nyüzsgő életével. 
Ez a milliós város a Kettős Királyság egykori székhe-
lye, 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 uta-
zunk. Vulkáni kúpja Nápoly jelképévé vált. Utazás 
autóbusszal a hegy oldalára épült települések érin-
tésével. Az utolsó kitörések nyomai végigkísérnek 
utunkon egészen a parkolóig. Innen gyalogosan lehet 
már csak feljebb jutni. Lélegzetelállító kilátás nyílik a 
széles Nápolyi-öbölre, az előttünk található szigetvi-
lágra, az egykori szupervulkán kráterére. Délután 
helyi idegenvezetővel fedezzük fel Pompei ásatását. 

Majdnem 2000 éve a Vezúv kitörése vastag hamu-
réteggel fedte a várost, így maradhattak meg terei, 
utcái, házai sok-sok apró részletével. Bepillantást 
nyerhetünk az egykori város életébe, mintha vissza-
repülnénk a múltba.
4. NAP » Fakultatív nap – Egész napos kirándulás a 
világ egyik legszebb szigetére, caprira. Lehetőségünk 
nyílik egy sziget körüli hajózásra. A Solaro-hegy te-
raszaira 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 kör-
panoráma kedvéért. capriban séta a belvárosban,  
majd rövid szusszanás az Augustus kertjében, gyö- 
nyörű kilátással a sziget töredezett, leszakadó 
partvonalára. Késő délutáni órákban visszatérünk a 
szárazföldre.
5. NAP » Egész napos kirándulás Amalfi partvi- 
dékén. A széles Salernói-öböl mentén a világ egyik 
legismertebb panorámaútja vezet Amalfiba. Útközben  
megállunk egy fotó kedvéért, majd továbbhaladunk 
a partvidék központjába. A város meredek sziklafal-
hoz tapad, amit legjobban rövid hajókázásunk során 
fedezhetünk fel. Gazdagságát a papírgyártásnak 
és kereskedelmi kapcsolatainak köszönhette. Erről 
tanúskodik a katedrális impozáns épülete is, ahol 
Szent András ereklyéit őrzik. Utána felemelkedünk a 
sziklapart szűk utcáin ravelloba, felkeresni a közép-
kor egyik legnevesebb családjának villáját – Villa  
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 világ-
örökségi 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 mu-
tatják, mint a Nagy Sándor-terem, Mars-terem, a Trón- 
terem. Emellett bejárjuk a magánlakosztályok egy 
részét is. Útközben Firenze felé felkapaszkodunk a 
monte cassino tetején a második világháború után 
újjáépített kolostorhoz. Szállás Firenze környékén. (1 éj)
7. NAP » Utazás hazafelé, rövid látogatással Ferrara-
ban – az Este-család egykori székhelyén. Hazaérke-
zés a késő esti órákban.
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OLASZORSZÁG

Nápoly és a Sorrentoi-félsziget

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

2022. 08. 24-28.
» 5 nAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

135 200 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
34 300  Ft/fő

2022. 09. 30-10. 02.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

83 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
17 200  Ft/fő

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

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 55 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív gondolázás 
a 2. napon: 20 EUR/fő
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Kora reggeli indulást követően már olasz 
földön állunk meg a híres olasz sonkakultúra egyik köz-
pontjában, 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. Ezután 
Cittadella fallal körbevett erődvároskája következik, 
ahol lehetőség van egy sétára a városvédő gyűrűn. 
Végül Bassano del Grappa hangulatos utcái és festői 
fahídja vár ránk. A városka nevében sem véletlenül ka-
pott helyet a grappa szócska, egy kóstoló is belefér a 
napunkba. Visszatérünk a szállásra.
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 települé-
sénél, chioggianál kezdődik. Ez a „mini Velence” az 
Adria egyik legnagyobb halászati kikötője, halászhajói  
tömött sorokban ringanak a vízen. A Pó-folyó deltá-
jával és különleges élővilágával már hajó fedélzetéről 
ismerhetjük meg. Délutánra még marad egy kulturális 
gyöngyszem, Pomposa apátsága, mely gazdagságát 
a Pó-folyó termékeny földjeinek köszönhette. Épület-
együttese kiemelkedő jelentőségű az olasz román kori 
művészetnek – kihagyhatatlan remekmű.
5. NAP » Mielőtt elköszönnénk Észak-Olaszországtól, 
ellátogatunk a „háromarcú” trevisoba. A  csatornák ál-
tal szabdalt városkát a tiramisu hazájaként is ismeri a 
világ. Hazaérkezés az esti órákban.

1. NAP » Kora reggeli indulás után utazás kis pihenőkkel 
az Adriára. A kora délután már Velencében ér bennün-
ket. 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 harang-
torony 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 em-
lékekre 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 szom-

szédos Muranora ugrunk át, ahol az üvegművesek 
évszázadok tudását képviselik, ügyességük lenyűgöző. 
Innen indulunk vissza a szállodába. 
3. NAP » Velencei látogatásunk nem lenne teljes a többi 
sziget nélkül. torcello, Velence egykori bölcsője, mely-
nek építészeti emlékei jól mutatják a már akkori mesés 
gazdagságot. Felkeressük a katedrálist, melynek belső 
homlokzatát káprázatos és igencsak beszédes üvegmo-
zaikok borítják. Innen továbbhajózunk a csipkék szige-
tére, 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.
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OLASZORSZÁG

Padova – velence – Pó-delta

velence, az olasz gyöngyszem

Idegenvezető: Kálmán Lajos

Idegenvezető: Móritz Adrienn



2022. 09. 13-18.
» 6 NAP / 5 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

188 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
32 000 Ft/fő

2022. 11. 17-20.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

99 400 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
25 800 Ft/fő

2022. 08. 23-28.
» 6 NAP / 5 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

176 900 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
42 900 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• audio-guide használat
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
• Colosseum fakultatív 
program látogatását
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)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 41 Eur   
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 
(tájékoztató jellegű ár)
Fakultatív kirándulás díja: 
Ravenna: 4700 FT/fő, 
belépő:15 EUR /fő
San Marino: 3000 FT/fő, 
belépő: nincs
Pó-delta: 9300 Ft/fő, 
belépő hajózás: 25 EUR/fő
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Kora reggeli indulással Ausztrián át érkezünk 
Olaszországba. A Pó-síkságot átszelve, az Appenni-
nek 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”! Ró-
mai első napunkon a város egyházi emlékei közül a 
Lateráni Szent János-bazilikát, a Szent lépcsőt, majd 
a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikát nézzük meg. Szál-
lás Rómában. (3 éj)
3. NAP » Mai napunkat a híres Vatikánváros területén 
töltjük.  Helyi idegenvezető kalauzolásával nézzük meg 
a Vatikáni múzeumokat, a Sixtus-kápolnát és a Szent 
Péter-bazilikát. Délután lehetőség nyílik az altemplom 
megtekintésére, vagy felmenni a kupolába, ahonnan 
tiszta időben páratlan kilátás tárul elénk. Elsétálunk az 
Angyalvárhoz, nézelődünk a Tevere partján, majd a Pi-
azza Navona, Bernini híres szökőkútjával és nyüzsgő 
világával vár ránk.

4. NAP » A Római Birodalom fénykorát megidézve, 
ellátogatunk a Colosseumba, fakultatív belépési lehe- 
tőséggel.  A Forum Romanum, a császári fórumok, a 
Capitolium-domb mesél a város múltjáról. Szabadidő 
a Velence téren, hogy a II. Viktor Emmanuel emlék-
műről 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 Parla-
ment, a Trevi-kút és a Spanyol lépcső megtekintése 
mellett szakítunk időt arra is, hogy közben megkóstol-
hassuk az olasz fagyit, pizzát, és élvezhessük az olasz 
„dolce vita”-t!
5. NAP » Róma környékének leghíresebb városa, ti-
voli, ami az ókortól kezdődően a városiak divatos, 
nyári szórakozóhelye volt. Ellátogatunk a Villa d’Este-
hez, ahol Liszt Ferenc is sokszor időzött. A villa kertje 
több alkotásában is visszaköszön. Maga az épület is 
különleges a reneszánsz freskókkal borított termek-
kel, de a legérdekesebb látnivaló a park. Rengeteg 
szellemes szökőkúttal, vízeséssel, gyönyörű virágok-
kal, érdekes növényekkel teli. Még láthatóak azok a 
ciprusok, melyek Liszt Ferencet is megihlették.  Élmé-
nyekkel gazdagon folytatjuk az utazást át az Appenni-
neken keresztül az Adria felé. Szállás Riminiben, ahol 
igyekszünk arra is időt szakítani, hogy megmártózhas-
sunk az Adria hullámaiban! (1 éj)
6. NAP » Egy különleges helyre érkezünk. A Titano- 
hegy magaslatán a világ legrégebbi köztársasága,  
san marino vár ránk. A miniállamhoz még Napóleon 
is barátsággal közeledett, úgy vélte,  meg kell őrizni 
a szabadság példájaként. Ma főleg kedvező vásár-
lási lehetőségei miatt keresik fel sokan, de a remek 
italokkal, parfümökkel, bőrárukkal teli kirakatok mel-
lett sétálva eljuthatunk a híres parlamenthez és a bazi-
likához, 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 haza-
felé. Érkezés a késő esti órákban.

1. NAP » Korai indulással hagyjunk magunk mögött 
az Alpokat, majd szeljük át a Pó-síkságot. Az Appen- 
ninek láncai már Toszkána határát jelölik, ahol a 
következő pár napban az épített emlékek mellett az 
ízek ejtenek rabul bennünket. Firenze mellett elhalad-
va érjük el szállásunkat montecatini termeben.
2. NAP » Reggeli után gyalogosan indulunk felfedez-
ni az olasz szecessziót. A városháza, a régi kaszinó 
vagy a Tettuccio Terme mind a századforduló já-
tékos 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 hercegség-
hez, de bor- és olívakultúrája évszázados, ahol nem-
csak tudást szerezhetünk az olajfákról, hanem szed-
hetünk 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 az Olívaolaj és Szarvasgomba 
Fesztivált. Rövid séta után elmerülhetünk  a standok 
között, ahol szarvasgombavadászok kínálják portéká- 
jukat 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.

1. NAP » Érkezés az olasz Cattolica-ba, majd a szállás 
elfoglalása.
2-5 nAP » pihenés vagy fakultatív programok:
• ravenna félnapos kirándulás
• san marino félnapos kirándulás
• Pó-delta hajózás félnapos
6. NAP » Hazautazás rövid pihenőkkel, érkezés az esti 
órákban.
ravenna: Délelőtt a közeli Ravennába utazunk, hogy 
felfedezzük ezt az Unesco által is védett várost. Ez a 
legszebb üvegmozaikok hazája, melyhez fogható szép-
séggel sehol sem találkozhatunk. Polgári házait, temp-
lomait egyaránt színes üvegmozaikok díszítik – Mau-
soleo Galla Placidia, San Vitale vagy a Sant’Appolinare 

Nuovo. Belvárosa hangulatos utcáival, kávéházaival, 
teraszaival számunkra is kellemes időtöltést hoz majd.
san marino: Kiruccanást teszünk Európa egyik mini- 
államában, mely a Monte Titano hegyére épült. 
Óvárosát ma is vaskos falak veszik körül, ahol az idő  
szinte megállt. A középkori külső mögött mégis egy 
modern világ rejtőzik és ez a kettősség teszi San 
Marinot érdekessé. 
Pó-delta: félnapos kirándulással fedezzük fel a Pó-folyó  
deltájának a természeti szépségeit, melyet az Unesco 
is védelem alá helyezett. Különleges élővilágát hajóról 
fedezzük fel.
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Róma, az örök város

Toszkána - Olívaolaj és 
Szarvasgomba Fesztivál

Nyaralás az Adrián – cattolica 
– fakultatív kirándulásokkal

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi

Idegenvezető: Pajter Martina

Idegenvezető: Sümeghy Gyöngyi



2022. 10. 01-08.
» 8 NAP / 7 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ
243 300 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
60 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás.
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 21 EUR 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda 
2-3 ágyas szobákban 
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Korai indulást követően igyekszünk Olasz-
ország felé. Rendszeres pihenőkkel érjük el szállá-
sunkat Pesaro környékén.
2. NAP » Utunkat folytatjuk a csizma sarka felé. A 
késő délelőtti órában már termoliban vagyunk, mely 
ízelítőként szolgál, hogyan is festenek a dél-olasz 
települések. Apró óvárosa egy kis félszigetre épült, 
melyet a német-római császár által építtetett vár őriz 
ma is. Innen tovább traniba utazunk, mely szintén 
egy erődített kikötő. Katedrálisa a püspök politikai 
hatalmát is jelképezte, mely világító fehér mészkövé-
vel jól illik a sikátoros óvároshoz. Továbbutazás szál-
lásunkra Bisceglie környékén.
3. NAP » Szállásunkat elhagyva Puglia jelképét, a 
Castel del Montet keressük fel. Mint egy kőkorona 
vigyázta évszázadokig a dombos tájat. Igazán kato-
nai szerepe nem volt, sokkal inkább a szimbolika és 
a tudományos ismeretek teszik megdöbbentővé a 
mai ember számára. Bari a régió fővárosaként lüktető 
életű kikötő, ahol Szent Miklós ereklyéit őrzik. A 
várost védő normann erőd a katonai építészet egyik 
gyöngyszeme, mely mögött az óváros labirintusszerű 
utcái sétára hívogatnak. Nem szabad elfelejtenünk a 
város ízeit sem, a kávé mellé tipikus helyi aprósüte-
mény dukál. Továbbutazás a szállásra, de útközben 
még megállunk a romantikus Polignanoban. Szállás 
Ostuni környéke. (3 éj)
4. NAP » Ostuni, a „fehér város”, mint egy fészek épült 
a dombtetőn, kacskaringós utcácskáit a görögök 
építették Hannibál pusztítása után. Ezután a barokk 
város, Lecce következik, ahol a római korra az am-
fiteátrum emlékeztet. Fallal körülvett óvárosának szíve 

a katedrális, melynek remekművei márvány helyett 
papírmaséból készültek. Ez a művészeti ág egyedül-
álló világszerte, érdemes egy kis műhelybe is betekin-
teni. Szűk utcáiban paloták, mint magánerődök sora-
koznak egymás mellett. Ezután Puglia legdélebbi 
pontja, Santa Maria di Leuca vár ránk. A középkor-
ban itt szálltak hajóra a Szentföldre tartó zarándokok. 
A tengerparton épült otranto egy kis ékszekdoboz. 
Katedrálisának mozaikpadlóján találkozunk Noéval, 
Nagy Sándorral, de a Paradicsom és a Pokol is helyet 
kapott itt. Szabadidő után visszatérünk a szállásra.
5. NAP » A délelőttöt Alberobellonak szenteljük. A 
régió másik jelképévé vált trullikkal találkozunk itt,  
melyek különleges formájú kősapkás lakóházak. A 
legenda szerint egy fifikás, de adócsaló gróf emlékét 
őrzik ezek a kőházacskák, melyeknek tetején ősi jele-
ket találunk. A környék boráról, mandula, valamint 
cseresznyefáiról lett híres, így mi is belekóstolunk 
ebbe a zamatos világba. A délutánt a tengerpar-
ton töltjük, a kellemes vízhőmérséklet még egy kis 
fürdőzést is megengedhet. Visszatérünk a szállásra.
6. NAP » Elhagyva a szállást materaba indulunk. Az 
unescos védettséget élvező város hírét a fennmaradt 
barlanglakásoknak köszönheti. A város kettős arcu-
latú, hiszen a jómódúak palotái mellett a domboldalba 
vájt barlanglakások – sassi – óriási kontrasztot mu-
tatnak. Gyalogosan fedezzük fel a várost, felkeresve 
a Felsővárosban a katedrálist, a városházát és a Fő 
teret, majd leereszkedünk az Alsóvárosba. Ez volt 
a szegények birodalma, sziklába vájt lakásokkal és 
kápolnákkal, melyek még ma is működnek. Közben 
kóstolgatásra is szakítunk időt – különleges kenyér, 
foccaccia, töltött füge és sok más finomság. Szállás 
Pescara környékén.
7. NAP » A nap első állomása Loreto, ahol a Szent 
Család otthonát, a Szent Házat őrzik. A legenda sze- 
rint angyalok repítették ide Palesztínából a kis kőházat, 
melyből zarándokhely alakult. Mária ebben a házacs-
kában fogadta a hírvivő Gábriel arkangyalt. Eltávo-
lodva a tengerparttól Urbinoban folytatjuk a napot. Az 
urbinoi herceg korának legnagyobb mecénása volt, 
aki még Raffaellot is támogatta. Legfőbb látványossá-
gai közé tartozik Raffaello szülőháza, a hercegi palota, 
várkapuk. Szállás elfoglalása Rimini közelében.
8. NAP » A mai napunk már csak a hazautazásról szól, 
visszagondolhatunk az élményekre, a sok látnivalóra. 
Hazaérkezés az esti órákban.
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Puglia – az olasz csizma sarka
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2022. 12.30-01.02.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

160 400 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
40 800 Ft/fő

2022. 06. 12-16.
» 5 nAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

132 200 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
30 850 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
• 8-9 fogásos gálavacsora díját,   
  élőzene, tánc
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 10 EUR/fő   
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 4* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 57 EUR
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Reggeli indulást követően átszeljük Auszt-
riát és már az olasz Csatorna-völgyben haladunk. 
Udine ilyenkor még karácsonyi hangulatban van, így 
érdemes benézni a Fő térre, ahol idén is fényjátékkal 
szórakoztatják a közönséget. A kávézók a tél ellenére 
kitelepednek a térre és így csábítják fogyasztásra a 
járókelőket. Továbbutazás Gradoba, ahol elfoglaljuk a 
szállásunkat – Grand Hotel Astoria.
2. NAP » Ma a régió fővárosába triesztbe utazunk, 
mely érdekes történelmét tárja fel előttünk. Itt már jár-
tak a rómaiak, majd a középkor Velence fennhatóságát 
hozta és legújabb történelme is változatos volt. Épüle-
tei mégis az utolsó 100 évet tükrözik leginkább, hatal-
mas paloták a jómódra utalnak. Városnézést majd 
szabadidőt követően a közeli miramare-kastélyt 
keressük fel. Kertje még télen is látványos, belső 
terei pedig Habsburg Miksa tervei alapján készültek, 
melyek egy hajó belsejét imitálják. Délutáni órákban 

térünk vissza a szállásunkra, rápihenni a szilveszteri 
programra. A 8-9 fogásos vacsora az olasz konyha 
legjavát sorakoztatja fel, mellé kellemes élőzene adja 
az aláfestést. Az óévet élőzenével búcsúztatjuk, min-
denki talál kedvére valót a játszott melódiák közül. 
3. NAP » A mai napot mindenki pihenéssel töltheti, 
vagy akár a szálloda wellness részlegét is igénybe ve-
heti. Délután pedig fakultatív sétával fedezhetik fel 
idegenvezetőnkkel Grado kis utcáit, a bazilikát és a 
sok különleges betlehemes összeállítást.
4. NAP » Reggelit követően Szlovénia fővárosa vár 
bennünket. Ljubljana belvárosát a Ljubljanica-folyó 
szeli ketté, mely fölé a Várhegy emelkedik. Az óváros 
legértékesebb emlékei a dóm, a városháza, a Tromos-
tovje hidak, a vásártér árkádos folyósójával. Szabadidő 
után indulunk haza, érkezés az esti órákban.

1. NAP » Korai indulást követően haladunk Tirol fővárosa, 
Innsbruck felé. Az egykori császári rezidencia a kultúra 
és a téli sportok otthona. Városnéző sétánkkal sorra 
vesszük a főbb látványosságokat – Hofburg, színház, 
Hofkirche, dóm, sétálóutca, diadalív, majd felbuszozunk 
a város fölötti Bergiselre és megnézzük a város törté-
nelmét felelevenítő körképet, valamint a sísáncot. Innen 
az olasz Dél-Tirolhoz tartozó sterzing/Vipitenoba uta-
zunk. A kereskedők különjogaikkal élve virágzó várost 
építettek, mely ma a reneszánsz jegyeit viseli magán. 
Legnagyobb kincse a Spitalskirche, mely freskói, mint 
fotók varázsolják elénk a virágkor művészetét. Szállás 
elfoglalása Auerben.
2. NAP » A mai napot a hegyekben töltjük. Reggeli után 
elhagyva a völgyet cavalese lesz az első állomásunk. 
A festett homlokzatú városháza és a Fő tér kis sétára 
invitál bennünket. Innen a Lavazé-hágón át a karersee 
következik, mely mint egy kis tengerszem csillogó kék 
vizével, kihagyhatatlan. A sella-csoport egy fennsík-
ként tornyosul a völgyek fölé, kötélpályával elérhető 
legmagasabb pontja a Piz Boéhez tartozó Grad Sasso 
Pordoi. Az elénk táruló látvány felejthetetlen, mintha a 
világ tetején állnánk (időjárásfüggő programpont). Itt a  
hegyek között a Grödner völgyében él egy kultúrájában 
különleges népcsoport. A ladinok fafaragásai a kézmű-
ipar legjavát képviselik ma is. Visszatérünk a szállásra.
3. NAP »  Reggeli után Dél-Tirol fővárosát, Bozen/
Bolzanot keressük fel. Hangulatos belvárosa Goethet is 
ide vonzotta, hiszen a város gazdagsága messze földön 
híres volt. Az igazi hírnevet azonban a „jégbe fagyott 

ember, az Ötzi” hozta. A régió várakkal is jócskán büsz-
kélkedhet, melyek közül egyet mi is felkeresünk. castel 
Roncolo/Runkelstein a középkort érintetlenül őrizte 
meg, színes és vidám freskói mosolyt csalnak arcunkra. 
Tovább Niederlana vár ránk, ahol Európa egyik legér-
tékesebb szárnyas oltárát nézzük meg. A nap utolsó ál-
lomása a Trauttmansdorf-kastély, ahol Sisi is szívesen 
időzött a kis Valériával. Kertje felér egy botanikus kert-
tel. Visszatérünk a szállásra.
4. NAP »  Napunkat Brixen/Bressanoneban kezdjük.  
Sétánk során felkeressük a dómot és a hozzá tartozó  
festett kerengőt, várkapuját és impozáns kereskedő-
házait. Utunkat Kelet-Tirol vagyis Ausztria felé a 
Puster-völgyön keresztül folytatjuk. Itt ma is őrzik a 
népi orvosláshoz tartozó törpefenyő feldolgozását, 
melyből desztillátumot és olajat nyernek. Átérve a ha-
táron, Lienzben teszünk egy rövid sétát. Kelet-Tirol 
szépsége a természet érintetlenségében és az ebben 
az időszakban virágzó havasszépében rejlik. A Defer-
eggen-völgyre ilyenkor élénk bíbor színű virágszőnyeg 
terül. Szállás elfoglalása.
5. NAP »  Kelet-Tirol másik völgyében az egyházi mű-
vészet nyűgöz le bennünket. Virgen temploma, mint egy  
képeskönyv tárul elénk, lapjai beborítják a teljes belső 
teret. A Felbertauern-alagúton keresztül jutunk a Salzach  
völgyébe és a krimml-vízeséshez. Közel 400m összma- 
gasságú vízesés 3 nagy lépcsőn bukik a mélybe. Ezután 
már csak a hazaút marad, érkezés az esti órákban.
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Szilveszter az Adrián

2 országban 3 Tirol 
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Idegenvezető: Pajter Martina



2022. 07. 12-17.
» 6 NAP / 5 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

141 700 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
32 000 Ft/fő

2022. 09. 27-10. 02.
» 6 NAP / 5 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

139 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
32 000 Ft/fő

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

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

1. NAP » Nagyvárad – Királyhágó – Kolozsvár
A határátkelés után utazás a királyhágón át a Ka-
lotaszeg vidékére, ahol a Körösök erednek. Rövid 
megállás felfrissülés, kávézási lehetőség. A délutánt 
kincses kolozsvár központjában töltjük, ahol elláto-
gatunk 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 » Torda – Marosvásárhely – Farkaslaka 
– Tusnádfürdő
A reggeli elfogyasztása után Torda irányába indulunk, 
ahol megcsodáljuk a tordai sóbánya gigantikus méretű 
tárnáit. Ezután marosvásárhelyre vezet utunk, a szé-
kelység fővárosába, ahol sétálunk a rózsák terén, 
majd látogatást teszünk a gyönyörű szecessziós 
stílusban megépített Kultúrpalota épületében. Ezt 
követően folytatjuk utunkat Farkaslakára, ahol a nagy 
prózaíró székelyről, Tamási Áronról emlékezünk meg.  
Este szállásfoglalás Tusnádfürdőn, vacsora.
3. NAP » Csíksomlyó – Gyergyószentmiklós 
– Gyilkos-tó – Békás-szoros  
Reggeli után utunk Csíkszereda érintésével a katoli-
kus székelyek híres búcsújáróhelyére, csíksomlyóra 
vezet, ahol egy kellemes sétát teszünk és megtekintjük  
a Csíksomlyói-kegytemplomot. Ezután Gyergyó-
szentmiklósra érkezünk, ahol egy igazi sajtműhelybe 
látogatunk el. Betekintést nyerhetünk a tej feldol-
gozásába, a svájci technológiával készülő hosszan 

érlelt sajt, valamint a natúr joghúrt készítésébe. Ter-
mészetesen megkóstolhatjuk ezen ínyencségeket 
finom erdélyi bor kóstolásának kíséretében. Gyer-
gyószentmiklósról felkapaszkodunk az 1250 m magas 
Pongrácz tetőre, ahonnan pazar kilátás tárul az utazó 
elé. A délutánt a Békás-szorosnál és a Gyilkos-tónál 
töltjük, amelyek a csodálatos látnivalóik sokaságával 
Székelyföld természeti csodái közé tartoznak. Este 
visszautazás a szállásra, vacsora.
4. NAP » Tiltott Csíki Sör Manufaktúra 
– Lovaskocsizás a Hargitára
Reggeli után látogatás az Igazi Csíki Sör Manufak-
túrában. A látogatás bepillantást enged a sörgyártás 
titkaiba, melyet sörkóstolás követ. Ezután Újtusnádra 
jutunk, ahol lovaskocsikra szállunk és a Hargita-hegy- 
ség 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 wellness fürdőt.
5. NAP » Nyergestető – Kézdivásárhely 
– Szent Anna-tó – Alsócsernáton 
Reggeli után Nyergestetőn rójuk le tiszteletünket 
az 1848-1849-es forradalom- és szabadságharcban 
elhunyt katonák előtt. A következő állomásunk kéz-
divásárhely lesz, ahol megtudhatjuk mi az udvar-
tér, megemlékezünk Gábor Áron ágyúöntőről, majd 
szabadprogram. Utunk innen Alsócsernátonba vezet, 
ahol Székelyföld leggazdagabb szabadtéri kiállítását 
láthatjuk a Haszmann Pál Múzeumban. Délután elju-
tunk a szent Anna-tóhoz, amely Közép-Kelet-Európa 
egyetlen vulkáni krátertava, sétálunk a kráterben és a 
tó partján. Vacsora a szálláson.
6. NAP » Tusnádfürdő – Máréfalva 
– Székelyudvarhely – Korond - Kapuvár
Korai reggeli után hazaindulás. Utunk először máré-
falvára vezet, ahol megismerkedünk a székelység 
egyik jellegzetes jelképével, a festett székelykapuk-
kal. Innen Székelyudvarhelyre jutunk, ahol megis-
merkedünk Székelyföld történelmi, társadalom- és 
művelődéstörténeti központjával. Rövid sétánk során 
látjuk a város főterét, Szoborparkot és a Patkót. Ezu-
tán Korondra látogatunk, ahol elsősorban a székely 
népi fazekassággal ismerkedhetünk meg, majd a kira-
kodóvásárban lehetőség nyílik az iparművészeti reme- 
kek megvásárlására is. Ezután folyamatos utazás a 
Kolozsvár – Nagyvárad – Budapest – Sopron útvonalon. 

1. NAP » Kapuvár – Temesvár – Déva
Folyamatos utazás, útközben rövid megállókkal. Utunk 
temesvárra vezet, ahol megtekintjük a Szenthárom-
ság-szobrot (pestis oszlop), érintjük a Szent György- 
székesegyházat a barokk Dóm téren. Utána séta a 
belvárosban, ahol megtekintjük a szecessziós Opera 
épületét majd látogatást teszünk Románia legna-
gyobb ortodox katedrálisában. Szabadprogram után 
folytatjuk utunkat és Dévára érkezünk. Elfoglaljuk 
szállásunkat, vacsora.
2. NAP » Déva – Vajdahunyad – Nagyszeben 
A reggelit követően napunk első állomásaként Déva 
városának kihagyhatatlan látványához jutunk, ahol 
siklóval feljutunk „magos Déva várába”. Innen utunk 
Vajdahunyadra vezet, ahol megtekintjük a Hunyadiak 
ősi fészkét, Vajdahunyad várát. Folytatva utunkat, 
délután megérkezünk Dél-Erdély egyik legszebb 
városába, az erdélyi szászok egykori kulturális és 
kereskedelmi központjába, nagyszebenbe. Itt egy 
városnézés keretén belül a Nagy- és Kis piacteret, a 
Huet teret, a Hazugok hídját, a város sétálóutcáját és 
a szász evangélikus székesegyházat tekintjük meg. 
Elfoglaljuk szállásunkat, vacsora.
3. NAP » Felsőporumbák – Transzfogaras 
– Nagyszeben
A reggeli elfogyasztása után utunk a Tündérek 
völgyébe vezet, ahol egy mesébe illő agyagkastélyt  
látogatunk meg, ami egyedi tervezésű épület és 
környezetbarát anyagokból építették agyag, kavics, 
fa, homok és széna felhasználásával. Innen tovább 
utazunk a Fogarasi-havasokba. Egy páratlan kirán-
dulásra hívjuk a kedves utazót. Az ország legszebb 
útvonalán, a transzfogarasi-úton keresztül kapasz-
kodunk fel az Erdélyi-medence lankás vidékéről 2042 
méterre, a Bâlea-tó partjára. Jeremy Clarkson a Top 
Gear 2009-es forgatásán nem hiába mondta: „A világ  
legjobb útja”. Délután újra Nagyszeben városába  
érkezünk és felkeressük Európa legnagyobb kiter-
jedésű néprajzi múzeumát, a nagyszebeni Astra 
múzeumot, amely a természet ölében fekvő kincstár 
és ahol testközelből ismerkedhetünk meg őseink élet-
módjával, régi mesterségekkel, használati eszközök-
kel az ország minden régiójából. Visszaérkezés a  
szállásra, vacsora.
4. NAP » Nagyszeben – Berethalom – Medgyes 
– Küküllővár 
A reggelit követően Berethalomba vezet utunk. Itt 
a falu közepén emelkedő dombon álló, Erdély egyik 
legszebb erődtemplomát tekintjük meg, ami 1993 óta 

a Világörökség része. Ezután a szászok által alapí-
tott Medgyesre tartunk, ahol belvárosi sétánk során 
megtekintjük az erdélyi gótika egyik jelentős alko-
tását, a ferde tornyáról híres evangélikus templomot. 
Láthatjuk a valamikori városfalat és ennek tornyait 
is. Délután megérkezünk a borászatáról híres Kis-
Küküllő mentére, ahol utunk Küküllővárra vezet. A fa-
luban találjuk a környék legszebb barokk kastélyát a 
Bethlen-Haller-kastélyt, aminek nemcsak történelmi 
múltja van, hanem pincéiben ma már a híres erdélyi  
Zsidve bor készül. A kastély meglátogatása után  
visszaérkezünk szállásunkra, majd vacsora.
5. NAP » Nagyszeben - Gyulafehérvár – Nagyenyed 
– Torockó – Kolozsvár 
Reggeli után tovább utazunk Gyulafehérvárra. Sétá- 
lunk a várnegyedben, Erdély ősi történelmi főváro-
sában, ahol a Római Katolikus Székesegyházat (itt 
találjuk több magyar történelmi személyiségünk 
síremlékét), érintjük a Püspöki palotát, az ortodox 
koronázási templomot, a Via Principalis-on pedig 
a Károly kapukat tekintjük meg. Folytatva utunkat 
Nagyenyedre érkezünk. Itt ellátogatunk a Bethlen 
Gábor alapította híres nagyenyedi kollégiumba, ahol 
Erdély több híressége töltötte diákéveit. Ezután egy 
ebéddel egybekötött borkostolón is részt veszünk, 
aminek keretén belül megtudjuk, hogy a nagyenyedi 
borvidék sokszínűsége a borok különbözőségében 
mutatkozik meg. Innen az Európa Nostra díjas faluba 
torockóra utazunk. A Székelykő lábánál meghúzódó 
település Erdély legnyugatibb székely végvára, és ta-
lán egyik legszebb faluja. Rövid séta után ellátogatunk 
a falu Népművészeti múzeumába is. Megérkezünk 
Kolozsvárra, elfoglaljuk szállásunkat, vacsora.
6. NAP » Kolozsvár – Körösfő – Bánffyhunyad 
– Kapuvár
A reggelit követően, egy hosszabb séta keretén belül 
megismerkedünk Erdély legnagyobb városának, 
kolozsvár belvárosával: megtekintjük a Házsongárdi 
temetőt, a Mátyás szoboregyüttest, érintjük a Szent 
Mihály templomot, Mátyás király szülőházát, a Far-
kas utcát. Utazásunk következő állomása Körösfő, 
az asszonyok varrottasairól, illetve férfiak által készí- 
tett fafaragásairól híres kalotaszegi település. Népmű- 
vészetét az útmenti kirakodóvásárban is megtekint-
hetjük, megvásárolhatjuk. Innen Kalotaszeg központ-
jába, Bánffyhunyadra látogatunk, ahol a méltán híres 
kazettás mennyezetű református templomot tekintjük 
meg. Érkezés a késő esti órákban.
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Idegenvezető: Lukács Attila

ROMÁNiA ROMÁNiA

Erdélyi körutazás Erdély csodálatos vidékén

Idegenvezető: Lukács Attila



2022. 06. 28-07. 03.
» 6 NAP / 5 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

208 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
44 400 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
• előadás összege
• idegenforgalmi adó 
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 138 CHF 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

1. NAP » Korai indulás követően érjük el Ausztriát. 
Az utazást majd Tirolban, rattenberg városában 
szakítjuk meg, mely valaha a Tiroli Hercegség határ-  
és vámállomása volt. Gazdagságáról házai ma is 
büszkén tanúskodnak. Továbbhaladva az Inn völgyé-
ben jutunk el Ausztria 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 vízpart-
ra 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 Ka-
pell 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 Aare-
folyó kanyarulatában épült, kihasználva annak termé-
szetes védelmét. Az ország legmagasabb templom-
tornyát 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 minden-
kiért, mindenki egyért”-elv érvényesül. Továbbutazás 
a szállásra.

3. NAP » A mai nap a Genfi-tóé lesz. Szállásunkat el-
hagyva bepillantást nyerhetünk a Savoy-család egyik 
vízi várába, a chillon-várba. Utána Montreux-n keresz-
tül célunk Genf lüktető városa, mely a francia kultúra 
színes fellegvára. A tó nyugati csücskében helyet  
kapó város szintén többszintes, jól védhető Felső-
városának központja a reformáció központja is. Fel 
kell keresnünk a Reformáció falát, a katedrálist 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 alakí-
totta 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 kö-
zel kétszáz éve csalogatja a hegymászókat. Zermatt 
az alpinizmus bölcsőjének is tekinthető, a matter-
horn 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 érhet-
nek 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 
és utunkat a rhone völgyében haladva egy külön-
leges népcsoport – a wallser németek – építészetével 
ismerkedünk. Fából készült épületeinek különleges 
díszítése és praktikus megoldásai, mint az „egér-
gátak” fotóra kívánkoznak. A Rhone-folyón épített 
függőhíd kihagyhatatlan számunkra is. A folyó for-
rását ma is a rhone-gleccser képezi. A hegyvidék 
bizony komoly akadályt jelentett évszázadokig az em-
ber számára. Megoldást a vasút kiépítése hozott itt is. 
A Furka-vasútvonal gőzösei még ma is közlekednek 
és ezzel a vonattal a századfordulóra lépünk vissza, 
amikor turisták özöne választotta ezt a kényelmes 
utazási módot Svájc megismeréséhez. A késő délu-
táni órákban érjük el a vorarlbergi szállást.
6. NAP » A kora reggeli órákban elindulva rendszeres 
pihenőkkel érjük el Magyarországot.
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Svájc – a „legek” földje

Idegenvezető: Pajter Martina

2022. 09. 11-14.
» 4 nAP / 3 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

136 200 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
15 000 Ft/fő

2022. 08. 19-20.
» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

47 700 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
7 000 Ft/fő

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

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

1. NAP » Korai indulás után átszeljük Ausztriát egy 
köztes megállóval. Az Inn partján kialakult schwaz 
egykoron bányászváros volt. Az innen származó ezüst-
ből készült a tiroli ezüsttallér, mely Európa szerte szíve-
sen látott fizetőeszköz volt. Főútja és temploma egykori 
jelentőségét még ma is jól mutatja. Az inn-folyó medrét 
követve érjük el a svájci határt, majd haladunk tovább 
Davos felé a majd 2400 m magas Flüela-hágón át.
2. NAP » Reggelit követően sankt moritzba igyek-
szünk. A téli sportok több válfaja is innen származik, 
de alpesi világbajnokságokat is rendeztek itt már szép 
számban. Útvonalunk következő szakaszát a Bernina-
Express vonalán tesszük meg, mellyel átlépünk Olasz- 
országba is, hiszen végállomása, tirano már Olasz-
országhoz tartozik. Utunk 3000m magas hegycsúcsok 
közül a fügefák és gesztenyefák közé visz. Tiranoból 
visszafelé már busszal megyünk fel a Bernina-hágóra, 
mely egyben Európa egyik vízválasztója. Ezek a hegy-

óriások egy páratlan természet kincsei. Visszatérünk a 
szállásra.
3. NAP » A mai napot az ország közepében töltjük. 
Első állomásunk Einsiedeln, mely nevéhez hűen egy 
remeteség volt. Ebből fejlődött ki az a hatalmas ben-
cés rendház, mely a Jakab-úton járó zarándokok egyik 
legfontosabb állomása volt Európa szívében. Zürich in-
nen már csak egy ugrás. A város az ország gazdasági 
fővárosa, de történelme és a hozzá tartozó kulissza is 
rendkívül színes. Városnéző sétánkkal sorra vesszük a 
főbb látványosságokat – templomok színes üvegekkel, 
városháza, kereskedőházak és megannyi más érdekes-
ség. Visszatérünk szállásunkra.
4. NAP » Utunkat hazafelé Kufsteinben szakítjuk meg 
és felidézzük a vár a magyar történelemben betöltött 
szerepét. Hazaérkezés a késői órákban.

1. NAP » Reggeli indulást követően nyitrába igyek-
szünk, 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 bejára-
tánál 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, ven-
dégszobái, lakosztályai és a várkápolna ötvözik a vál-
tozó divatot és ízlést. Várkereső utunk következő ál-
lomása 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. Kata-
lin-templomot illetve a Körmöci-várat. Szállás elfogla-
lása Rózsahegy környékén.
2. NAP » Reggeli után történelmi határfolyónk, az Árva-
folyó felé vesszük az útirányt. Árvaváralja védte régen 
az észak felé vezető kereskedelmi útvonalat, így an-
nak biztosítására fellegvár épült a szirtre. A lépcsőkkel 
megközelíthető szintek gazdag várbelsőt rejtenek – 
kápolna, lovagterem, fegyvertár és lakószobák közép-
kori berendezéssel. Vág-folyót követjük egy darabon, 
mely szurdokként vágódott be a tájakba. Végül tren-
csént fedezzük fel, ahol a Csák nemzetség – Csák Máté 
– birtokainak központját rendezte be. Vára és kegy- 
temploma megérdemel egy kis figyelmet. Hazaérkezés 
az esti órákban.
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SvÁJc

Kelet-Svájc

Felvidéki várak

Idegenvezető: szelei menyhért

Idegenvezető: Pajter Martina

SZLOvÁKiA



2022. 07. 27-31.
» 5 nAP / 4 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

137 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
30 000 Ft/fő

2022. 08. 01-03.
» 3 nAP / 2 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

76 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
19 500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 98 EUR/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda, 
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 50 EUR/fő  
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 4* 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 léleg-
zetelállító cseppkőképződmények között. Ezt követő- 
en elfoglaljuk szállásunkat (2 éj).
2. NAP » A mai napot a tengerpart mentén töltjük, 
ahol történelmi városok sorakoznak. Kezdjük a sort 
koperrel, mely mára egy forgalmas kikötővárossá fej- 
lődött. Óvárosának épületei az egykori velencei ura-
lomról mesélnek – katedrális, Prétori-palota, loggia, 
Rotonda Carmine, Híd-kút, városkapu. Pirant a sóke-
reskedelem 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 kikap-
csolódni, fürdőzni.
3. NAP » Reggelit követően utazás a szlovén tóvi-
dékre, de útközben még megtekintjük a világhírű li-
picai ménes otthonát, majd látogatást teszünk Skofja 
Lokaban. Séta az egykori püspöki rezidencia körül. 

Utazás a szálláshelyünkre (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 csücs- 
kében található Ribčev Lazban sétálunk, megtekintjük 
a Keresztelő Szent János-templomot, majd vissza- 
térve 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 bel- 
várost, a kettészelő Ljubljanica két partján elterülő 
műemlékek mindenkit elbűvölnek, hiszen megtekintjük 
a katedrálist, az Operát, a Városházát és a szimbó-
lumnak számító Római polgár szobrát. Továbbuta-
zunk, majd az ország második legnagyobb városával,  
mariborral zárjuk a napot. Érkezés az esti órákban.

1. NAP » A reggeli órákban útnak indulunk Szlovénia 
felé. A Semmering alatti alagutak sora mögött a Mura 
és a Mürz völgyében folytatjuk utunk, ahol kis szüne-
tet tartunk Bruck Fő terén. Következő megállónk már 
Karintiában lesz. sankt Veit a Glan-folyó mellett fon-
tos kereskedelmi központ volt, melyet ma is vaskos 
várfal ölel körül. Takaros házai remek alkalmat ad-
nak egy kis megállóra. A Wurzen-hágón, egyben az 
osztrák-szlovén határvonalon átkelve már az Alpok 
déli lejtői tárulnak elénk. Kranjska Gora a síugrók 
fellegvára, ahol sísáncok egész sora várja a sport sze-
relmeseit. Mai napunk utolsó állomása a Radovlji-
caban található különleges méhész gyűjtemény. Késő 
délután elfoglaljuk szállásunkat.
2. NAP » A mai napunk Szlovénia Unescos vasúti 
kincsével, a Bohinji-vasúttal telik részben. Ez a törté-
nelmi 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 ala-
gutakon 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 Loibl-
hágó alatti alagúton keresztül érkezünk meg Auszt-
riába, ahol a Karavankák hegyei között mesebeli 
tájban gyönyörködhetünk. Rövid pihenőre megállunk 
Karintia fővárosában, Klagenfurtban. Következő ál-
lomásunk a Lavant-folyó kiszélesedő völgyében épült 
Sankt Paul-kolostor, mely könyvtára és kincstára 
egyedülálló darabokkal rendelkezik. 
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Szlovén körút

szlovénia gőzössel
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Idegenvezető: Móritz Adrienn

2022. 09. 03-04.
» 2 NAP / 1 ÉJ

RÉSZVÉTELI DÍJ

50 300 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR
7 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• szállás félpanzióval
• kísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj 
nem tartalmazza:
• belépődíjak
• idegenforgalmi adó
• BBP – Betegség-, baleset- 
és a poggyászbiztosítás. 
Lásd ált. tájékoztató.
BELÉPŐDÍJAK: 80 EUR/fő 
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS: 3* szálloda
2-3 ágyas szobákban
ELLÁTÁS: félpanzió 
(reggeli és vacsora)1. NAP » Szlovénia legszebb tájaira indulunk ma reggel. 

Libegővel emelkedünk fel a Vogel-hegyre, ahonnan 
az ország legszebb tájegységére, a triglav nemzeti 
Parkra látunk rá. Lábunk alatt a Bohinji-tó azúrkék 
víztükre csillan meg. A legenda szerint itt élt Triglav, a 
háromfejű istenség és Aranyszarv is. Bledbe indulunk 
tovább, ahol egy hagyományos pletnával jutunk át a 
szigetre. A kis sziget ma kirándulók kedvelt célja, ahol a 
kegytemplomot mi is megnézzük. Visszatérve a város-
ba nem maradhat ki a vár és ki-ki ízlése szerint még egy 
ízletes krémest is elfogyaszthat. Szállás elfoglalása.
2. NAP » Reggel a Postojnai-cseppkőbarlang felfede-
zésére indulunk. Utunkat részben elektromos kisvasút-

tal tesszük meg, részben pedig gyalogosan járjuk be, 
közben emeletmagas cseppkövet varázsolnak el ben-
nünket. Itt mindenki szabadjára engedheti fantáziáját, 
mesebeli figurák bukkannak elő. A közeli Predjama csi-
nos rablólovagvára egy barlang szájába épült. Végül 
Ljubljana következik. A Száva mellékfolyója által ket-
tészelt város fölött vár trónol, ahonnan az egész város 
jól belátható. Kis sétával fedezzük fel a katedrálist, a 
városházát és a Plecnik által tervezett hármas hidat. 
Rövid szabadidő után indulunk haza. Hazaérkezés az 
esti órákban.
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Lepje meg 
        szeretteit 
UTAZÁSSAL!

További információért keresse a Gál-Busz Utazási Irodákat!



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

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

3./ Az Utazási Iroda joga és kötelessége
Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt legalább 7 nappal köteles 
tájékoztatni az Utast az utaskísérő feladatokat ellátó személy nevéről, tel-
efonszámáról, amely lehetővé tesz az Utas számára a vele való kapcso-
latfelvételt. 
Az Utazási Iroda a részvételi díj teljes összegének megfizetése esetén 
köteles az utazáshoz szükséges dokumentumokat (pl. voucher, részvételi 
jegy stb.) kiállítani és az Utasnak átadni. 
Az Utazási Iroda jogosult legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nap-
pal írásban vagy szóban tett nyilatkozattal, költségmentesen elállni az 
utazástól azon esetekben, ha az utaslétszám nem éri el az utazás prog-
ramjában 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 szolgálta-
tás ára magasabb az eredetinél, a különbözetet az Utas fizeti, ha alacso-
nyabb, az Utazási Iroda köteles a különbözetet haladéktalanul, maradék-
talanul 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 szál-
láshelyet kategórián belül megváltoztassa, a programokat felcserélje vagy 
módosítsa, az utazási útvonalat megváltoztassa. Az Utazási Iroda min-
den esetben törekszik arra, hogy az ilyen változások az Utas(ok) számára 
minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, az ilyen jellegű módosí-
tásokból eredően az Utazási Irodát kárfelelősség nem terheli.

4./ Fizetési feltételek
A részvételi díj magában foglalja 1 fő utas: az utazás meghirdetett prog-
ramjában szereplő szolgáltatások árát: szállás, ellátás, programok, ide-
genvezetés, útlemondási biztosítás, az Utazási Iroda szervezési költségét 
illetve annak mindenkori áfa tartamát. .Nem tartalmazza a fakultatív prog-
ramok 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 kiegészí-
tés ennél korábbi határidőt ír elő. Ha a szerződéskötéskor rögzített fize-
tési határidőket az Utas nem tartja be, az Utazási Iroda külön értesítés 
nélkül elállhat a szerződéstől. Ha a megrendelés az utazás megkezdését 
megelőző 30. napon belül történik, a részvételi díj 100 %-t be kell fizetni 
az Utazási Irodánál.

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 

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 engedé-ly száma: U001707, telefon/fax: 96/59-50-80, 06-30-937-0655, 06-30-754-0260, e-mail: 
info@galbusz.hu) – a továbbiakban: Utazási Iroda, másrészről

– a továbbiakban: Utas, között az utazási iroda által szervezett utazásokra, melyekre a Ptk. 2013.évi V. törvény, a 2005.évi CLXIV. törvénye, vala-
mint 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

UtAzÁsI szERzőDÉs ÁLtALÁnOs FELtÉtELEI

Utas vagy megrendelő neve:

Foglalás száma:

közölni. Ha a díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8 %-t meghaladja, 
az Utas az erről szóló értesítés kézbesítését követően haladéktalanul 
írásban tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállhat. Amennyiben a 
kézbesítéstől számított 48 órán belül az Utas nem nyilatkozik, az Utazási 
Iroda úgy tekinti, hogy az Utas a díjemelést elfogadta és vállalja a külön-
bözeti összeg megfizetését a szerződés módosítás aláírásától számított 
5 napon belül. 
Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett 
nyilatkozattal bármikor elállhat, de az alábbi kötbérsáv szerint kötbér fize-
tésére 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 5%-a
• indulást megelőző 60-36 napon belüli lemondás esetén a teljes 
 részvételi díj 15%-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 indulá-
sakor való meg nem jelenés esetén a teljes 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 út-
lemondási 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 fel-
mondásával  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 ma-
gyar 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 teljesí- 
téséért. Ha az Utazási Iroda az általa vállalt szolgáltatást nem a szerző-
désnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani,  
kivéve, ha az Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját 
elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
Ha az utazás megkezdését követően az Utazási Iroda az utazásban 
meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles 
azokat más hasonló értékű részszolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen rész-
szolgáltatás értékesebb, mint a nem teljesített szolgáltatás, annak külön-
bözeti díja az Utasnak nem hárítható át. 
Az utazási programfüzetben vagy egyéb kiadott tájékoztatóban szereplő 
információk tájékoztató jellegűek, az elírásokért és a nyomdai hibákból 
eredő problémákért az Utazási Irodát felelősség nem terheli. 
Az Utasnak az utazással kapcsolatos kifogását a helyszínen haladékta-
lanul közölnie kell az Utazási Iroda helyi képviselőjénél vagy a helyszíni 
szolgáltatónál. Ha a helyszíni szolgáltató a panaszt nem orvosolta, az 
Utas az Utazási Irodát köteles haladéktalanul tájékoztatni. Ha az utas a 
helyszínen nem emel kifogást és panaszát nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy 
a hibás teljesítésre a későbbiekben nem hivatkozhat és ez irányú igényt a 
későbbiekben nem érvényesíthet.
Az esetleges kárigényt a hazaérkezést követő 8 napon belül az Utazási 
Iroda részére (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44., info@galbusz.hu címre) 
írásban kell jelenteni, mellékelve ehhez a helyszínen felvett jegyzőkönyv 
eredeti példányát. Az Utazási Iroda a kárigény jogosultságát felülvizsgálja 
és álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast. 
Amennyiben az utazást 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 felelős-
ség, kártalanítás nem terheli, így az ezen okokból jelentkező többletkölt-
ségek 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 kár-
térítésre nem jogosult.

7./ Betegség, baleset, poggyászbiztosítás
Baleset, betegség és poggyászbiztosítást a részvételi díj nem tartalmaz-
za. Az előleg befizetésekor a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi 
Fióktelep, a Mondial Assistance biztosító vagy az Európai Utazási Biz-
tosító Zrt. biztosítótársaságok BBP biztosítása köthető, mely egyben a 
szerződéskötés feltétele is. Kivétel ez alól, ha az Utas az utazás idejére 
érvényes utasbiztosítással rendelkezik, melyről írásos vagy szóbeli nyi-
latkozatot tesz, mely esetben betegségből, balesetből, poggyászkárból 
(BBP) adódó összes felelősség és költség az Utast terheli. Az EU kár-
tya 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 il-
letékességének.

Az utazási feltételeket, a programleírást, az utazásra, illetve az adat-
kezelésre 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 Pol-
gári 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 tud-
másul 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 utazá-
si szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek 
továbbítsa. Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat és a nyilatkozatban 
foglalt hozzájárulásom megadása önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás  
birtokában történt.

Utas vagy megrendelő 

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                          nem 

igen                          nem 

Utazási Iroda képviselője

Dátum
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A mindig izgalmas velencei karnevál 2. szombatján mi is részesei lehetünk az  
eseménynek!

Az éjjeli indulás után utazás, majd megérkezünk a reggeli órákban Punta Sabbioni 
kikötőjébe, ahonnét behajózunk Velencébe. Érkezés a Szent Márk térre. Részvétel a 
karneváli forgatagban kora estig. Közben idegenvezetőnkkel kívülről megtekintjük a város 
nevezetességeit, mint a Dózse palotát, a szent márk-bazilikát, a Sóhajok hídját és a 
Canale Grande-t. Szabadidő, majd délután 18 óra körül indulás hazafelé. Érkezés vasár-
nap a hajnali órákban.

Utazás Magyarország legdélebbi Duna menti településére, mohácsra. A város egyik legfőbb 
nevezetessége az évente megrendezett, ezrek által látogatott busójárás, amelyet 2009-ben 
felvettek az UNESCO szellemörökség listájára.
Délelőtti érkezés után először a várostól délre történt, a történelmi jelentőségű csatának (1526) 
emléket állító Mohácsi Nemzeti Emlékhelyet látogatjuk meg. A magyar sereg itt szenvedett 
vereséget a török túlerővel szemben.
Déltől a busójárás színhelyén tartózkodunk, mikor is ágyúlövésre megindul a busó felvonu-
lás. Vasárnap a busójárás főnapja, ezt a napot nevezik Farsangvasárnapnak. A főutcán 
népművészeti- és kézműves vásár nyílik. A főtéren pedig a mohácsi busók ízelítő bemutat-
kozását tekinthetjük meg. Lesz lehetőségünk megcsodálni a nemzetiségi néptáncbemutatót 
is.  Meglátogatjuk Englert Antal busó maszkfaragó műhelyét.
Késő délután a kompról a busók a Dunán leeresztik a farsangi koporsót. Ezzel a telet elúsz-
tatják. Ezután a főtéren meggyújtják a máglyát. Hazaindulás az esti órákban.

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

FEBRUÁR

ÁPRiLiS

velencei karnevál NON STOP

tavaszváró, téltemető farsangolás 
Mohácson!

Autóbuszos körutazásainkon felül, irodáinkban lehetőség 
nyílik megbízható partnerirodáink szervezésében nyaraló 
programokat és városlátogató kirándulásokat is foglalni, 
repülővel, és egyéni utazással is!

Töltse szabadidejét az óceán partján, ahol mindig 
kellemes az időjárás,  a Kanári-szigetek egyikén!

Ha távolabbi tájakra vágyik, ajánlott úticéljaink:  
Dominika, Mexikó, Thaiföld, Maldív-szigetek, 

Egyesült Arab Emírségek.

Egyéni utazással foglalhatók apartmanok, villák önellátással, 
vagy ellátással Olaszország és Horvátország tengerpartján.

Legyen szó egy törökországi, 
görögországi nyaralásról, vagy 
a fáraók földjére is ellátogathatnak 
Egyiptomba!

Hollókő – locsolkodás húsvét hétfőn

Karnevál Ptujban

február 19. » RÉSZVÉTELI DíJ: 24 400 Ft/fő, BELÉPŐDíJ: 18 EUR/fő

február 27. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 200 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 1000 Ft/fő 

április 18. » RÉSZVÉTELI DíJ: 12 700 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 4000 Ft/fő 

február 20. » RÉSZVÉTELI DíJ: 19 500 Ft/fő 

Kora reggeli indulás után haladunk Szlovénia felé. Még Ptuj előtt teszünk egy kis látoga-
tást Lendván, ahol a lendvai vár mesél a múltról. Továbbutazunk a mai nap céljához, Ptuj 
városához. A karnevál itt nagyon hasonlít a hazai busójáráshoz, így itt is főszerepet kap-
nak a maszkok és az irhák mögé bújt alakok. A „kurentovanje” forgataga magával ragadó 
gazdag és színes kosztümjeinek és meghökkentő maszkjainak köszönhetően, melyek 
révén ez az ünnep mára az ország unescos kincsévé vált. Idén 60 éves ez a hagyomány, 
így ebben az évben is felvonulnak a hagyományos figurák, mint a lándzsás, a szántóvető, 
a medve, a muzsikus cigány és még sokan mások. A délutáni felvonulás egyszerűen egy 
mesevilágba repíti az embert. Késő délután indulunk haza.
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Kőröshegyi tulipánszüret 

Plitvicei-tavak

április 24. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 4000 Ft/fő 

április 23. » RÉSZVÉTELI DíJ: 19 000 Ft/fő 
BELÉPŐDíJ: 160 HRK/fő

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

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

Keressen minket irodáink elérhetőségein, személyesen vagy ajánlatkérését 
e-mailben is elküldheti az info@galbusz.hu e-mail címre!



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

Kora reggeliindulással érjük el a magyar-szlovén határt és haladunk tovább Ljubljana felé. Első 
megállónk a Volcji Potokban található 85 hektáros arborétum, mely minden évszakban kínál 
bőven látnivalót. Egykor itt kastély állt, melyre ma már csak egy kis épülettöredék emlékez-
tet, de hangulatos angol kertje szerencsére fennmaradt, sőt az évek alatt mindig színesedett. 
Utazásunk idején 2 millió tulipán virágja terít színes szőnyeget lábunk elé, ameddig a szem 
ellát. Miután már minden tulipánt lencsevégre kaptunk és kigyönyörködtük magunkat a kert 
szépségében, a közeli szlovén fővárosban folytatjuk napunkat. Ljubljana kedvelt úticél, hiszen 
hangulatos belvárosa, amit a látogatók gyalogosan is könnyen be tudnak járni, számtalan 
látnivalót tartogat. Legjelentősebb nevezetességeit mi is sorra vesszük – Tromostovje hídjai, 

mely Plecnik építész munkáját dicsérik, Szent Miklós-katedrális, Városháza, ferencesek temploma vagy folyó menti árkádsor nyújtotta fedett 
kézművesvásár, ahol a szlovén konyhába is belekóstolhatunk. Aki még érez magában elég erőt egy nagyobb sétára, akár a várba is felsétálhat. 
Hazaérkezés a késői órákban.

Indulás a reggeli órákban. Elsőként a Göttweigi Bencés Apátságot keressük fel, mely már 
messziről jól látható, hiszen egy magas hegy platójára épült, szinte a Wachau őrzőjeként. 
Az impozáns épületegyüttes legértékesebb része a pazar díszítésű, barokk apátsági  
templom. Értékes könyvtárában, kincstárában ezer év történelmi és egyházi emlékeivel találko-
zunk. A templomból kiérve, a teraszról páratlan kilátás nyílik a Dunára és környékére. Következő 
állomásunk krems, a „Wachau kapuja”. Ausztria talán egyik legrégebbi és legszebb települése, 
az idegenforgalom és a kulturális élet fellegvára. Fekvése és szépsége a magyar Szentendrével 
mutat hasonlatosságot. Utolsó állomásunk a romantikus és parányi Dürnstein, itt folytatjuk 
programunkat. A város templomai, zegzugos kis utcái és a Duna-partig lehúzódó városfalai 
megannyi történettel maradandó élményt nyújtanak. Még mai is emlékeznek Oroszlánszívű 
Richárdra, aki a várbörtönben raboskodott, mígnem legendásan megmenekült. 

Reggeli indulással igyekszünk a Jeli Arborétumba, ahol valódi csoda fogad bennünket. 
Az arborétum Ambrózy gróf szépérzékének köszönhetően jött létre, aki közel 100 évvel 
ezelőtt világjáróként gyűjtött tapasztalatait hazahozva, mesekertet alakított itt ki. Az általa  
szeretett virágos cserjék különleges környezetet igényelnek, ennek megfelelően egy 
mesterséges erdőt hozott létre, melyben minden évben virágszőnyeg terül elénk. Rhodo- 
dentronok virágos erdejébe léphetünk be. Élvezzük ezt a színpompás kertet! Ezt az élményt  
a 2020-ban elkészült lombkoronasétányt teszi még különlegessebbé. A kert után még a jáki 
román kori templomnak is időt szentelünk. Ez a templom a román kori építészet gyöngyszeme, 

mely szinte egyedülálló Magyarországon. Hazafelé még Kőszegen is megállunk, ahol a belváros középkori épületei, templomai és a Kőszegi-
vár fogadnak bennünket. Hazaérkezés a késő délutáni órákban.

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

A Morva-karszt több száz barlangjával Csehország egyik legkülönlegesebb vidéke. Szívében található a  
Macocha-szurdok, mely nem más, mint egy 138 m mély, beszakadt barlangüreg. A mélyben zúgó Punkva-
folyót két kilátóteraszról is megcsodálhatjuk. Látogatást teszünk a Punkva-barlangban, melynek felső része 
színes cseppköveiről ismert, alsó szakasza alulról, vízen át megvilágított tavasbarlang. A misztikus fényben 
hangtalanul úszó elektromos hajókon tett kirándulás feledhetetlen. A barlangjárat végén egy természetes kapun 
át érünk ki a napvilágra. A dél-morvaországi Lednice-Valtice Kultúrtáj két kastélyáról és halastavairól ismert. 
Lednice kastélya 400 éven át volt a Liechtenstein hercegi család tulajdonában. Tárlatvezetés során megismer-
jük a fogadótermeket, majd lehetőség lesz egy szép sétára a kastélyparkban. A parkot halastaváról és külön-
leges építményeiről ismert, mint például üvegházáról és minartejéről.

ÁPRiLiS

MÁJUS

szlovén tulipánerdő

Wachau örzői

Jeli arborétum – 
Rhododendron virágzás

Budapest legszebb kertjei 

csodálatos Morvaország

Pápa és Sárvár – nemesi fészkek 

április 24. » RÉSZVÉTELI DíJ: 15 800 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 9 EUR/fő

május 07. » RÉSZVÉTELI DíJ: 11 400 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 30 EUR/fő

május 08. » RÉSZVÉTELI DíJ: 9 600 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 1 700 Ft/fő

május 15. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 3 600 Ft/fő 

május 22. » RÉSZVÉTELI DíJ: 14 000 Ft/fő 
BELÉPŐDíJ: 570 CZK/fő

május 14. » RÉSZVÉTELI DíJ: 9 200 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 5 500 Ft/fő 

A mai nap délelőttjét Pápán töltjük, ahol az elmúlt években megújult az Eszterházy-kastély és a hozzá tartozó 
Várkert. A törökök portyázásai miatt épült Pápán az első földvár, mely végül a mai kastély helyét is kijelölte. 
A 17. században az ország egyik legjelentősebb családjának, az Esterházyaknak a tulajdonába kerül. Ők ne-
ves mesterek közreműködésével Versaillest mintázó főnemesi rezidenciát építtettek ide. Barokk termei a kiállí-
tott tárgyak segítségével az egykori főnemesi életről mesélnek. Marionett színházában mindenki kipróbálhatja  
kézügyességét, mennyire tudja hűen mozgatni a bábukat és megtanulhatjuk a csábítás egyik eszközének, 
a legyezőnek a nyelvét is. Időutazásunk következő állomása sárvár. A város vonzerejét nemcsak a fürdő 
adja. A terület valaha a Nádasdy család birtoka volt, akik miután ide helyezték családi székhelyüket, szemet 
gyönyörködtető freskókkal díszítették a termeket. A vár berendezése a bútoripar fejlődésére és a divat vál-
tozására is rámutat. A Nádasdy Huszárezred kiállításán keresztül pedig díszruhák, fegyverek és relikviák által 
egy egyedülállóan magyar témakört mutatnak be. A várhoz tartozó várkert ma is sétára invitálja a látogatót, így 
mi is itt zárjuk látogatásunkat. 
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Gyermeknap Bécsben 
– Állatkert és a Prater

Budapesti gyermeknap 
– állatkert és reptérlátogatás

május 29. » RÉSZVÉTELI DíJ: 9 000 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 20 EUR/fő 

május 28. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: állatkert 3000/2000 Ft/fő, 

reptér 3500 Ft vagy 5600 Ft/fő létszámtól függő
 

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

A mai gyereknapon Budapest környékére utazunk, hogy elsőként a Budapesti Állatkertet 
keressük fel, mely több mint 150 éve fogadja az érdeklődőket. Ez alatt az idő alatt persze 
sokminden megváltozott, gyarapodott az állomány és igazi különlegességekkel is büsz-
kélkedhet az állatkert. A kifutók számos állatnak nyújtanak otthon – majmok, zsiráfok, 
elefántok, oroszlánok, így egy sétával bejárhatjuk az egész Földet. Felejthetetlen élményt 
nyújt kicsiknek és nagyoknak. A délutáni órákban a ferihegyi Liszt Ferenc Reptérre 
utazunk. Mindenki szívesen számolta gyerekként a feje fölött elrepülő „vasmadarakat” 
és csodálkozott el rajta, hogyan is tudnak a levegőben maradni ezek a gépóriások. Most 
talán sok kérdésünkre választ kapunk. Helyi kísérőnk segítségével a 3 órás buszos rep-
téri túra alatt a napi forgalmat lebonyolító légikikötő életébe tekinthetünk be. A reptér 
bizonyos pontjain – tűzoltó bázis, parkoló gépek – megállva testközelből ismerkedünk 
ezzel a különleges környezettel. Az Aeroparkban kiállított gépek a magyar repüléstörténet 
legendáit sorakoztatják fel.
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A kora délelőtti órákban érkezünk az osztrák fővárosba, Bécsbe. A buszos városnézés során 
sorra vesszük a Ring épületeit, melynek legszebb elemei az Operaház, a császári udvart képező 
Hofburg, a Parlament, a Városháza, a Börze épülete. Ezt követően gyalogosan folytatjuk a 
várossal való ismerkedést és a Belvárosba indulunk, melynek szívében találjuk a város egyik 
jelképét a Szent István-dómot. Szabadidőben a sportosabb látogató megmászhatja a toronyba 
felvezető lépcsősort, ahol a fáradtságért fantasztikus kilátás kárpótol mindenkit. Szabadidőt 
követően a hajóra szállunk és egy órával később már Pozsony kikötőjét érjük el. Pozsony, 
a régi magyar királyi város, a Duna mellett épült. A Belvárosban felkeressük a Szent Márton-
dómot, a Prímás-palotát, a Fő teret és polgári házait, az Óvárosházát majd felmegyünk a 
várba. Természetesen szabadidő is marad a városnézés után. Hazaérkezés az esti órákban.

A kora reggeli órákban Szegedre utazunk. Először városnéző sétára indulunk a Tisza-parti 
városban, hogy bejárjuk Közép-Európa egyik legszebb és legnagyobb terét, a Széchenyi téret. 
A téren híres magyarok szobrainak sokasága fogad bennünket: Széchenyi István, Vásárhe-
lyi Pál, Deák Ferenc szobra, valamint Szent István és Gizella szoborpárosa. Rövid szabad-
program Szeged sétálóutcáján, a Kárász utcán, majd az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti  
Emlékpark következik. Különböző témájú kiállítások mellett a park legnagyobb kincse a  
Feszty-körkép, mely kárpát-medencei történelmünk kezdetéhez viszi vissza a szemlélődőt. 
Feszty Árpád a valósághű ábrázolás kedvéért még a Vereckei-hágóhoz is elutazott, de a  
képnek vannak fantáziaelemei is 1000 év távlatából. Elegendő időt szentelünk a körkép és a 

parkban található többi helyszín megismerésére – monostor feltárása, Gyógynövényház, Csete-jurták, a skanzen portái és a látogatóközpont. 
A délutáni órákban indulunk haza, érkezés az esti órákban.

A Bécsi-erdő hangulatos vonulatai, szőlővel borított lankái számos érdekes és szép látnivalót 
rejtenek. Kirándulásunk első állomása Közép-Európa legnagyobb kiterjedésű földalatti tava 
Hinterbrühlben. Az egykori gipszbányába 1912-ben robbantás következtében egy tó kelet-
kezett, mely csendesen sikló elektromos hajón látogathatók. Ezután a közeli mayerlingbe 
látogatunk, Rudolf trónörökös és szerelme, Vetsera Mária tragédiájának helyszínére. Rudolf 
vadászkastélyának helyén ma a karmelita apácák kolostora áll, ahol kiállításon tekintjük 
meg kettejük élettörténetét. A tragikus esemény helyszínén a császári szülők egy kápol-
nát emeltettek az elhunyt trónörökös emlékére. Végül utunk Badenbe, a neves császári 
fürdővárosba vezet. Városnézést követően (fürdőpark, kaszinó, Beethoven háza…) a Rosa-
rium területén gyönyörködhetnek vendégeink a Rózsafesztivál főszereplőiben, a rózsákban. 

Ausztria legnagyobb rózsakertjében ma 800 különféle faj összesen 30000 példánya várja s változatosan összeállított virágágyások színes 
kavalkádjával a rózsa szerelmeseit. 

Kirándulásunk első állomása a Várvidéken elhelyezkedő Fraknó vára. Várvezetés során 
megismerkedhetünk az Esterházy család kincses- és csodakamrájával, betekinthetünk Euró-
pa legjelentősebb magánkézen lévő fegyvergyűjteményébe. Délután a Keleti-Alpok természeti 
csodáját fedezzük fel: látványos túrát teszünk a myra-vízesésrendszernél, számtalan kisebb-
nagyobb vízesés látványában gyönyörködhetünk a kiépített pallórendszeren lépdelve. Egy 
rövidebb erdei szakaszon átkelve jutunk egy mesterséges tavacskához, ahol rövid pihenés 
után újra buszra szállunk. A mai nap még egy különlegességet tartogat számunkra. Bern-
dorf ma ugyan apró falunak tekinthető, de jelentősége száz éve annál nagyobb volt. A német 

gyáros Arthur Krupp telepítette ide üzemét, hogy luxus evőeszközök gyártásával meghódítsa a világot. Ezzel megkezdődött a falu felvirágzása, 
melynek eredménye egy különleges iskolaépület és egy bámulatos színház lett sok apróság mellett.

A reggeli órákban indulunk a főváros felfedezésére. Az ismerkedést a Hősök terével, széche-
nyi Fürdővel kezdjük, belépünk pompás belső tereibe. A szomszédos Városliget területe az 
elmúlt 150 évben gyökeresen átváltozott. A milleneum évében itt rendezték az Ezredévi Orszá-
gos Kiállítást, mely kapcsán épült a Vajdahunyad vára, a Jáki-templom, vagy akár az akkori 
Műcsarnok épülete. Ma már a múlt és a jelen vegyül a park területén, hiszen a Zene Háza és egy 
negatív tintapárnát formázó Néprajzi Múzeum, a modern építészet különleges példái. Utunkat 
buszos városnézéssel folytatjuk, hogy sorra vegyük a főváros jelképeit. Városnéző körünket 
Hűvősvölgyön zárjuk, ahol átszállunk a főváros egyik kevésbé ismert közlekedési eszközére. Ki 
ne emlékezne a békebeli úttörő mozgalomra, mely életre hívta az egykori Úttörővasútat, a mai 

Gyermekvasútat. A vonatból ismerkedünk a Hárshegy szépségeivel és egy félórás vonatozást követően felérünk a János-hegyre. A város egyik 
kedvelt kirándulóhelye a 19. század közepe óta csalogatja a kikapcsolódni vágyókat. Legrangosabb  vendége Erzsébet királyné volt, akinek ma az  
Erzsébet-kilátó állít emléket. Kellemes sétával gyönyörű kilátásban gyönyörködhetünk, mintha nem is egy milliós nagyvárosban lennénk. A 
hegyről a libegő segítégével jutunk le Zugligetre. Hazaérkezés a késő délutáni órákban.

JúNiUS

JúLiUS

Bécs – Pozsony hajókázással

Salzkammergut – St. Wolfgang-tó 
– Schafberg 

Ópusztaszer – Szeged

Baden rózsafesztivál

Fraknó vára – Myra-vízesés és Berndorf 

Budapest –  városliget kincsei 
és a Gyermekvasút

június 04. és június 26. » RÉSZVÉTELI DíJ: 9 600 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: hajó Twin Liner 35,-

június 04. » RÉSZVÉTELI DíJ: 16 000 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 47 EUR/fő

június 11. » RÉSZVÉTELI DíJ: 15 700 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 3 200 Ft/fő

június 05. » RÉSZVÉTELI DíJ: 8 600 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 16 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)

június 19. » RÉSZVÉTELI DíJ: 8 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 25 EUR/fő

június 25. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 4 500 Ft/fő

GÁL-BUSZ TRANSZPORT Kft. • www.galbusztranszport.hu • transzport@galbusz.hu 39

dunakanyar és 
a Transzbörzsöny vasútvonal 

Bécs – Pozsony hajókázással

Budapest esti fényei 
július 02. » RÉSZVÉTELI DíJ: 12 000 Ft/fő

BELÉPŐDíJ: 9 000 Ft/fő

június 26. » RÉSZVÉTELI DíJ: 9 600 Ft/fő

június 05. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 17 400 Ft/fő

Reggeli után a Dunakanyar felé vesszük utunkat, hiszen a mai napot Visegrádon és annak 
tágabb környezetében, a Börzsönyben szeretnénk tölteni. A transzbörzsöny vasútvonal 
az ország egyik leglátványosabb keskenynyomtávú vasútvonala, hiszen meredek patakmed-
rek mentén halad és a nagy szintkülönbséget egy irányfordítóval és több hurokkal tudja csak 
legyőzni. 22 km megtétele után érkezünk meg Nagybörzsönybe, ahol egy közös ebéden 
a környék ízeit is megismerhetjük. Busszal térünk vissza a Duna legszebb magyarországi 
szakaszához, a Dunakanyarhoz. Ez a mágikus hely ma is lenyűgözi az erre járó utazókat, tegye 
azt az ember vízen vagy szárazföldön. A túlpartra a Nagymaros-Visegrád között közlekedő 
révvel jutunk majd át. Visegrád a középkorban a Magyar Királyság rezidenciája volt, mely kor-
ba a rekonstruált királyi palota segítségével tudunk visszatekinteni. A legendás Hercules-kút 

és az árkádos díszudvar Európa-szerte híres volt a megjelenő új stílus, a reneszánsz kapcsán, illetve itt rendezték a visegrádi királytalálkozókat 
is. Ezek a királytalálkozók alapozták meg a mai napig tartó jó diplomácia és gazdasági kapcsolatokat. Hazaérkezés az esti órákban. 

Mai úticélunk a karcsún elnyúló St. Wolfgangsee ( Salzkammergut) és a tó szűk környezete. 
Nyugati szomszédunk egyik kiemelt turisztikai vidéke a Salzkammergut, melyet csak kevesen 
ismernek a madarak szemével. Strobl kikötőjében szállunk hajóra, hogy egy rövid kis hajóúttal 
közelítsünk Sankt Wolfgang felé és élvezzük az elénk táruló látképet. St. Wolfgangban meg-
nézzük a Weisses Rössl legendás épületét valamint a plébániatemplom faragott padjait és 
szárnyas oltárát. A legenda szerint egy elhajított balta jelölte ki a mai templom helyét, ahová 
azóta is hívők zarándokolnak el. Ezután átsétálunk a schafbergbahn völgyi állomásához. A vi-
lág egyik legöregebb fogaskerekűje pöfögve és nyögve teszi meg velünk a közel 6 km-es hegyi 
szakaszt és vele együtt a jó 1000 m szintkülönbséget. Minden méterrel egy új világ tárul elénk, 
hiszen változik a növényvilág és egyre jobban a madarak szemével láthatunk mi is. Felérve a 

Schafberg 1783 m csúcsára lábunk alatt erdők és mezők zöld szőnyege terül el, a napsugarak pedig megcsillannak a Salzkammergut tavainak 
víztükrén. Ez a körpanorába egyedülálló a Salzkammergut szívében! Hazaérkezés az esti órákban.

Részletes programleírás: 
lásd június 04.

Részletes programleírás: 
lásd október 22.

cesky Krumlov június 18. » RÉSZVÉTELI DíJ: 17 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 250 CZK/fő

Reggeli indulást követően érjük el Ausztriát, majd elhaladva Linz mellett a cseh-osztrák határt. 
Célunk Cesky Krumlov, mely ezen a hétvégén egy különleges ünnep helyszíne lesz. A környék 
egykori urai a Rosenberg család tagjai voltak. Az ő vezetésük alatt indult virágzásnak a tel-
epülés, fényes reneszánsz város és vár fogadta az arra járót majd 500 évvel ezelőtt. Repüljünk 
vissza mi is az időben és töltsük ezt a napot a Rosenberg család ötszirmú rózsájának fényé-
ben. Az egész város átalakul, középkori piacterek nyílnak, kézművesek kínálják portékáikat, a 
középkor ételeibe is belekóstolhatunk, és a katonaság is megvillantja tudását. Egy történelmi 
kosztümös felvonulással pedig a múlt családjai, nemesi körei is bemutatkoznak. Élvezzük ezt 

a végeláthatatlan forgatagot és felejtsük el a jelent, lépjünk vissza a város virágkorába! Talán kedvet kapnak Önök is beöltözni?! A jelmezbe 
öltözött vendégek mentesülnek a helyszíni belépő fizetésének kötelezettségétől.
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Budapestre érkezve buszos és gyalogos városnézésen veszünk részt, mely során ez ember 
ráfeledkezik fővárosunk különleges fekvésére és szépségére. A kiegyezés után óriási vál-
tozások történtek a városban, melyek a mai arculatra nagy hatással voltak – Andrássy út, 
Hösök tere és sok más helyszín is hozzátett a város egyediségéhez. A délelőtt fénypontja 
a Parlamentben tett látogatásunk, mely a világ legszebb építészeti kincsei közé tartozik. A  
Milleneumi ünnepségekre elkészült épület az országot volt hivatott képviselni, így a beérkezett 
pályaművek közül ezt a mesés, neogótikus tervet valósították meg. A világ minden tájáról ide 
érkező turisták tömegeit nyűgözi le ez a páratlan épület. A délután során a Törley Gyűjtemény 
és Látogatóközpontba látogatunk. Szakmai vezető kíséretében ismerkedünk meg a Törley 

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

A programok sorrendje felcserélődhet!

A reggeli órákban indulunk Budapestre, hogy felfedezzük a város szépségét és kulturális sok-
színűségét. A főváros egyik legkülönlegesebb építészeti emléke a Dohány utcai Zsinagóga.  
Európa legnagyobb zsinagógája a ma is létező zsidó negyedben áll, mely meghökkentő mó-
don mór stílusjegyeket visel magán. Az épület belső tereinek felosztása illetve funkciói és 
szimbolikája a zsidó vallás jellegzetességeit tárják fel előttünk. A közeli Gozsdu-udvarban pe-
dig érdemes megkóstolni a zsidó kultúra ízeit is. Ezt követően buszos városnézésre indulunk 
a pesti oldalon – Andrássy út, Hőrök tere, Városliget, Parlament, Váci utca és szabadidő után 
indulunk a budai oldalra. Végül egy már múltat idéző kultúra emlékét keressük fel, hiszen a 
megújult Gül baba türbéje és a hozzá kapcsolódó rózsakert is a város rejtett kincsei közé 
tartozik. Buda elfoglalása után elhunyt dervis tiszteletére épült türbe az évszázadok alatt ál-
landó változásban volt, mai arculata az eredeti állapotot igyekszik tükrözni. Hazaérkezés az 
esti órákban.

A reggeli órákban hagyjuk el Magyarországot és irány első állomásunk a sebastian-vízesés 
Puchberg mellett. Rövid sétával érjük el a sziklapárkányról alázuhanó rejtett vízesést, mely 
mellett sokszor kezdő sziklamászók gyakorolnak.  Utunk fő célja azonban a határhoz közeli 
schneeberg, melynek tetejére Puchbergből egy nosztalgikus, gőzös járattal jutunk fel. Közel 
150 évvel ezelőtt készültek el az első tervek, de a megvalósításra bizony még várni kellett. 
Bécs közelsége hozzájárult a vasútvonal sikeréhez, melynek még a császári pár is utasa volt 
Ferenc József és Erzsébet királyné személyében. Másfél óra alatt tudjuk le a szintkülönbséget 
hegymenetben. Felérve a hegytetőre alkalmunk nyílik egy órás sétával kicsit túrázni komo-
lyabb megerőltetés nélkül, közben ismerkedhetünk a virágba borult hegyi növényzettel. Akár 
egy turisztikai kiállítást is megtekinthetünk, mely a császári időkbe repít bennünket vissza. 

Szent Erzsébetnek szentel kápolna 100 éve dacol az időjárással. Ezt a magával ragadó természeti környezetet a délutáni órákban hagyjuk el 
és indulunk haza. A természeti környezet révén megfelelő lábbeli nélkülözhetetlen, valamint a Schneeberg szeszélyes időjárása miatt vízálló 
dzseki is ajánlott!

A Hallstatti-tó déli végénél található Obertraun falucskából indul a Dachstein-felvonó, mely-
nek 1350 m-en lévő állomásától közelíthető meg 20 perces túrával a világörökségként jegyzett 
jégbarlang bejárata. A hatalmas jégtömbjeiről, jéggé fagyott vízeséseiről ismert barlangban 
tett 50 perces túra során számos természeti csodával ismerkedünk meg. A túrát követően 
hangulatos sétát teszünk a közeli Hallstattban, Ausztria talán legkülönlegesebb fekvésű kis-
városában. A hegy és tó közötti keskeny parti sávon létrejött település a sónak köszönheti 
születését és hírnevét. A hely szűke miatt Hallstatt házai szinte egymásra épültek és a fákat a 
házak homlokzatára futtatják fel.

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

JúLiUS
Budapest – Parlament látogatás

Mákvirágok és drágakövek 
a szomszédban

Budapest vallási sokszínűsége

schneeberg gőzössel

Jeges élmények dachsteinban és 
a só városa Salzkammergutban

Tapolca, Szigliget, hajózás 
Badacsonytól Keszthelyig 

július 09. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 7 800 Ft/fő

július 10. » RÉSZVÉTELI DíJ: 12 600 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 32 EUR/fő

július 10. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 12 000Ft/fő

július 17. » RÉSZVÉTELI DíJ: 9 000 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 46 EUR/fő

július 23. » RÉSZVÉTELI DíJ: 14 000 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 40 EUR/fő

július 10. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 900 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 7 200Ft/fő

Reggeli indulást követően tapolcára utazunk. A város két különböző arcát mutatja nekünk, 
hiszen az egykori polgári házak mellett az ipari fejlődéssel együtt a kevésbé mutatós építészet 
is megjelent. A város legnagyobb élménye a Tavasbarlang, mely a karsztos kőzetben kialakult 
barlangrendszernek csak egy része. Miután megnéztük a szórakoztató természettudományos 
kiállítást, ereszkedjünk le a mélybe és szálljunk csónakba, hogy tegyünk egy kört ebben a 
türkízkék csodavilágban. Rövid sétával a történelmi Fő utcán jutunk el a hangulatos Malom-
tóhoz. Továbbutazunk szigligetre. Az egykori sziget ma már az északi partvonal része, ahol a 
vulkáni púp tetején a középkorban vár épült. Érdemes kis sétával felmenni a várhoz, ahonnan 
páratlan kilátás nyílik a Balaton nyugati medencéjére. A vár alatti Öregfalu utcácskáiban a liget 

szó is értelmet nyer a nádfedeles tetők között. Végül búcsúzóul hajóra szállunk Badacsony és Keszthely között, Hajóról egészen más arcát 
mutatja a táj, domboldalakon felkúszó szőlőskeretek, templomtornyok a távolban és számtalan tanúhegy látványa egyszerűen lenyűgöző.
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Bükki élménytúra július 23. » RÉSZVÉTELI DíJ: 16 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 5 500 Ft/fő

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

Reggeli után Ausztria egyik kevésbé ismert tája felé indulunk. A Waldviertl egy különleges 
táj, mely mindig is mezőgazdasággal és erdőműveléssel foglalkozott. Apró, rejtőzködő falvai 
között kincsekre bukkanhatunk, melyek utunk témáját is adják. Délelőtt Armschlag környéke 
vár ránk virágzó mákföldjeivel. Az itt annyira jellegzetes mákkultúrát egy helyi gazda segítsé-
gével egészen közelről is felfedezhetünk. A piros és a rózsaszín végtelen árnyalatai varázslatos 
látványt nyújtanak, de a kis mákszemekből készült termékekkel – olaj, pesto és helyi speciali-
tások – is foglalkozunk. Ezután a közelben lévő Zwettl fogad bennünket kolostorával, mely ma 
is a szellemi élet egyik osztrák fellegvára. A, mint egy különálló „város” a kolostor kerengője, 
temploma és könyvtára felbecsülhetetlen kincseket rejt. Innen tovább a természet csillogó 
ásványit tárja elénk a maissaui Ametiszt Világ. Az itt feltárt  minőség egyedülálló a világon, 

amit nemcsak féldrágakőként, hanem a gyógyítás eszközeként is becsültek a történelmi időkben. Ametisztek mellett a Drágakő-házban egyéb 
más értékes ásvánnyal is találkozhatunk, melyek az embert évezredek óta ámulatba ejtik. 

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

Krisna-völgyi búcsú július 23. » RÉSZVÉTELI DíJ: 12 600 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 1 500Ft/fő
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Reggeli indulást követően érkezünk meg a komáromi Csillag-erődhöz. A város erődrend-
szerének három tagja közül ez egyik és egyben a legöregebb a Csillag-erőd. A helyreállí-
tási munkálatok lezártával újra beléphetünk az erőd falai közé, ahol a Szépművészeti Múze-
um egyik értékes gyűjteménye lelt otthonra. A kiállítás az európai művészet évszázadainak 
gyöngyszemeit varázsolja szemünk elé anélkül, hogy nagy távolságot kellene megtennünk. 
Aki a szépet szereti, nem maradhat le erről a kiállításról! Folytatva utunkat Esztergomban a 
magyar egyházi történelemmel ismerkedünk. A főszékesegyház a Duna fölött a hajóval érkező 
utazót mindig lenyűgözte. Az ország egyetlen épségben fennmaradt reneszánsz kápolnáját 

ma a klasszicista bazilikába ágyazva találjuk. A kupoláról lepillantva páratlan látvány tárul elénk a Vízivárosra. Innen indulunk másfél órás 
hajóútra szárnyashajóval, mely út vége a budapesti Vigadónál lesz. A Duna legszebb szakaszán haladunk végig, hiszen a Dunakanyar, 
Visegrád, Vác és a fővárosi látkép teszi felejthetetlenné a mai napot.

A kora délelőtti órákban érkezünk a Magyar Királyság egykori fővárosába, Pozsonyba, ahol 
számos magyar királyt és királynét koronáztak meg. A Duna fölé emelkedő Várhegyre épült a 
saroktornyos királyi vár zömök épülete, melyben ma történeti kiállítás várja az érdeklődőket. A 
vár alatt terült el Európa legkisebb fővárosa, mely kellemes sétával könnyedén felfedezhető. 
Első állomásunk a Szt. Márton-dóm, melyet gótikus koronázótemplomként is neveznek. 
Utunk során érintjük a Filharmóniát, a Nemzeti Színházat, a Fő téren álló Városházát és annak 
belső udvarát, majd a Prímási-palotát. Belvárosa ugyan nem nagy kiterjedésű, de harmóni-
kus városképe szemet gyönyörködtet. Szabadidő után utazunk tovább Vöröskő várához. A 
vár helyének kiválasztásáról legenda mesél, melynek itt a végére járhatunk. A ma reneszánsz 
stílusú vár a török időkben a végvárrendszer egyik fontos eleme volt, mely ma egyike a le-

gépebben megmaradt erődöknek a Felvidéken. Az erőd egészen a második világháború végéig a Pálffy család tulajdonában volt. A kiállító-
terek a család fénykorát idézik elénk a felbecsülhetetlen értékű gyűjteményekkel – bútorok, porcelán, üveg, fegyverek, textíliák és az egykori 
magánkönyvtár.

Reggeli indulás után a Bécsi-erdőn át érjük el Alsó-Ausztria egyik legszebb tájegységét, mely 
ma kulturális értékei mellett természeti kincseivel is vonzza a kikapcsolódni vágyókat. Az 
Ötscher-masszívum a Mészkő-Alpok vonulatának egyik szigetszerűen kiemelkedő darabja, 
melynek oldalát minden irányból mély völgyek, szurdokok szabdalják. 
Az egyik ilyen keskeny, festői völgyét keressük fel a mai nap. A 19. század egyik legkedveltebb 
úti célja a mariazelli zarándokhely volt, melyet hívők ezrei kerestek fel minden évben. Lauben-
bachmühle állomásánál átszállunk a kanyargós vonalvezetésű mariazellerbahn vonatjára, 
melynek ablakaiból kémlelhetjük végig a tájat. Mariazellnél szállunk majd ki és egy kis sétával 
érjük el a városka központját. Itt megtekintjük a bazilikát, mely Mindszenty Józsefnek is em-
léket állít, így a magyarság számára többszörösen is fontos kegyhely. A kellemesen eltöltött 
szabadidő után egy új útvonalon indulunk haza. A Semmering alatti alagúton érkezünk maria 
Schutzba, mely kegyhelyén túl ízletes fánkjáról híres Ausztria szerte. Érkezés a késői órákban. 

Utazás rövid megállókkal a szlovén tengerpartra, Piranba, amely szépségében nem marad el 
sem a horvát, sem az olasz Adria mögött. Mediterrán növényzet, olajfák és a tenger csillogá-
sa – ez a szlovéneknek is megadatott. Délelőtt fakultatív városnézés a hangulatos, félsziget-
re települt óvárosban. A Tartini tér nevét a városban született híres zeneszerzőről kapta. Itt 
sorakoznak a múlt legjelesebb családjának palotái és a Városháza. A téren álló ferencesek  
temploma a régi velencei időket idézi meg művészetével. A Szent György-katerdális a ha-
jósok számára is útmutató volt, hiszen a templom tornyát lezáró Szent György figura, mint egy 
szélkakas mutatta mindig a szélirányt. A torony formáját a velencei óratorony alakja ihlette. 
Városnézés után mindenki élvezheti a város hangulatát vagy indulásig strandolással töltheti a 
napot. Hazaindulás az esti órákban.

Utazás Herendre, ahol a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájával ismerkedünk meg. Helyi 
vezető segítségével bemutatják nekünk a manufaktúra történetét a kezdetektől napjainkig. 
A tárlatvezetés kapcsán megismerhetjük a porcelánkészítés egyes fázisait és kiderül az is, 
milyen ördögi kézügyességre van szükség a törékeny porcelán díszítéséhez. Ezután tihanyba 
vezet utunk, ahol megtekintjük az apátsági templomot, melynek alapítólevele a magyar nyelv 
első írásos emléke. I. András király 1055-ben itt alapított kolostort, melyet az uralkodó csa-
lád temetkezési helyéül választotta. Ez a sír a mai apátság altemplomában megtekinthető. 
Természeti különlegessége a helynek a „tihanyi visszhang” vagy „echo”, amely a Tihanyi 
Apátság és a Visszhang-domb között még ma is visszaköszön. Innen Balatonfüredre indu-
lunk tovább. A Tagore-sétány mindig sétára invitál, miközben az utazó felfedezheti a város 
egykori gyógyfürdői hangulatát. A sétányról könnyen elérhető a Kossuth-forrás pavilonja, a 
híres Anna-bál helyszíne vagy tovább a villákkal szegélyezett Kiserdő. Szabadidő után itt zár-
juk a napot és indulunk haza. Érkezés az esti órákban.

JúLiUS

AUGUSZTUS

Csillag-erőd, Esztergom és 
szárnyashajózás Budapestig

Opatija – csobbanás 
a Horvát tengerparton

Pozsony és Vöröskő 

Mariazellbe vasúttal

csobbanás Piranban

Herend–Tihany–Balatonfüred

Plitvicei-tavak

július 24. » RÉSZVÉTELI DíJ: 11 200 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 9 000 Ft/fő

július 30. » RÉSZVÉTELI DíJ: 17 000 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: - Ft/fő

július 31. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 200 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 7 EUR/fő

augusztus 06. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 800 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 12 EUR/fő

augusztus 13. » RÉSZVÉTELI DíJ: 18 000 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: - EUR/fő

augusztus 14. » RÉSZVÉTELI DíJ: 9 900 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 4 500 Ft/fő

augusztus 06. » RÉSZVÉTELI DíJ: 19 000 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 250 HRK/fő

Horvátország hét nemzeti parkja közül a Plitvicei-tavak a leginkább ismertek. Páratlan szép-
ségével, gazdag növény- és állatvilágával érdemelte ki az Unesco figyelmét, így 1979 óta vi-
lágörökségi védelem alatt áll. Területe két nagy egységre bontható, melyek egymáshoz össze-
sen 92 kis zuhatag és zúgó által lépcsőzetesen kapcsolódnak. A vízpart mentén kiépített 
gyalogösvények mentén haladva mesebeli tájat járhatunk be, ahol a természet minden perc-
ben ámulatba ejt. Közösen fedezzük fel a Nagy-vízesést, mely az évszaknak megfelelően 
hol több, hol kevesebb vizet szállít. A felszínre törő karsztvíz erős türkízkék színe szinte már 
földönkívülinek hat. Elektromos hajó és buszok állnak rendelkezésre a nagy távolságok meg-
tételére, de nagyrészt gyalogosan járjuk be a park minden zugát, közben számtalan lehetőség 
nyílik pazar fotók készítésére vagy akár egy kis pihenésre délidőben. Késő délután indulunk 
haza kihasználva a rendelkezésre álló időt, haza-érkezés az éjjeli órákban.
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Vácrátóti Arborétum és Gödöllő augusztus 14. » RÉSZVÉTELI DíJ: 12 800 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 4 800 Ft/fő

Korai indulást követően hagyjuk el a Dunántúlt és a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertbe 
igyekszünk. Ezt a több mint 200 éves gyűjteményt helyi vezető segítségével fedezzük fel. 
A Vigyázó család tulajdonában lévő kastélykertet már létező példák alapján alakították át 
egy különleges gyűjteménnyé. A patak vizét egy tórendszerben fogták fel és a Naszály-
hegyről pedig hatalmas mészkőtömböket szállítottak ide. A park sokszínűségéhez ezernyi 
évelő növény színes virágja is hozzájárul. Napunk következő helyszíne Gödöllő, ahol a 
Grassalkovich család egykori kastélya fogad bennünket. A város fejlődése erősen köthető 
Grassalkovich Antal nevéhez, aki Mária Terézia bizalmasaként rengeteget tett a város fel-
emelkedéséért. A kastély barokk arculata ma újra a gazdag múltra emlékeztet bennünket, 
hiszen miután a szovjet csapatok elhagyták az épületegyüttest, 5 év munkájával mindent 
az eredeti állapotba állítottak vissza. A helyreállított terek többek között Erzsébet király-
né 14 szobából álló lakosztályát is elénk tárják, aki az ellenséges Bécset maga mögött 

hagyva, itt pihenhette ki az udvar kellemetlenségeit. A palota díszterme ma hangversenyteremként működik, a Gizella-szárnyban pedig 
az utolsó 100 év történéseit bemutató kiállítás vár ránk, ahol találkozunk a királyi pár gyermekeihez kötődő relikviákkal, de a Horthy 
család itt töltött időszakára is kitérünk. Hazaérkezés az esti órákban.

Indulás az éjszakai órákban Opatija pálmafás tengerpartjára. Opatija – magyar nevén Abbázia 
– egykor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. A város épületein érződik, hogy arisztokra-
táknak, báróknak és hercegeknek építették. A patinás szállodák a társadalom legelőkelőbb 
rétegét fogadták az monarchia éveiben. 12 km hosszú tengerparti sétányát, a Lungomare-t az 
Adria egyik legszebb sétányának tartják. Itt találkozhatunk a város jelképének számító Leány 
sirállyal ábrázolással, és egy kicsit a sétány felett az Angyali üdvözlet- és Szent Jakab-templo-
mot. A Szent Jakab-parkba érve megcsodálhatjuk a világ legkülönbözőbb tájairól származó 
növényeket. Ezt követően szabadprogram, strandolás, napozás. Hazaindulás az esti órákban, 
érkezés éjszaka.
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Ma az ország egyik frissen újjászületett kastélyát, a tatai Esterházy-kastélyt keressük fel. 
Gróf Esterházy József országbíró vásárolta meg ezt a mocsaras területet, mely lecsapolását 
követően megkezdődhettek a munkálatok. Osztrák és német császárok hónapokat időztek a 
kastély falai között, de igazi fénykorát a 19. században, mint a lósportok egyik jelentős európai 
központja élte. Az eredeti állapotukba visszaállított belső terek mégis a hétköznapokat mu-
tatják be, hiszen ekkor zajlott a diplomáciai háttérmunka, a házasságok megtervezése, melyek 
ismerői a nők voltak. Továbbindulás előtt még térjünk ki a várra, az Öreg-tóra és a Kiskastélyra. 
Az élet egy másik formáját választották a Majki Remeteség szerzetesei. A közösség létrejöt-
tét a kastélyépítő Esterházy grófnak köszönhette. A kamalduli barátok életformája a hallgatás, 
mely egyben politikai ellenállás is volt a Rákóczi szabadságharcot követően. A rend feloszla-
tását követően a kolostor sorsa igencsak hányattatott volt, de ennek ellenére felmérhetetlen 
kincsekre találhatunk a refektóriumban, a díszteremben vagy a kápolnában. A tervezett 20 cel-
laházból végül 17 valósulhatott meg tehetős családok anyagi hozzájárulásával. Hazaérkezés 
a késő délutáni órákban.

Kirándulásunk első állomása Lendva, melyet szőlődombok ölelnek és a városka fölé emel-
kedik az egykori török elleni végvár. Ez napjainkban változatos kiállításoknak (végvárak tör-
ténete, néprajz, Zala György emlékszoba) ad otthon. A gyűjtemény megtekintése után rövid 
sétát teszünk a városban és megismerjük a magyar vonatkozású emlékeket: Szent Katalin-
templom, Makovecz Imre tervezte kultúrpözpont. A nap fénypontja a dobronaki trópusi kert-
ben és orchideafarmon tett látogatás, ahol megismerjük Közép-Európa egyetlen trópusi jellegű 
gyűjteményét. A 14000 m²-es, saját termálkúttal fűtött üvegházban gyönyörű orchideákon 
kívül számos más trópusi növényritkaságot, mint kávét, ananászt, borsot is megcsodálhatunk. 
A nap zárásaként selo, magyar nevén Nagytótlak körtemploma vár ránk, mely Európa-szerte 
különleges emlék. 

A mai napon a Dráva partjára látogatunk el, ahol évezredekkel ezelőtt alapítottak települést, 
Ptuj városát. A folyó közelsége meghatározta a város sorsát, a rómaiak is láttak a környékben 
fantáziát, akik alapítói és névadói lettek. Orpheusz történetét elmesélő egykori síremlék is rájuk 
és a város jelentőségére emlékeztet. A belvárosban sorakozó díszes homlokzatú házak között 
megbújó egyházi épületek, templomok és rendházak mind a gazdagság emlékét őrzik. Sé-
tánkat a város fölé emelkedő várban zárjuk, melynek belső udvara boltíves árkádjaival az olasz 
reneszánsz építészetet idézi. A vár teraszáról mesés látkép nyílik a háztetők kuszaságára. A 
délutánt szenteljük a Dráva és a Mura között elterülő dombvidékre, melynek központja Jeru-
zalem. Ezen a tájon születnek az ország legjobb borai olyan szőlőfajtákból, mint a furmint vagy 
az olaszrizling. Kóstoljuk meg mi is ezeket a nemes borokat! Hazafelé még egy helyen meg 
kell állnunk. selo régi középkori temploma kerek formájával egyedülálló az országban, freskói 
pedig 800 évet repítenek bennünket vissza az időben. Késő délután indulunk haza, érkezés 
az esti órákban.

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

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

Tata – Esterházy-kastély és 
a Majki Remeteség 

Lendva – vár, orchideafarm és Selo 

Mámoros Szlovénia

Plitvicei-tavak

Hajókirándulás a dunakanyarban

augusztus 21. » RÉSZVÉTELI DíJ: 8 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 4 500 Ft/fő

szeptember 03. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 600 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 15 EUR/fő

szeptember 17. » RÉSZVÉTELI DíJ: 15 200 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 22 EUR/fő

szeptember 17. » RÉSZVÉTELI DíJ: 19 000 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 160 HRK/fő

szeptember 04. » RÉSZVÉTELI DíJ: 12 000 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 7 100 Ft/fő

A mai napot a Dunakanyar felfedezésének szenteljük. Buszunkat egy körjáratú hajóra cseréljük, 
így a települések között hajóval közlekedünk. Első állomásunk az egykori királyváros, Viseg-
rád lesz. Mátyás király uralkodása alatt nagyszabású építkezések kezdődtek, melyeknek egy 
részét ma is láthatjuk. A királyi rezidencia évszázadokkal ezelőtt Európa nagyjait fogadta, akik 
aztán hírét vitték a világba a Hercules-kút és az árkádos díszudvar szépségének. A Duna szintje 
fölött épült a Salamon-torony, ahonnan madártávlatból is megpillanthatjuk a vízi hajtűkanyart. 
Innen a túlparti nagymarosra utazunk, mely a Börzsöny kapujának is nevezhető. Közös ebéd 
után látogatunk el a katolikus templomba, ahol középkori freskókban is gyönyörködhetünk. 
Újra hajóra szállunk és legközelebb Zebegényben kötünk ki, melyet sokan a Dunakanyar leg-
bájosabb településének tartanak. Kós Károly a századfordulón épített ide új plébániatemp-
lomot, melynek formája és képeinek ábrázolásmódja különleges. A Hajózási Gyűjtemény az 
ember és a folyó kapcsolatát fedi fel előttünk. Aki pedig szeretne távolabbra is kitekinteni, az 
a Kós Károly-kilátóból lencsevégre kaphatja a Dunán úszó hajókat. Utolsó hajós szakaszunk 
Dömösre visz bennünket, ahonnan utunkat tovább már busszal folytatjuk. Hazaérkezés az esti 
órákban. 
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Budapest – Parlament látogatás
augusztus 27. 

» RÉSZVÉTELI DíJ: 10 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 7 800 Ft/fő

Részletes programleírás: 
lásd július 09.

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

őrségi tökfesztivál szeptember 25. » RÉSZVÉTELI DíJ: 12 300 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 2 600 Ft/fő

őszi lovasparádé – 
Lipicai Ménes Graz közelében

szeptember 10. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 900 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 48 EUR/fő

A reggeli órákban átlépjük az országhatárt és elérve a Mura-folyó völgyét Piberbe igyek-
szünk. Minden évben itt tartják az őszi lovasparádét, mely visszatérve a nyári legelőkről a 
piberi Lipicai Ménes legjavát mutatja be ilyenkor. A bécsi Spanyol Lovasiskola számára 
ez a ménes nélkülözhetetlen, hiszen a bemutatókon felsorakozó csodaszép paripák itt 
élik növendék életüket, mígnem Bécsbe kerülnek. A ménesgazdaságot, annak törté-
nelmét és hagyományait a gazdaság egyik munkatársa vezetésével ismerjük meg. Ezt 
követően elfogyasztjuk a programban szereplő ebédünket és utána elfoglaljuk helyün-
ket az arénában, hogy kényelmesen, ülve tudjuk követni a parádé minden részletét. 
Felvonultatják a csikókat az anyaállatokkal, ízelítőt kapunk a spanyol lovasiskola művészi 
formakincséből, de a lovasfogatok sem hiányozhatnak. Egy fantasztikus napot tölthetünk 
az elegancia megtestesítői között. Hazafelé még beugrunk a szomszédos Hundertswasser  

által tervezett szent Barbara-templomba és utána a Mura-folyót követve egy új útvonalat választunk a hazaérkezéshez. Egy rövid 
kitérő erejéig megállunk még Bruck településén, melynek Fő tere fogad bennünket. Hazaérkezés az esti órákban.
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Első megállónk Doborján, Liszt Ferenc szülőfaluja. Itt megtekintjük a híres zeneszerző 
szülőházát, majd továbbutazva a csodálatos erdős környezetben lévő Gyöngyös-patak által 
körülölelt sziklán, álló középkori lovagvárat keressük fel Lékán. Programunkat a hangulatos 
kisvárosban Kőszegen folytatjuk, rövid sétánk során a felújított várat is megtekintjük, átsé-
tálunk a Hősök kapuja alatt, felfedezzük a Jurisics tér látnivalóit. A Kőszegi-hegység legjel-
legzetesebb növénye a szelídgesztenye, melynek apropóján évek óta Gesztenyefesztivált 
rendeznek Velemben. A festői falu ad otthont a kulturális, gasztronómiai, hagyományőrző 
rendezvénynek, ami bőséges kiegészítő programmal (koncertek, bemutatók, komédiák, vásár, 
gesztenyéből készült finomságok) remek szórakozást nyújt.

Késő délelőtti indulást követően a fővárosba utazunk, hogy a város legimpozánsabb részét 
fedezzük fel. A Budai Várnegyed jócskán bővelkedik látnivalókban, melyeket névről minden-
ki ismer, de más dolog részleteiben is megismerni történelmüket és legendáikat. A mátyás-
templomnál kezdjük sétánkat, de ez alkalommal a templom belső tereit is felkeressük és 
felgöngyölítjük Mátyás király korától a történelem fonalát. A Halászbástya historizáló együt-
tese nemcsak a külföldiek mellett bennünket is ámulatba ejt. Szabadidőben érdemes a kis 
utcákat is bejárni majd utána vezetéssel tárjuk fel a közelmúltban újjászületett szent istván-
teremet, mely eredetileg a 19. század kézműiparának legjavát sorakoztatta fel, de a jelenkor 
mestereinek sem kell szégyenkezniük. Bámulatos az a precizitás és az a részletgazdagság, 
mellyel újjáélesztették a megsemmisült termet. De újjáépült a Királyi Lovarda, a Főőrség épü-

lete, apró részletei a virágkort idézik elénk. A Várkert Bazáron keresztül ereszkedünk le a Duna szintjére és busszal jutunk el a hajóállomásra, 
ahol hajóra szállva vacsoránkat a fedélzeten fogyasztjuk el. Lenyűgöző ez a látkép, mely nem hasonlítható semmihez – ma este Európa leg-
szebb panorámája a miénk. A késői órákban indulunk haza.

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

OKTÓBER

NOvEMBER

velemi gesztenyenapok

Budapest esti fényei 

Tihanyi Gardália 

Szent Márton újborfesztivál 
és libator Szentendrén

október 08. (az időpont módosulhat!) » RÉSZVÉTELI DíJ: 8 300 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 10 EUR/fő + 1000 Ft/fő

október 22. » RÉSZVÉTELI DíJ: 10 500 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 17 400 Ft/fő

november 05. » RÉSZVÉTELI DíJ: 9 900 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: - Ft/fő

november 12. » RÉSZVÉTELI DíJ: 11 200 Ft/fő
BELÉPŐDíJ: 2 000 Ft/fő

Városnézés a Dunakanyar kapujának tartott Szentendrén. Belvárosi sétánkat követően része-
sei lehetünk a skanzen területén rendezett régi hagyományokra visszatekintő, őszbúcsúztató 
Magyar Termék Nagydíjjal jutalmazott Szent Márton Újborfesztiválnak. A programok a múze-
um búbos kemencéivel fűtött, meghitt, belső tereiben illetve fűtött sátorban kerülnek meg-
rendezésre. Színes családi programok sokasága várja az idelátogatókat: madáretető készí-
tés, libás játékok, meseszoba, Márton napi búcsú színpadi produkciókkal. Márton napjához 
kötődő szokások mellett újborok és finom ételek kerülnek a középpontba.
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• A programoknál feltűntetett részvételi díj tartalmazza: autóbusz költsége, csoportkísérő idegenvezető díja, külföldi utak esetén csoportos Colonnade BBP  
 (baleset, betegség, poggyász) utasbiztosítás.
• A részvételi díj nem tartalmazza: belépődíj, útlemondási biztosítás, belföldi utak esetén utasbiztosítás.
• A belépődíj a helyszínen az idegenvezetőnek fizetendő. A feltűntetett belépődíjak tájékoztató jellegű összegek, az egyes szolgáltatók árat emelhetnek.  
 Aktuális belépődíjakért kérjük, figyeljék honlapunkat vagy érdeklődjenek munkatársainktól!
• 18 éven aluli gyermek, amennyiben külföldre szülei nélkül utazik, úgy szülői hozzájáruló nyilatkozatot kérjük, hozzanak magukkal az utazásra!
• Érvényes, kártya típusú személy igazolvány minden külföldi utazás esetén szükséges! 18 év alattiak számára is kötelező!
• COVID UTAZÁSI SZABÁLYOK: Covid beutazási feltételekről a konzuli szolgálat honlapján tudnak mindig naprakész információról  tájékozódni, kiválasztva 
 a célországot: https://konzuliszolgalat.kormany.hu/europa-utazasi-tanacsok.
általánosságban: 2021. július 1-től életbe lépett Magyarországon is a QR-kódot tartalmazó, magyar és angol nyelvű, az Európai Unióban egységesen elfoga-
dott Uniós digitális Covid-igazolvány , más néven európai védettségi igazolvány – Az Uniós digitális Covid-igazolvány nyomtatott és elektronikus formában  
egyaránt ingyenesen elérhető: nyomtatott formában a kormányablakoknál is lehet igényelni, de ügyfélkapuval rendelkezőknek gyorsan letölthető és nyomtatható. 
• Az Európai Unió területére külföldi utazást tervező, oltott vagy védettséget szerzett utasainknak mindenképpen javasoljuk az Uniós digitális Covid-igazolvány 
beszerzését.
Programindulás: min. 30 fő

Általános információk

Egynapos utazási szerződés feltételei és kötelezettségeink
UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE: 
Az Utazási Szerződés létrejön, ha az Utas írásban megrendelte és megismerte az utazási feltételeket, valamint a részvételi díjat befizette. 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 
Tartalmazza az autóbusz viteldíját, az idegenvezetés és a csoportos betegség-baleset és poggyász biztosítás díját. 
A részvételi díj nem tartalmazza a belépőket. 
UTAZÁSI SZERZŐDÉS MEGSZÜNÉSE:
A Gál-Busz Utazási Iroda Kft. az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti 2. napig a szerződéstől elállhat. 
Minimum létszám: 30 fő.
• Az utas igényt tarthat az eredetivel azonos értékű szolgáltatásra
• Az utas kérheti a részvételi díj visszatérítését.
Ha az Utas lemondja az utat az alábbi költségek terhelik:
15-7 munkanapon belüli lemondás esetén     10%
  6-4 munkanapon belüli  lemondás esetén    50%
     3 munkanapon belüli lemondás esetén    100%

Utazzon velünk minőségi
hallótávolságban!

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

AZ inFormáció ÍGY 
BIZTOSAN CÉLBA ÉR!
Akár 250 m-es távolságban is
hallható az idegenvezetés!



GÁL-BUSZ TRANSZPORT Kft.
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.

GÁL-BUSZ UTAZÁSI IRODA Kft.
Autóbusz  bérlésen túl szállásfoglalást, idegenvezető felkérést, bejelentéseket, szervezést az Utazási Iroda végzi.

Ajánlatkérését kérjük minden esetben 
az info@galbusz.hu e-mail címre küldeni!
Információ és ajánlatkérés kontakt: 06 30 754 0260
Az autóbuszflotta megtekinthető a www.galbusz.hu
és a www.galbusztranszport.hu oldalakon. 
AUTÓBUSZAINK » 46-47-49 férőhelyes Mercedes 
és Setra típusú, audio-video rendszerrel, hűtővel 
és vegyi öblítéses WC-vel felszereltek.

GÁL-BUSZ UTAZÁSi iROdÁK

KAPUVÁR – 9330 Kapuvár, Fő tér 17. fsz. 1.
NYITVA TARTÁS: H-K, Cs-P: 09.00-15.00, sz: 10.00-17.00,  

Szombat: ZÁRvA
TEL.: 96 595-080, 96 530-046, MOBIL: 30 754-0211

GYŐR – 9021 Győr, Aradi vértanúk útja 2. 
NYITVA TARTÁS: H-K, Cs-P: 09.00-15.00, sz: 10.00-17.00, 

Szombat: ZÁRvA MOBIL: 20 952-8310


