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FEBRUÁR

02. 16. » 21 000 Ft/fő » Indulás: 2019. február 15. péntek éjszaka »  
Érkezés: 2019. február 17. vasárnap hajnali órák »  
HAJÓJEGY: 12 €/fő, helyben az idegenvezetőnél fizetendő.

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 ide-
genvezetőnkkel 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 haza-
felé. Érkezés vasárnap a hajnali órákban.

02. 23. » 7 600 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 20 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Utazás Gloggnitz városába. Programunkat Európa első hegyi vasútjával, 
a semmeringi vasúttal kezdjük. Az 1854-ben átadott vasútvonal 1990-
ben került fel az UNESCO Világörökségi listájára. A teljes vasúti pálya 
41 km hosszú, 16 viaduktja, 15 alagútja és 100 íves hídja van. Ebből mi 
30 perces ízelítőt kapunk, Semmeringen szállunk le a dél körül órákban. 
Kora délutánig lehetőségünk lesz a tél adta örömöket élvezni. Szánkóz-
hatunk, snowboardozhatunk, síelhetünk, túrázhatunk vagy egyszerű-
en beszívjuk az alpesi friss levegőt, relaxálunk, gyönyörködünk a tájban. 
Pályazárás után indulás haza.
Fontos információ: Saját szánkó, síléc hozható! De előzetesen regisz-
táció után bérlésre is van lehetőség. Öltözékük legyen téli öltözet, víz-
hatlan nadrág, téli bakancs vagy vízálló csizma.

Velencei karnevál NON STOP

Semmering szánkózás és vonatozás

A részvételi díj tartalmazza: az autóbusz költsége, a csoportkísérő  
idegenvezető díja, külföldi utak esetén csoportos Colonnade utas-
biztosítás.
Részvételi díj nem tartalmazza: belépődíj, útlemondási biztosítás, 
belföldi utak esetén utasbiztosítás.

A belépődíjak a helyszínen az idegenvezetőnél fizetendők.

Program indulás min. 30 fő esetén!

18 éven aluli gyermek, amennyiben szülei nélkül utazik, úgy szülői 
nyilatkozat szükséges.

Külföldi programokon érvényes kártya típusú személyi igazolvány 
szükséges kortól függetlenül.

A katalógusban meghirdetett utazásokat saját, prémium minőségű  
autóbuszainkkal indítjuk. 

A Mercedes és Setra típusú buszok audio-video-dvd rendszerrel  
felszereltek, és vegyi öblítéses WC-vel ellátottak.

Fix felszállási helyek: 
GYŐR » CSORNA » KAPUVÁR » FERTŐSZENTMIKLÓS » SOPRON

»  Továbbá felszállási lehetőséget biztosítunk Sopron-Győr útvonal 
egyéb megállóiban utasaink igényei szerint. Igényét kérjük, fogla-
láskor jelezze az ügyintéző kollégának/kolléganőnek!

Az utazás során kérjük az alábbi pontok figyelembevételét: 
»  A 2018-ban bevezetésre kerülő tengelysúly korlátozás miatt kérjük 

utasainkat, hogy utasonként maximum egy bőrönddel és egy kézi-
poggyásszal érkezzenek az utazásokra, melyeknek összsúlya uta-
sonként a 25 kg-ot ne haladja meg!

»  Autóbuszainkon vegyi öblítésű WC található, mely igény esetén 
használható, de 3-4 óránként 20-30 perces pihenőt tartunk.

»  A foglalások alkalmával fix ülőhelyet kell választani, mely a rész-
vételi jegyen is feltüntetésre kerül. Kérjük, hogy az utazás során a 
lefoglalt ülőhelyeiket foglalják el!

»  A biztonsági öv használata kötelező, az utas felelőssége, annak elma-
radását a hatóság bírsággal büntetheti, mely költség az utast terheli.

ProgramokÁltalános információk

Ülésrend
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MÁRCIUS

03. 03. » 8 500 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 1 000 Ft/fő (tájékoztató jelleggel) »  
Magyar Nemzeti Emlékhely belépője

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 szel-
lemörökség listájára.
Délelőtti érkezés után először a várostól délre történt, a történelmi 
jelentőségű csatának (1526. 08. 29.) 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 meg-
indul a busó felvonulás. Vasárnap a busójárás főnapja, ezt a napot neve-
zik Farsangvasárnapnak. A főutcán népművészeti- és kézműves vásár 
nyílik. A főtéren pedig a mohácsi busók ízelítő bemutatkozását tekint-
hetjük meg. Lesz lehetőségünk megcsodálni a nemzetiségi néptáncbe-
mutatót is. Meglátogatjuk Englert Antal busó maszkfaragó műhelyét.
Késő délután a kompról a busók a Dunán leeresztik a farsangi koporsót, 
ezzel a telet elúsztatják. Ezután a főtéren meggyújtják a máglyát. Haza-
indulás az esti órákban. 

03. 03. » 14 900 Ft/fő

Korai indulás után a délelőtti órákban érkezünk Rijekába, melyet más-
néven Fiume-ként ismerhetünk. A Kvarner-öböl partján fekvő város Hor-
vátország legfontosabb kikötője és egyben harmadik legnépesebb váro-
sa. Érkezés után megismerkedünk a várossal és nevezetességeivel, majd 
részt veszünk a karnevál fináléján, a fergeteges hangulatú nagy farsan-
gi felvonuláson. A Rijekai Karnevál Európa második legnagyobb kar-
neválja, „kis-riói karneválként” is emlegetik. A kordonok mögül vehetjük 
szemügyre a színesebbnél szinesebb öltözetet magukra öltő felvonuló-
kat. A résztvevők egyéni produkciókkal is megörvendeztetik a közönsé-
get! Hazaindulás a délutáni órákban.

Busójárás Mohácson

Rijekai karnevál

03. 16. » 8 600 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: FELNŐTT 2 000 Ft/fő »  
IFJÚSÁGI, NYUGDÍJAS: 1 000 Ft/fő

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

ÁPRILIS

04. 21. Húsvétvasárnap » 9 800 Ft/fő »  
BELÉPŐDÍJ: 2 500 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Utazás rövid pihenőkkel Budapest érintésével Gödöllőre, ahol látogatást 
teszünk az Erzsébet királynő által is kedvelt Grassalkovich-kastélyban. 
Erzsébet királyné kedvenc virága jegyében immár 13. alkalommal ren-
deznek Ibolya Napot. A Húsvéti hétvégére évente visszatérő esemény, 
az Ibolya Nap idén is kibővül a kastély urai és úrnői címet viselő játékos 
tárlatvezetéssel, és ibolyagyűjtéssel színesíti az ide látogatók programját.

Szentendrei huszárkodás

Gödöllői Húsvéti Ibolyanap
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04. 27. » 12 800 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 20 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

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

MÁJUS

05. 04. » 9 100 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 28 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Reggeli indulás után érjük el az osztrák határt és a Bécsi-medencén át, 
érintve a Bécsi-erdőt érkezünk a Melki Apátsághoz. A több mint ezer 
éves múltra visszatekintő egyházi központ a Habsburg-család hitéleté-
ben is jelentős szerepet játszott. Erről tanúskodik a majd 300 m hosz-
szú Császári-szárny, melyben ma a bencések múltját bemutató kiállítás 
kapott helyet. Ennek lezáró eleme a császári étkező és a terasz, ahon-
nan pazar kilátás nyílik a Dunára. Ausztria egyik legjelentősebb egyházi 
könyvtárát és apátsági templomát is vezetéssel ismerhetjük meg. Láto-
gatásunk után hajóra szállunk és közel egy órát töltünk a Dunán. Dürn-
stein legendás helyszíne sem maradhat ki a mai programból, hiszen itt 
raboskodott Oroszlánszívű Richárd. Szabadidőben érdemes megkóstol-
ni a helyi borokat, vagy akár a barackból készített „Schnaps”-ot. Továb-
butazás Kremsbe, ahol közös sétával fedezzük fel a városka csodáit.

Szlovén tulipánerdő és Ljubljana

Wachau örzői– Melki Apátság és Krems

05. 11. » 6 700 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 22 €/fő (tájékoztató jellegű ár) 

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

05. 12. » 9 900 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 20 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Korai indulás után lépjük át a határt Ausztriába, hogy felkeressük Európa  
egyik legnagyobb külszíni fejtését, az eisenerz-i vasércbányát. Ki nem 
szeretett volna gyerekkorában egy óriási dömpert? Ma ez a kívánsága 
valóra fog válni, hiszen egy 5 méter magas dömper platóján utazunk 
majd és tudunk meg minden érdekeset az Alpok e különlegesen pontjá-
ról. A bánya évszázadok óta ad munkát az itt élő embereknek, akik kör-
nyezetüket finom érzékkel formálták. A dömper platóján járjuk be azt a 
hatalmas lépcsősen kialakított tölcsérszerű mélyedést, mely a ma embe-
rének is nélkülözhetetlen vasércet szolgáltatja. Érdemes ellátogatni a 
szomszédos Eisenerz-be, ahol díszes homlokzatok és egy különleges 
templom fogad bennünket. A városka minden pontján, így építészeté-
ben is összefonódik az ércbányászattal és az abból adódó gazdagság-
gal. Hazafelé beugrunk még a Zöld-tóhoz (Grünsee), ahol a tóvíz tür-
kiz színe varázsol el bennünket egy sétát téve a tó körül. Hazaérkezés az 
esti órákban.

Bécs – Sisi nyomában

Dömperre fel! – osztrák ércbánya
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05. 12. » 08. 11. » 9 300 Ft/fő »  
BELÉPŐDÍJ: 35 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Reggeli indulás után a Bécsi-erdőn át érjük el Alsó-Ausztria egyik legszebb 
tájegységét, mely ma kulturális értékei mellett természeti kincseivel is vonz-
za a kikapcsolódni vágyókat. Az Ötscher-masszívum a Mészkő-Alpok 
vonulatának egyik szigetszerűen kiemelkedő darabja, melynek oldalát min-
den 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. Utuk megkönnyítésére és a turizmus elősegítésére építették a szá-
zadforduló a még ma is közlekedő keskenynyomtávú kisvasutat – Mariazel-
lerbahn. Ezzel a régi gőzössel pöfögve és sóhajtozva utazunk mi is Lau-
benbachmühle és a wienerbrucki állomások között a vasútvonal legszebb 
szakaszán. Wienerbrucktól gyalogosan indulunk tovább egy 3 órát jelentő 
gyalogtúrára, amely szakasz számos természeti kincset tartogat számunkra.  
Jó túracipő és gyakorlott láb elengedhetetlen! Az útvonal 8 km hosszú és 
a teljes szintkülönbség ca. 500m (270 fel, 250 le). Jóleső fáradtsággal az 
Erlaufklause állomásnál újra vonatra szállunk és így érjük el Mariazellt. Itt 
megtekintjük a bazilikát, mely Mindszenty Józsefnek is emléket állít, így a 
magyarság számára többszörösen is fontos kegyhely. Kis szabadidő és pihe-
nés után busszal indulunk hazafelé. Érkezés a késői órákban.

Mariazellbe vasúttal – 

nosztalgiajárat gőzössel

05. 18. » 11 200 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 2 900 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Indulás a reggeli órákban Szegedre. Először városnéző sétára indulunk 
a Tisza parti városban. Első megállónk Közép-Európa egyik legszebb és 
legnagyobb tere, a Széchenyi tér. A téren híres magyarok szobrainak 
forgataga fogad minket: Széchenyi István, Vásárhelyi Pál, Deák Ferenc 
szobra, valamint Szent István és Gizella szoborpárosa. Rövid szabad-
program Szeged sétálóutcáján, a Kárász utcán, majd az Ópusztaszeri  
Nemzeti Történeti Emlékpark következik. Megismerkedünk a Feszty- 
körképpel, a skanzennel, látogatóközponttal, mely nomád parkkal, 
nemzeti íjászközponttal, Árpád emlékművel, monostorral és a rotunda 
kiállításaival várja az érdeklődőket.

05. 25. » 11 200 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 480 CZK/fő (tájékoztató jellegű ár)

A Morva-karszt 1100-nál több barlangjával Csehország egyik legkülön-
legesebb vidéke. Szívében található a Macocha szurdok, mely nem 
más, mint egy 138 m mély beszakadt barlangüreg. A mélyben zúgó 
Punkva folyót két kilátóteraszról is megcsodálhatjuk. Látogatást teszünk 
a Punkva barlangban: felső része színes cseppköveiről ismert, alsó sza-
kasza 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 halastavai-
ról ismert. Lednice kastélya 700 éven át volt a Lichtenstein hercegi csa-
lád tulajdonában. Tárlatvezetés során megismerjük a fogadótermeket, 
majd lehetőség lesz egy szép sétára a kastélyparkban. A parkot halastó 
öleli körbe és különleges építményeiről ismert figyelemre méltó például 
a 92 m hosszú üvegház.

Ópusztaszer–Szeged

Csodálatos Morvaország

5GÁL-BUSZ TRANSZPORT KFT. • WWW.GALBUSZ.HU • INFO@GALBUSZ.HU



05. 26. » 6 700 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: FELNŐTT: 18,50 €/fő » 
6-15 ÉVES GYERMEK: 8,40 €/fő (tájékoztató jellegű ár) » PRÄTER:  
A belépés ingyenes, de azon belül minden igénybe vett attrakció egyénileg fizetendő.

Kirándulásunkat a Tenger-házánál kezdjük, ami bemutatja a trópusi 
és a Földközi-tenger élővilágát (édesvízi és tengeri halak, cápák, trópusi 
madarak, majmok, krokodilok), majd a bátrabbak az épület tetőteraszáról, 
35 méteres magasságból gyönyörködhetnek Bécs látképében. Követke-
ző állomásunk a Präter, amely Bécs egyik legjelentősebb látványossága. 
Itt mindenki egyénileg élvezheti a különböző attrakciókat. Amit ne hagyjanak 
ki: Óriáskerék, mert csak az mondhatja el magáról, hogy valóban Bécsben 
volt, aki felül a 64 méter magas óriáskerékre. A vidámpark bejáratánál helyet 
foglaló Madame Tussauds-nál a látogatók testközelből ismerhetik meg a világ 
számos hírességét: díszvendég itt Arnold Schwarzenegger és Falco, Erzsébet 
császárné és Gustav Klimt, Robbie Williams és Nicole Kidman.

JÚNIUS

06. 01. » 6 900 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 15 €/fő (tájékoztató jellegű ár) 

A Bécsi-erdő hangulatos vonulatai, szőlővel borított lankái számos 
érdekes és szép látnivalót rejtenek. Kirándulásunk első állomása Közép- 
Európa legnagyobb kiterjedésű földalatti tava Hinterbrühl-ben. Az 
egykori gipszbányába 1912-ben robbantás következtében 20 millió liter 
víz tört be, mely az alacsonyabban fekvő járatokban tavat hozott lét-
re. Ezek ma is csendesen sikló elektromos hajón látogathatók. Ezután a 
közeli Mayerlingbe látogatunk, Rudolf trónörökös és szerelme, Vetse-
ra Mária tragédiájának helyszínére. Rudolf vadászkastélyának helyén 
ma a Karmelita apácák kolostora áll, ahol megújult kiállításon tekintjük 
meg kettejük élettörténetét, a templomot, mely a halotti szoba helyén 
épült és olyan érdekességeket, mint a szarkofág, melyben Vetsera Mária 
eredetileg nyugodott. Végül utunk Baden-be, a neves császári fürdővá-
rosba vezet, ahol városnézést követően (fürdőpark, kaszinó, Beethoven 
háza…) a Rosarium területén gyönyörködhetnek vendégeink a Rózsa-
fesztivál tiszteletére minden évben elültetett és mesterien szín- és for-
makompozíciókba rendezett 25 000 viruló rózsatőben.

Gyermeknap Bécsben – 

Tenger-háza és Präter

Badeni rózsafesztivál

06. 15. » 7 800 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 40 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

A kora délelőtti órákban érkezünk az osztrák fővárosba, Bécsbe. A 
buszos városnézés során végigvesszük a Ring épületeit, melynek leg-
szebb elemei az Operaház, a császári udvart képező Hofburg, a Parla-
ment, a Városháza, a Börze épülete. Ezt követően gyalogosan folytatjuk 
a várossal való ismerkedést és a Belvárosba indulunk, melynek szívé-
ben találjuk a város egyik jelképét a Szent István-dómot. Szabadidőben 
a sportosabb látogató megmászhatja a toronyba felvezető lépcsősort, 
ahol a fáradtságért fantasztikus kilátás kárpótol mindenkit. Szabadidőt 
követően a hajóra szállunk és egy órával és 2 zsilipeléssel később már 
Pozsony kikötőjét érjük el. Pozsony, a régi magyar királyi város a Duna 
mellett épült. Az Belvárosban felkeressük a Szent Márton-dómot, a 
prímási palota, a Fő tér és polgári házai, Óvárosháza, a vár. Természete-
sen szabadidő is marad a városnézés után. Hazaérkezés az esti órákban.

06. 22. » 7 500 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 3 500 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Budapestre érkezve város- és Parlament látogatáson veszünk részt. Közel 
félmillió turista kíváncsi évente e gyönyörű neogótikus palotára, illetve az 
azt körülölelő Kossuth térre. A nap folyamán tervezetten a televíziózás rej-
telmeibe is beavatnak minket, a MTVA látogatóközpontjában tett vizit során.
Az MTVA látogatóközpontba való belépéshez érvényes személyi 
igazolvány szükséges!

Bécs–Pozsony hajókázással

Budapest – Parlament látogatás
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06. 22. » 12 700 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 300 CZK/fő (tájékoztató jellegű ár)

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

06. 22. » 08. 10. » 09. 21. » 16 100 Ft/fő »  
BELÉPŐDÍJ: 130-250 HRK/fő (szezonfüggő ár, tájékoztató jelleggel) 

Horvátország hét nemzeti parkja közül a legjelentősebb a Plitvicei- 
tavak vidéke, melyet páratlan szépsége, növény- és állatvilágának gazdag- 
sága miatt már 1949-ben nemzeti parkká nyilvánítottak. 1979-ben az 
UNESCO Világörökség részévé vált. A park 16 nagyobb és 2 kisebb, lép-
csőzetesen elhelyezkedő tavát 92 vízesés köti össze, és méltán nevezik a 
világ egyik legszebb tórendszerének. A legszebb részeket gyalogosan és 
elektromos hajóról fedezzük fel, közben számtalan jó fotólehetőséggel. 

Ötszirmú rózsa Ünnepe – Cesky Krumlov

Plitvicei-tavak

06. 29. » 12 800 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 20 €/fő (tájékoztató jellegű ár) 

Utazás Graz-Klagenfurt útvonalon a Wörthi-tóhoz. A látványos, hosszan 
elnyúló völgyben elhelyezkedő tó kedvező fekvésének köszönhetően a 
legnaposabb, legmelegebb karintiai tó, partján számos nagyvilági han-
gulatú fürdővel. Medencéjét körülölelik az Alpok hegyláncai, melyekre 
új panorámát nyitott a világ legmagasabb fából készült kilátó tornya, a 
megújult Pyramidenkogel kilátó. 2014 tavaszán adták át a nagyközön-
ségnek, teljes magassága 100 m. 
Miután megcsodáltuk fentről a kilátást, útunk a Wörthi-tóhoz vezet, 
ahol kellemes hajókiránduláson veszünk részt. Ennek végén lehetősé-
günk nyílik egy sétára Veldenben, a Wörthi-tó legismertebb mondén 
hangulatú üdülőhelyén. Hazaútban látogatást teszünk Karintia főváro-
sában, Klagenfurtban és megismerjük a legszebb nevezetességeket 

– többek között a város címerállatát ábrázoló Sárkány-kutat, melyhez 
érdekes történet is fűződik.

Alpesi varázslat Karintiában
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JÚLIUS

07. 06. » 9 500 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 7.600 Ft/fő » tájékoztató jellegű ár  
(Az ár tartalmazza a kínálást, lovas kocsikázást, Pásztormúzeum megtekintését, 
lovasbemutatót, ebédet és az ÁFÁ-t.)

Utazás rövid pihenőkkel a Kiskunsági Nemzeti Park területén található 
Bugac pusztára, ahol bepillantást nyerünk az igazi tanyasi életbe, mely 
megőrizte eredeti hangulatát. Kipróbáljuk a lovaskocsikázást, melynek 
során láthatjuk a hagyományos pásztorépítményeket, a Pásztormúze-
umot, láthatunk sárga ménest, mangalicákat, szürkemarhákat, racka-
nyájat, fekete szőrű puli kutyát. A Bugac Puszta sajátos hangulata nagy 
élményt nyújt az idelátogatóknak! Ezt követően indulunk a csikósbemu-
tató helyszínére, megtekintjük a Csikósok felvonulását, ügyességi játé-
kaikat, majd elfogyasztunk egy hangulatos ebédet a Karikás Csárdában. 
Búcsúzunk a pusztai élettől, hazaindulás előtt rövid városnézés Kecske-
méten (Cifra Palota, Városháza). Érkezés az esti órákban.

07. 13. » 12 300 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: FELNŐTT 32,20 €/fő 
GYEREK 17,20 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

A Hallstatti-tó déli végénél található Obertraun falucskából indul a Dachs-
teinfelvonó, melynek 1350 m-n lévő állomásától közelíthető meg 20 per-
ces túrával a Világörökségként jegyzett jégbarlang bejárata. A hatalmas 
jégtömbjeiről, jéggé fagyott vízeséseiről ismert barlangban tett 50 perces 
túra során számos természeti csodával ismerkedünk meg és 2015 nyará-
tól új látványosság a világon egyedülálló Mars-űrruha, melyet korábban itt 
teszteltek. A túrát követően hangulatos sétát teszünk a közeli Hallstatt-
ban, Ausztria talán legkülönlegesebb fekvésű kisvárosában. A hegy és 
tóközötti keskeny földnyelven létrejött település a sónak köszönheti szüle-
tését és hírnevét. A hely szűke miatt Hallstatt házai szinte egymásra épül-
tek és a fákat a házak homlokzatára futtatják fel.
Kiegészítő információ: A barlanghoz vezető út során 70 m, a bar-
langban 80 m (80 lépcsőfok) a szintkülönbség. A barlangtúra 
hossza 800 m, a hőmérséklet bent 0– -2 °C. Kérjük kedves uta-
sainkat, hogy meleg ruházattal és megfelelő cipővel készüljenek!

Kiskunsági Nemzeti Park–

Bugac Puszta–Kecskemét

Jeges élmények Dachsteinban 

és a só városa Salzkammergutban

06. 29. » 8 900 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 37 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Kirándulásunk első állomása Riegersburg vára, mely egy vulkáni hegy-
ség szikláin tornyosul, és elsőrangú kilátást biztosít Stájerország dél-ke-
leti részének környező völgyeire, erdeire. A várhoz a feljutás lifttel vagy 
a hegy oldalán lévő siklóval lehetséges. Az erődítményt 3 km hosszú fal 
veszi körül 7 kapuval, 11 bástyával és 2 várárokkal. A vár alagsorában 
található a híres Boszorkánymúzeum. Következő állomásunk Ausztria 
egyik leghíresebb kastélya: Herberstein. A Feistritzklamm vadroman-
tikus, titokzatos ölén fekvő stájer kastély három stílustörténeti korszak – 
a gótika, a reneszánsz és a barokk – alatt nőtte ki magát és meséli izgal-
mas, 700 évet felölelő történetét és az uradalmi-családi hagyományt. A 
hozzátartozó állatkertnek köszönhetően mágnesként vonzza a láto-
gatókat. További látványosság a történelmi kert, amely ilyenkor virágba 
borul és megcsodálhatjuk a zöld, fehér, sárga és kék kerteket. 

06. 29. (tervezett időpont!) » 6 700 Ft/fő »  
BELÉPŐDÍJ: 2 600 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Tihanyba érkezésünkkor először megtekintjük az Apátsági templomot, 
melynek Alapítólevele a magyar nyelv első írásos emléke. I. András király 
1055-ben itt építtette meg családja temetkező helyét, illetve egy kolos-
tort is. Ez a sír a mai apátság altemplomában megtekinthető. Híres, még 
ma is meglévő nevezetessége a helynek a tihanyi visszhang vagy echo, 
amely a tihanyi apátság és a Visszhang-domb között keletkezett. Tiszta, 
csendes időben még most is megfigyelhető. Ezután kilátogatunk Leven-
dula fesztiválra. A június-július fordulóján virágzó, tízhektárnyi leven-
dulaültetvény különleges látnivaló a Balaton partján. A levendula fon-
tos és kiemelt szerepet játszott Tihany történetében, a mai napig jeles 
hagyományai vannak a levendula termesztésének és feldolgozásának. 
Ezek a hagyományok elevenednek fel minden évben a Levendula Feszti-
válon. Fontos szerepet játszik a rendezvényen a népművészeti kirakodó-
vásár, kézműves játszóház, ahol elsősorban a levendula feldolgozásának 
különböző módjait ismerhetik meg a látogatók.

Riegersburg és Herberstein kastélyai

Tihany–Levendula Fesztivál
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07. 20. » 6 500 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ:  
FELNŐTT ELŐVÉTELI JEGY: 1 350 Ft/fő 
DIÁK, NYUGDÍJAS ELŐVÉTELI JEGY: 950 Ft/fő

A nap során megismerhetjük a Krisna völgyben élők mindennapi életét, 
életvitelét. Részt veszünk az évente egy alkalommal megrendezett, több 
napon át tartó búcsún, melyen az indiai kultúra, a gasztronómia, a játé-
kok és kézműves vásárok, a különféle programok felsorolhatatlanul szí-
nes kavalkádja tárul elénk. Odafelé úton kitekintést teszünk a Zalaszán-
tói Sztupa, buddhista szentélynél.

07. 27. » 14 600 Ft/fő

Indulás az éjszakai órákban Opatija pálmafás tengerpartjára. Opatija –  
magyar nevén Abbázia – egykor az Osztrák-Magyar Monarchia része volt. A 
város épületein érződik, hogy arisztokratáknak, báróknak és hercegeknek 
építették. A patinás szállodák a legelőkelőbb embereket fogadták az elmúlt 
200 évben. 12 km hosszú tengerparti sétányát, a Lungomare-t az Adria egyik 
legszebb sétányának tartják. Sétánk során láthatjuk a Leány sirállyal szobrot, 
az Angyali üdvözlet- és Szent Jakab-templomot. A Szent Jakab-parkba érve 
megcsodálhatjuk a világ legkülönbözőbb tájairól származó egzotikus növé-
nyeket. Ezt követően szabadprogram, strandolás, napozás.

Krisna–völgyi Búcsú

Opatija – Csobbanás a horvát tengerparton

AUGUSZTUS

08. 03. » 9 500 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 6 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Vendégeinket helyi idegenvezető várja Szilvásváradon, a szalajka-völgyi 
erdei kisvasútnál. Kb. 20 perc vonatozás után érkeznek a csodálatos ter-
mészeti környezetben levő Gloriett-tisztásra, ahol pálinkás köszöntés után 
nyársra tűzött pisztrángot és szalonnát kapnak, maguk sütik készre ebéd-
jüket, természetesen szakmai segítséggel. A pisztránghoz idénysalátát, friss 
kenyeret, desszertként gyümölcsöket fogyaszthatnak. Közben pedig hor-
dóból lopózott bort kóstolhatnak. A program erdei sétával zárul, melynek 
során vendégeink megtekintik a csodálatos szépségű Szalajka-völgy lát-
nivalóit: a Fátyol-vízesést, a Szabadtéri Erdei Múzeumot, a Szikla-forrást és 
a pisztrángtenyészetet. Hazaútban rövid sétát teszünk Eger belvárosában.

08. 10. » 15 300 Ft/fő

Utazás rövid megállókkal a szlovén tengerpartra, Piranba. A tenger 
szépségében nem marad el sem a horvát, sem az olasz Adria mögött. 
Mediterrán növényzet, olajfák és a tenger csillogása – ez a szlovéneknek 
is megadatott. Délelőtt fakultatív városnézés a hangulatos, félszigetre 
települt óvárosban (Tartini tér, városháza, Ferencesek rendháza, Szent 
György templom csodálatos kilátás nyílik a városra és a Trieszti-öbölre), 
majd pihenés, strandolás. Hazaindulás az esti órákban.

08. 17. » 7 000 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 20 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Kirándulásunk első állomása a Burgenland tartományban elhelyezkedő 
Fraknó vára. Várvezetés során megismerkedünk az Esterházy család kin-
cses- és csodakamrájával, betekintünk Európa legjelentősebb magánkéz-
ben lévő fegyvergyűjteményébe. Délután a Keleti-Alpok közeli természeti 
csodáját fedezzük fel: látványos túrát teszünk a Myra-vízesésrendszer-
nél – a számtalan kisebb-nagyobb vízesés látványában és hangjában a 
kiépített pallórendszeren közlekedve gyönyörködhetünk. Egy rövidebb 
erdei szakaszon átkelve a Stausee-hez, hangulatos alpesi tóhoz érkezünk.

08.  17. » 6 900 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 2 200 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Utazás Herendre, ahol a világ legnagyobb porcelánmanufaktúrájá-
val ismerkedünk meg. Helyi vezető segítségével bemutatják nekünk a 
manufaktúra kezdetektől napjainkig ívelő történetét. Ezután Tihanyba 
vezet utunk, ahol megtekintjük az Apátsági templomot, melynek Ala-
pítólevele a magyar nyelv első írásos emléke. I. András király 1055-ben 
itt építtette meg családja temetkező helyét, illetve egy kolostort is. Ez a 
sír a mai apátság altemplomában megtekinthető. Híres, még ma is meg-
lévő nevezetessége a helynek a tihanyi visszhang vagy echo, amely a 
tihanyi apátság és a Visszhang-domb között keletkezett. Tiszta, csen-
des időben még most is megfigyelhető. Ezt követően egy kellemes sétát 
teszünk Balatonfüreden, a Tagore sétányon. Szabadidő után itt zárjuk 
a napot és indulunk haza. Érkezés haza az esti órákban.

Bükki élménytúra – Pisztrángsütés

Csobbanás Piranban

Fraknó vára–Myra vízesés

Herend–Tihany–Balatonfüred
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08. 20. » 10 500 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 1 300 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Részvétel a Nagyerdei Stadionban és környékén rendezett Virágkarneválon:  
a menetben végig vonuló virágkocsikat tekintjük meg közelebbről, majd 
rövid belvárosi séta során a főbb látnivalók (Református Nagytemp-
lom és Kollégium, Déri Múzeum) megtekintése. Ezután indulás Buda-
pestre, ahol részesei lehetünk az Államalapítás tiszteletére rendezett 
látványos tűzijátéknak (időjárás függvényében). 
Figyelem! A reggeli órákban zajló felvonulást a program nem fog-
lalja magában.

08. 20. » 10 500 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 5 000 Ft/fő a felvonulás helyszíne  
+ 1 300 Ft Virágkocsi kiállítás

Nagyon éjszakai órákban indulunk Debrecenbe a Virágkarnevál felvonu-
lására. 07.00 óra körül elfoglaljuk helyünket és hamarosan kezdetét veszi 
hazánk egyik legnagyobb hagyománnyal rendelkező és egyben legnép-
szerűbb kulturális rendezvényének központi eleme az augusztus 20-i 
karneváli felvonulás, amely keretében a több százezer szál élővirág fel-
használásával készített, közel 5 méter magas és 10 méter hosszú virág-
kompozíciók nívós hazai és külföldi táncosok, hagyományőrző csopor-
tok kíséretében haladnak végig Debrecen utcáin.
Felvonulást követően rövidebb városnézés következik idegenvezetőnk 
irányításával.
Délután további részében szabadidő keretében lehetőség lesz a város 
további felfedezésére, vagy lehetőség nyílik belépőjegy váltása után 
megtekinteni a Nagyerdei Stadionban a virágkocsi kiállítást.

08. 24. » 6 500 Ft/fő

Utazás pihenőkkel Salzburgba. Az Alpok egyre magasabbra nyúló 
hegyei és Salzkammergut északra fekvő tavai között érkezünk a zene 
városába: Mozart szülőhelye, a Salzburgi Ünnepi Játékok és a Trapp 
énekescsalád történetét bemutató „A muzsika hangja” című világhí-
rű musical jeleneteinek helyszíne. Óvárosa festőien nyúlik el a Salzach 
folyó partján, barokk palotái fölé magasodik Hohensalzburg középkori 
erődítményének tömege. Érkezést követően ismerkedés a látnivalókkal 
helyi idegenvezető közreműködésével: Mirabell-palota és park, Mozart 
lakó- és szülőháza, Hercegérseki palota, Szt. Rupert székesegyház. Séta 
a híres bevásárlóutcában, a hangulatos Getreidegasse-n – ahol többek 
között a híres Mozartkugelt is gyártják és árulják, ráadásul garantáltan 
az eredetit. Szabadprogram Salzburg belvárosában.

Debreceni virágkarnevál

Debreceni virágkarnevál felvonulás!

Salzburg gazdagon

SZEPTEMBER

09. 14. » 8 900 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 10 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Kirándulásunk első állomása Lendva, melyet szőlősdombok ölelnek és a 
városka fölé emelkedik az egykori török elleni végvár. Ez napjainkban válto-
zatos kiállításoknak (végvárak története, néprajz, Zala György-emlékszoba) 
ad otthont. A gyűjtemény megtekintése után rövid sétát teszünk a belváros-
ban és megismerjük a magyar vonatkozású emlékeket: Szent Katalin temp-
lom, Makovecz Imre tervezte kultúrközpont. A nap fénypontja a dobrona-
ki trópusi kertben és orchidea farmon tett látogatás, ahol megismerjük 
Közép-Európa egyetlen trópusi jellegű gyűjteményét. A 14 000 m2-es, saját 
termálkútból fűtött üvegházban gyönyörű orchideákon kívül számos más 
trópusi növényritkaságot: kávét, vaníliát, ananászt, borsot is megcsodálha-
tunk. A nap zárásaként a közeli Bakónaki-tónál és Szent Vid-kápolnánál 
kialakított energia parkban töltődhetünk fel a hazautazás előtt.

09. 15. » 9 300 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 18 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Reggeli után elindulunk felfedezni a Dunában rejlő hatalmas energiákat. A 
Duna Európa több országát is összeköti egymással, mely évszázadok óta 
közös vízi közlekedésre adott lehetőséget. Az ember azonban már korán 
felfedezte a vízenergia jelentőségét is, melyet a modern ember hatalmas 
vízlapátok mozgatására és vele energia termelésére használ. Ismerkedjünk 
meg az Ybbs és Persenbeug között kiépült hatalmas vízerőművel és pil-
lantsunk be a kulisszák mögé is. Látogatásunk során szakértő kísérőnk meg-
annyi érdekességgel szolgálhat számunkra – hogyan is függött össze a meg 
nem valósult nagymarosi erőmű az itteni vízlépcsővel. A délutánt egy köze-
li Mária kegyhelyen folytatjuk, ez Maria Taferl, melynek kisugárzása még 
ma is mágikus. Egy pogány kultikus helyre épült bazilikán az osztrák építész-
világ egyik legnagyobb alakja is közreműködött. Korának megfelelő módon 
hatalmas pompa és díszítettség jellemzi belső tereit. Innen a közeli Artstet-
tenbe utazunk, ahol a Habsburg-család egyik renitens alakjára térünk ki, ő 
Ferenc Ferdinánd volt, aki polgári lányt vett el és így kiesett a trónörökösö-
dés menetéből. A kiállítás pontos betekintést enged életébe.

09. 21. » 7 400 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 20,5 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Kirándulásunk első állomása Mönichkirchen, ahol megtekintjük a 
Modellparkot. János főherceg tiszteletére hangulatos alpesi környezet-
ben építették fel itt kicsiben Ausztria legjelentősebb épületeit. Utunkat a 
Hermannshöhlé-hez folytatjuk, mely Alsó-Ausztria egyik legjelentősebb 
és legrégebben látogatható cseppkőbarlangja, egyben a denevérek ked-
velt lakóhelye. Túránk végén libegővel jutunk fel Alsó-Ausztria legmaga-
sabb hegyére, a 2076 m-es Schneebergre, mely lassan őszies színekbe 
burkolódzik. Rövid sétával felkeressük a St. Sebastian vízesést.

Lendva – vár, orchideafarm és energiapark

Dunai energiák – Ausztria

Alsó–ausztriai kalandozás
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09. 28. (tervezett időpont!) » 6 400 Ft/fő »  
BELÉPŐDÍJ: 1 150 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Utazásunk során az Őrség építészeti és tájvédelmi nevezetességeivel ismer-
kedünk meg. Első megállónk Velemér lesz ez a település az eredeti freskók-
kal díszített katolikus középkori templomáról híres, ezt követően utazunk 
tovább Magyarszombatfára ahol a fazekas mesterség eszközeit és ter-
mékeit a Fazekas-ház mutatja be. Majd a tökfesztivál 2 helyszínén teszünk 
látogatást. Először Őriszentpéter emlékeit tekintjük meg, majd az Őrségi 
Tökfesztiválon veszünk részt, ahol ételkülönlegességek, tájtermékek sereg-
szemléje mellett kézműves kirakodóvásár várja az érdeklődőket. Szabadidőt 
követően utazunk tovább. Következő állomásunk Szalafő, ahol látogatást 
teszünk a Skanzenben: Szalafő Pityerszere a pacsirtáról kapta a nevét.
A Szalafő-pityerszeri szabadtéri néprajzi múzeum az Őrségbe látogató turis-
ták egyik legfontosabb célállomása. Eredeti helyükön megőrzött házakból 
álló, domb tetejére épített szer (laza szerkezetű, eredetileg egyetlen család 
által lakott, kerítést nem ismerő házcsoport). Nap zárásaként pedig ezen a 
helyszínen is, a Tökfesztiválra látogatunk, ahol a népi játékok és művésze-
ti bemutatók forgatagában megismerkedhetnek a tök helyi kultuszával, a 
humoros vetélkedőkön pedig minden korosztály megmérettetheti magát. 
A fergeteges előadások és tökcsoda-teremtmények megtekintése közben a 
vendégek tökből készült ételspecialitásokat kóstolhatnak meg. Szabadidőt 
követően utazunk haza, érkezés az esti órákban.

OKTÓBER

10. 05. » 6 500 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 14 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Közép-Burgenland hangulatos szőlősterületein és a Wechsel dimbes- 
dombos vidékén át utazunk Borostyánkőre. Az Almásy-vár árnyéká-
ban elhelyezkedő Sziklamúzeumban megismerkedünk a nemesszerpetin 
bányászatának és megmunkálásának különleges történetével. Bepillan-
tunk az egykori bányajáratba és ízelítőt kapunk egy másik féldrágakő, a 
borostyán titkaiból is. Utunk ezután a közeli Máriafalvára vezet, ahol 
Burgenland legrégebbi és talán leglátványosabb gótikus templomával 
ismerkedünk meg. Lékán egy igazi lovagvárat látogatunk meg: beba-
rangoljuk a vár helyiségeit (kultuszterem, lovagterem, kápolna stb.) és 
egy különleges kiállítás keretében megismerkedünk a vár padlásán is 
nagy számban élő denevérek életével. A program zárásaként osztrák 
oldalról, kényelmes fél órás sétával felkeressük az Írottkő kilátót. A 
kilátó a Dunántúl legmagasabb pontján, 883 méteren helyezkedik el, 
éppen Ausztria és Magyarország határán. Szép panorámát kínál a kör-
nyező hegyekre és az ősz színeiben pompázó erdőkre.

10. 26. » 12 500 Ft/fő » BELÉPŐDÍJ: 3 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár)

Indulás a kora reggeli órákban. Rövid pihenőkkel utazás Békéscsabára. 
Rövid városnéző séta a belvárosban, majd elvegyülünk a híres Kolbász-
fesztivál forgatagában. A fesztivál Magyarország és Közép-Kelet-Európa  
egyik legismertebb, jelentős turisztikai vonzerővel bíró gasztrokultu-
rális rendezvénye, ezáltal Békéscsaba legértékesebb turisztikai terméke, 
amely a város imázsát is meghatározza. A büszkeséget tovább fokozza, 
hogy 2013-ban a csabai kolbász hungarikum lett. A fesztiválra látogató-
kat az igazi hazai ízek mellett remek fellépők és programok várják Békés-
csabán. A délutáni órákban utazás haza, érkezés a késő esti órákban. 

Őrségi tökfesztivál

Várvidéki barangolás-Burgenland

Csabai Kolbászfesztivál

NOVEMBER

november – a pontos időpont honlapunkon olvasható! » 7 000 Ft/fő »  
BELÉPŐDÍJ: 2 000 Ft/fő (tájékoztató jellegű ár) 

Városnézés a Dunakanyar kapujának tartott Szentendrén. Belvárosi 
sétánkat követően részesei lehetünk a Skanzen területén rendezett régi 
hagyományokra visszatekintő, őszbúcsúztató Magyar Termék Nagydíj-
jal jutalmazott Szent Márton Újborfesztiválnak. A programok a múzeum 
búbos kemencéivel fűtött, meghitt, belső tereiben illetve fűtött sátor-
ban kerülnek megrendezésre. Színes családi programok sokasága várja 
az idelátogatókat: madáretető készítés, libás játékok, meseszoba, Már-
ton napi búcsú színpadi produkciókkal. A Márton napjához kötődő szo-
kások mellett újborok és finom ételek kerülnek a középpontba.

DECEMBER

december – A pontos időpont holnapunkon olvasható! »  
5 500 Ft/fő + JEGYÁR (6 000–14 000 FT)

Kora délután érkezünk Budapestre, ahol először az operaházat keres-
sük fel. Bekukkantunk a kulisszák mögé helyi vezető kíséretével. A néző-
tér felújítása még tart, így azt nem áll módunkban meglátogatni. Ezután 
városnézésen veszünk részt és megcsodáljuk az ünneplőbe öltöztetett 
Budapestet. Majd az Erkel Színházba indulunk, ahol 19.00 órai kezdettel 
a Diótörő című előadást tekintjük meg, mely évtizedek óta a karácsonyi  
készülődés elengedhetetlen része. Előadás után indulás haza, érkezés 
az esti órákban.

FÜRDŐJÁRATOK INDULNAK  
GYŐR-KAPUVÁR-SOPRON ÚTVONALON

Héviz: február 17., június 16., november 24. Részvételi díj: 6200 Ft/fő
Zalakaros: március 10., szeptember 08. Részvételi díj: 6800 Ft/fő
Kehidakustyán: május 19., október 27. Részvételi díj: 5500 Ft/fő

Fürdőhelyekről hazaindulás: 17.00 óra 

Szent Márton Újborfesztivál és 

libator Szentendrén

Budapest Operalátogatás és Diótörő

Töltsön egy kellemes lazulós, 

pihenős napot a Gál-Busz szervezésében!
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Buszbérlés
Gál-Busz Transzport Kft.
Céges és intézményi kirándulások,  
egyéni programötletek megvalósítása,  
esküvők esetén cégünktől busz bérelhető!
Érdeklődni:

+36 30 308 0518 • +36 30 937 0655

Ajánlatkérését közvetlenül is elküldheti az INFO@GALBUSZ.HU e-mail címre.

A flotta megtekinthető a WWW.GALBUSZ.HU oldalon.

KAPUVÁR
9330 KAPUVÁR,  

FŐ TÉR 17. FSZ. 1.

Nyitvatartás:  
Hétfő–péntek 

08.00–12.00 • 12.30–16.30

Mobil: 0630 754 0211 
Tel.: 0696 595 080 
Tel.: 0696 530 046

GYŐR
9021 GYŐR,  

KAZINCZY U. 10.

Nyitvatartás:  
Hétfő–péntek 

08.00–12.00 • 12.30–16.30

Mobil: 0620 952 8310 
Tel.: 0696 388 055 
Tel.: 0696 388 072

SOPRON
9400 SOPRON,  

MÁTYÁS KIRÁLY U. 34/B

Nyitvatartás:  
Hétfő–péntek 

08.00–12.00 • 12.30–16.30

Mobil: 0630 950 9928 
Tel.: 0699 369 896

Gál-Busz Utazási Irodák


