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Buszos körutazások
Repülős városlátogatások
Nyaralóprogramok
Színházlátogatások

Ülésrend

Általános tájékoztató
A katalógusban meghirdetett körutazásokat 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, foglaláskor jelezze az ügyintéző kollégának/kolléganőnek!
» transzfert biztosítunk felár ellenében más városokból.
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 kézipoggyásszal érkezzenek az utazásokra, melyeknek összsúlya utasonként 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 részvételi jegyen is feltüntetésre kerül.
Kérjük, hogy az utazás során a lefoglalt ülőhelyeiket foglalják el!
» A biztonsági öv használata kötelező, az utas felelőssége, annak elmaradását a hatóság bírsággal büntetheti,
mely költség az utast terheli.
KEDVEZMÉNYEINK | Előfoglalási kedvezmény buszos körutazásoknál
Törzsutasainknak részére
» Törzsutasnak számít az az utas, aki legalább 1 korábbi, min. 3 napos
körutazáson a Gál-Busz Utazási Iroda szervezésében részt vett.
» 2019. 01. 31-ig teljes összegű befizetés esetén a 2019. 03. 01.–06. 01.
között induló körutazásokra az alapárból: 7% (max. 12 000 Ft/fő)
» 2019.03.02-ig teljes összegű befizetés esetén a 2019. 06. 01. után
induló körutazásokra az alapárból: 7% max. 12 000 Ft/fő)
Új utasaink részére
» 2019. 01. 31-ig teljes összegű befizetés esetén a 2019. 03. 01.–06. 01.
között induló körutazásokra az alapárból: 3% (max. 8 000 Ft/fő)
» 2019.03.04-ig teljes összegű befizetés esetén a 2019. 06. 01. után
induló körutazásokra az alapárból: 3% (max. 8 000 Ft/fő)
Törzsutas kedvezmény: buszos körutazásoknál az alapárból: 5% (max. 10 000 Ft/fő).
! A kedvezmények nem összevonhatóak!

2019. Fotópályázat
Fotópályázatunk idén is folyatódik!
Szeretettel várjuk kedves utasaink jól sikerült
fotóit a 2019-ben induló útjainkról!

» Várjuk utasaink fotóit!
» Beküldési határidő: 2019. 10. 31.
» E-mail cím: info@galbusz.hu
» Tárgy: fotópályázat 2019.
Az Önök által beküldött, utazásaik során
készített képekből válogatva, 2019. év
végén 25 000 Ft-os utazási utalvánnyal
díjazzuk a legjobban sikerültet, de a 2. és 3.
helyezett is ajándékban részesül!
A 2018-as év nyertes fotója a 45. oldalon látható.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK
Baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás: A többnapos utazásokon való részvétel feltétele a biztosítás megléte. Irodáinkban 3 féle biztosítás közül választhatnak
különböző árkategóriából. 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: Minden többnapos utazásunk
részvételi díja tartalmazza az útlemondási biztosítás díját.
Ez azt jelenti, hogy amennyiben az utazáson való részvétel meghiúsul újonnan jelentkező megbetegedés, egészségi állapotból fakadó utazásképtelenség, haláleset miatt,
úgy a biztosítás érvénybe léptethető a szerződési feltételeknek megfelelően. Egyéb okból történő lemondás esetében a Gál-Busz Utazási Iroda Kft. szerződési feltételeiben
meghatározott kötbérrendszer van érvényben.

A PROGRAMOKKAL KAPCSOLATOS HASZNOS TUDNIVALÓK
Minden meghirdetett program részvételi díja tartalmaz- címe, idegenvezető neve, telefonszáma, az adott ország
za a félpanziót, azaz a reggelit és vacsorát az első nap fontosabb információi, praktikus tanácsok, tájékoztató a
vacsorájától, az utolsó nap reggelijéig (kivétel: 17. o. Száz- szükséges úti okmányokról.
tornyú Prága és Karlovy Vary – 1 alkalommal fakultatív Belföldi és külföldi utazásokhoz, felnőtteknek és gyermehajókirándulással egybekötött vacsora). Legtöbbször ezek keknek egyaránt minden esetben szükséges érvényes, káraz étkezések az adott szálláshely éttermében biztosítottak. tyás típusú személyi igazolvány. Az utazásra való jelentkeAz étkezések vacsorái megválasztásos vacsorák, az italfo- zéskor az irodáink munkatársai készséggel tájékoztatják
gyasztás külön fizetendő.
Önöket melyik utazásra, milyen úti okmány szükséges és
Egyes körutazásoknál már hónapokkal az indulás előtt az utastájékoztató is minden esetben tájékoztatni fogja
szükséges a csoport bejelentése, időpont foglalása, ezért Önöket erről. Kérjük, figyeljenek az érvényességre!
már a részvételi díj befizetésénél kérdezhetik kollégáink Körutazásaink indításához a minimum létszám 30 fő.
az ilyen programokon való végleges részvételi szándéku- Ha nem éri el a minimum utaslétszámot a meghirdetett
kat. A többi esetben a helyszínen az utazás során az ide- utazás, egyes esetekben azt kisebb, 20 fős autóbusszal
genvezető méri fel a programokon való részvételi szándé- is indíthatjuk, de erről minden esetben előzetes tájékozkot és gyűjti össze a belépődíjakat.
tatást adunk. Továbbá az utazási irodának jogában áll a
Körutazásainkra jelentkező utasainknak az utazás előtt 1 megfelelő létszám hiányában az utazás megkezdése előtt
héttel utastájékoztatót küldünk, mely részletesen tartal- 20 nappal elállni az utazástól, mely esetében a befizetett
mazza az utazás fontos információit: szálláshelyek neve, részvételi díjat maradéktalanul visszafizeti a befizetőnek.
SZÁLLÁS
Körutazások alkalmával az elhelyezés 3 csillagos szálláshelyeken történik. Ár-érték arányban igyekszünk a legjobb
ajánlatokat választani. A szálláshelyeken legtöbbször 2-3
ágyas szobák állnak rendelkezésre és sok esetben pótágyazhatóak is. A pótágy azonban általában nem egyenértékű a
főágy minőségével. Kérjük, ezt vegyék figyelembe!
A szállodai szobákban nincs hűtőszekrény. Az utazásokra
romlandó élelmiszerrel ne készüljenek!
Azon utasaink részére, akik egyedül utaznak és nem szeretnének társítást, tehát egyedül kívánnak egy szobát elfoglalni,
a szálloda felárat számol. Ezért ezen utasunknak számoljuk
fel a részvételi díj mellett a programoknál jelzett egyágyas

felárat. 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 szállodák felé a legtöbb országban
a szállóvendégeknek idegenforgalmi adót kell fizetni, ami
átlagban 1-2 EUR/fő/éj, max. 3 EUR/fő/éj lehet. Ezt minden
esetben az utazás során, a helyszínen kell megfizetni. Az idegenvezető gyűjti össze és fizeti ki a helyszínen a szállodának.

REPÜLŐS UTAZÁSOK
Repülőgépes utazások során transzferjáratot a Gál-busz biztosít, indulás előtt kérem számoljon a poggyász súlyhatárokkal.
Bővebb információkkal irodáink szolgálnak.
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Köszöntő
KEDVES VENDÉGÜNK!
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket munkatársaim és magam nevében!
Örömömre szolgál, hogy a 2018-as évben utazásainkon a résztvevők száma szép számmal
emelkedett. Meghirdetett körutazásaink többsége megvalósulhatott, egynapos utazásaink
teltházzal indulhattak. Köszönet mindezért
Önöknek, a Gál- Busz törzsutasainak és újonnan csatlakozó utasainknak, hogy megtiszteltek bennünket bizalmukkal.
A 2019-es katalógus tartalmának összeállításánál elsődlegesen az Önök kérdőívekben megfogalmazott véleményeit vettük figyelembe
és azokat felhasználva több utat átalakítottunk. Az ár-érték arány megválasztása is fontos szempont volt. Szeretnénk, ha az utazások
során különleges élményekben lehetne részük,
emellett kikapcsolódnánk, szórakoznának, és
feltöltődve, örök élményekkel térnének haza.
Kérem, fogadják szeretettel tőlünk 3 új, repülős
utazásunk ajánlatát, 4 nap Párizs, 5 nap Róma.
Ezeken a programokon lehetőség lesz a város már
arcát megnézve, mélyebben kutatni a látnivalók
listáján. Harmadik ajánlatunk egy 6 napos portugáliai körutazás, csodás területeinek felfedezése.
Külön gondoltunk azon utasainkra, akik egynapos utazásainkat keresik és igénylik. Az ő részükre
külön mellékletben foglaltuk össze ajánlatainkat.
Keresse katalógusunk mellett az egynapos
Utazási katalógus mellékletünket!
Partnerirodáink igényes utazásai továbbra is
várják Önöket, foglalásaikkal a Világ bármely
részére eljutva felejthetetlen élményekhez jutva.
Összegezve nagy szeretettel nyújtjuk át Önöknek
2019 évi katalógusunkat, fókuszálva a különleges
látnivalók összeválogatására. Benne megtalálhatók a már megvalósult közkedvelt utazási programjaink, valamint új és repülős utazási ajánlataink.
Élményekben gazdag utazást kívánok Önöknek, a Gál-Busz Utazási Iroda minden munkatársa nevében!
Tisztelettel köszönti:
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Ausztria
2019. 04. 29-05. 01.
2019. 08. 17-19.
» 3 NAP / 2 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

58 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

12 800 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő és helyi
idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

75 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
szobáiban Ausztriában
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Salzburg és a
Salzkammerguti-tóvidék
1. NAP » Utazás a szomszédos Ausztriába, látogatás a X. században alapított, könyvtáráról is híres
Melki-apátságban. Továbbutazás a Salzkammerguti
tóvidékre, látogatást teszünk a Salzburg déli peremén
található barokk Hellbrunn-kastélyban, mely vízijátékairól híres. Ezt követően a csodálatos Gollingi-vízesés közel 50 méter magas zuhatagát tekintjük meg. Este
érkezünk a szállásra (2 éj).
2. NAP » Délelőtt séta a hallhatatlan zeneszerző,
Mozart szülővárosában, Salzburgban. A város neve
fogalom a turisták számára, egy igazi gyöngyszem az
Alpok északi oldalán. Nagy hegyek között fekszik a
sebes sodrású Salzach-folyó partján, műemlékei pedig
páratlanok (barokk belváros, Dóm, Hercegérseki Palota,

ferences templom, Mozart szülőháza, Mirabell-kastély
és parkja, a város felett emelkedő fellegvár stb.). A városnézés után látogatás a gyönyörű fekvésű Berchtesgadenbe, ahol 1900 m magasan, egy szikla csúcsán
volt Hitler “Sasfészke”.
3. NAP » Reggeli után felfedezzük a salzburgi gazdagság hajdani forrását a Halleinben található sóbányát.
Miután fehér sóbányász viseletet húzunk, indulhatunk is
a mélybe. A felszín alatt egy különleges világ tárul elénk,
ahol gyalogosan átjutunk még Bajorországba is és szemtanui lehetünk a történelem alakulásának. Innen tovább
Gmundenbe megyünk. A kerámiájáról hires tóparti város a Monarchia idején kedvelt célja volt a nemesi
köröknek. Érkezés haza az esti órákban.

Ausztria ÚJ
2019. 06. 01-02.

» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

37 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

6 400 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

80 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Ausztria,
ég és jég között
1. NAP » Kora reggeli indulás után érkezünk meg
Admontba, ahol a világ legnagyobb kolostori könyvtárát tekintjük meg. A bencések számára a munka és az
imádság mellett új ismeretek megszerzése is a mindennapok részét képezte. A felhalmozott tudást egy rendkívül díszes barokk környezetben helyezték el. Továbbutazás a Dachstein-csoporthoz. A majd 3000m
magasságban található hegygerincen még ma is a jég
az úr. Az egykor hatalmas kiterjedésű Dachstein-glec�cser alakította a táj mai arculatát, melynek hatására
képződött a Salzkammerguti-tóvidék. Közel 200 évvel
az első turisták után nekünk már könnyű dolgunk van
és így izzadságcseppek nélkül jutunk fel egy kötélpálya
segítségével a csúcsra. A látványtól még a szánk is tátva marad. Ez a hegyi „játszótér” sok különlegességet
kínál – jégpalota, függőhíd, „Lépcső a semmibe” és a
Sky walk légies sétája. Egyszerűen kihagyhatatlan! A
késő délutáni órákban foglaljuk el a szállásunkat (Sankt
Johann im Pongau).

2. NAP » A mai délelőtt is a természet szépségeiről
szól. A Werfen fölött található jégbarlang világviszonylatban is egyedülálló, ahol még a nyári hőségben is fagypont alatt marad a hőmérséklet. Gyalogosan vágunk
neki ennek a fagyos fantáziavilágnak, ahol az egyes termeket lépcsősorokkal kötik össze. Délután Steyrt keressük fel. A Steyr és az Enns-folyók összefolyásánál fekvő
város kiszélesedő Fő útja egy gazdag kereskedővárosra
utal. Hazaérkezés az esti órákban.
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Bosznia-Hercegovina
2019. 10. 23-27.
» 5 NAP / 4 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

96 000 Ft/fő

Mandarinszüret
a Neretva-völgyében
1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos
utazás Horvátországon keresztül rövid pihenőkkel Szarajevóba. Szállás elfoglalása (1 éj).
2. NAP » Reggeli után a város nevezetességeivel
ismerkedünk, bazár, dzsámik, székesegyház és természetesen Ferenc Ferdinánd meggyilkolásának színhelye.
Továbbutazunk szálláshelyünkre, Bosznia-Hercegovina
tengerparti városába, Neumba (3 éj).
3. NAP » A mai napon ellátogatunk Bosznia-Hercegovina
műemlékekben bővelkedő városába, Mostarba. A délután
folyamán látogatást teszünk Medjugorjeba, Dél-Európa
legismertebb és leglátogatottabb Mária kegyhelyére, majd
a Neretva partján fekvő középkori Pociteljt látogatjuk meg.
4. NAP » Napi programunkat a Neum-Opuzen-Metković-Neum útvonalon töltjük el. Nagy citrusföldeket látha-

tunk, citrom- narancs- és mandarinültetvények váltják
egymást. Opuzenben vár bennünket a gazda köszöntőitallal és szárított füge kóstolóval. Megismerkedünk a szüretelés technikájával, és magunk is szedhetünk egy zsák
mandarint (2-3 kg). Közben vásárlási lehetőség különböző
helyi termékekből: mézek, lekvárok, facsemeték, pálinkák, likőrök, gyümölcsök...). A szüretet követően Metkovićba utazunk, ahonnan kishajókkal fotó-szafaris csónakázáson veszünk részt a Neretva-deltában. Egészen a
birtokig hajózunk, ahol autentikus ebéddel várnak minket, közben pedig élőzenét is szolgáltatnak nekünk. Itt is
alkalmunk nyílik vásárolni a helyi termékekből.
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.

ÚJ

EGYÁGYAS FELÁR

16 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

25 HRK/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Bosznia-Hercegovina
2019. 08. 22-25.

» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

Ezerarcú
Bosznia
1. NAP » Utazás Horvátországon át Boszniába. Elsőként a néhány éve feltárt visokói piramist látogatjuk meg,
amely messzi földről csalogatja a látogatókat. Idegenvezető kíséretében ismerkedünk a piramis levegőjének egészségre gyakorolt jótékony hatásával, az ásatás eredményeivel. Tovább utazunk Szarajevóba, ahol 3 éjt töltünk.
2. NAP » A mai napon az ország fővárosával ismerkedünk, bebarangolva zegzugos utcáit, a térség legnagyobb
bazárját, a Bascarsiját. Európa Jeruzsálemének méltán
nevezik, hiszen különböző kultúrák és vallások olvasztótengelyének tekinthető. Itt egymás szomszédságában
láthatunk zsinagógát, keresztény templomot és mecsetet.
Felkeressük az I. világháborút kirobbantó merénylet helyszínét, a délszláv háború remény alagútját. Trebevic hegyéről elénk táruló panoráma teszi felejthetetlenné Szarajevót.
3. NAP » Kirándulást teszünk az ország másik részét
jelentő Hercegovinába, a csodás szépségű Neretva-folyó mentén. Mostarban sétálva jutunk el az eredeti for-

89 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

15 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás

mában újjáépített Öreg hídhoz, melynek szépsége írókat,
költőket, festőket ihletett meg. A Kujundzilukban barangolva igazi keleti hangulatot tapasztalunk, látva munka
közben a rézműveseket, szőnyegárusokat. A török ház
látogatása során megismerjük a középkori család életét,
a Koski-mecsetben a vallási szokásokat.
A nap második felében utazunk a Bosnyák Királyság
egykori székhelyére, a csodálatos környezetben fekvő Blagajba. A Buna-folyó forrás vidékének természeti szépsége, a derviskolostor misztikus hangulata nyújt
maradandó élményt.

A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

4. NAP » Körutazásunk utolsó napján az ország történelmi emlékeinek fontos állomását tekintjük meg.
Jajce vára magyar emlékeket idéz, hiszen Mátyás
király foglalta vissza és tette a bánság székhelyévé. A
vizek országának nevezett Bosznia leghíresebb vízesését csodáljuk meg, melynek látványa Csontváryt is
megigézte. Ezt követően Horvátországon át térünk
vissza hazánkba.

SZÁLLÁS
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BELÉPŐDÍJAK

35 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

5

Csehország ÚJ
2019. 07. 25-28.
» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

82 600 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

26 800 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

830 CZK/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Pilzen, cseh sör
és gyógyvíz
1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban, utazás rövid pihenőkkel Cesky Krumlovba. Az Unesco által is védett városka
már fekvéséből adódóan is lenyűgöző. A Vltava-folyó kanyarulatában található kisváros két részre bontható – a Fő tér
körüli polgári negyed és a fölé magasodó Várhegy. A gótika
és a reneszánsz stílus jegyeit magán hordozó vár épülete
később kibővült egy színházzal is, mely egyedülálló emléke a régmúltnak. A kastélyparkból tökéletesen ráláthatunk
az óváros díszített homlokzatú színes házaira. Továbbutazás
Pilzenbe, a cseh sörgyártás egyik fellegvárába.
2. NAP » Reggeli után elsőször Kladruby-ban állunk
meg, ahol felkeressük az ország egyik legnagyobb egyházi épületét. Itt megismerkedhetünk a bencések különleges világával, az „Imádkozz és dolgozz” mottóval. A
lélek mellett a test is megköveteli a jó ápolást, tudták
ezt már a 19. század elején, mikor is gombamód szaporodtak a fürdővárosok. A délutánt mi is két fürdővárosban, Marienski Lazne-ban – a „Királyok fürdőjében”
valamint Frantiskovy Lazne-ban töltjük.

6

3. NAP » A délelőtti órákban felfedezzük Pilzent.
Az egykori Európai Kulturális Főváros nemcsak söréről,
hanem egyeteméről és püspöki székhelyéről is híressé vált. Legjelentősebb látnivalói a Fő téren helyet
kapott Szent Bertalan-katedrális, a Városháza a Serfőzők próbapadjával, a Tyl Színházzal. A közeli parkban
rátalálunk gyermekkorunk felejthetetlen bábjaira –
Spejbl és Hurvinek szobraira. Városnézés után ideje betérni a Plzeni Sörgyárba egy pofa sörre. A sörkóstoló után az ország legnagyobb gyógyfürdőjébe,
Karlovy Vary-ba utazunk. Gyógyvize mellett gyógynövénylikőréről, a Becherovkáról is ismert, de megkóstolhatjuk a „fürdőostyát” is.
4. NAP » Hazafelé megállunk Ceské Budejovice-ben.
A Fő tér árkádjai alatt ma is kereskedők árulják portékájukat. Továbbutazunk Trebonba, ahol rövid sétát
teszünk, majd Magyarország felé vesszük az irányt.
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Olaszország
2019. 06. 13-16.
» 4 NAP / 3 ÉJ

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

RÉSZVÉTELI DÍJ

92 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

19 200 Ft/fő

3. NAP » A tó déli részén, mediterrán növényekkel
beültetett, hosszú földnyelv végén van Sirmione. A
Garda-tó gyöngyszemeként is emlegetett városka már
az ókorban is kedvelt volt, ahogy erről egy római-kori
épület, a Catullus grotta tanúskodik. A narancsfákkal
beültetett part közelében áll a város jelképe, a középkori Scaligeri vár. A kellemes klíma, a gyönyörű táj,
a tóban feltörő gyógyvíznek köszönhetően Sirmione
az egyik legnépszerűbb városa a tónak. Délután felkeressük a másik két híres városkát: Desenzanot, ahol a
Garda-tó legnagyobb kikötője, hangulatos tóparti sétánya, történelmi emlékű épületei várnak ránk és Peschierat, ahol egy ókori-középkori erőd falai között épült
fel a város egy része.
4. NAP » A szerelmesek városa, Verona szerepel a
programunkban. Sétánk során megnézzük Júlia házát és
a város legérdekesebb ókori emlékét, az arénát, a piactéren helyi finomságokat kóstolhatunk, majd megnézzük a
Signoria tér híres épületeit, a különleges gótikus Scaligeri-sírkertet és a dómot. Hazaérkezés a késő esti órákban.

ÚJ

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

50 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
a Garda-tó környékén
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Franciaország
2019. 03. 01-05.

» 5 NAP / 4 ÉJ

Virágkarnevál Nizzában,
Citromünnep a Cote d’Azur-ön!
1. NAP » Hajnali órákban kelünk útra, hiszen ma hosszú út
áll előttünk. A mai nap végállomása a francia határhoz közel
eső Virágok Riviérája, ahonnan szomszédolni járunk majd a
Cote d’Azur partvidékére. Szállás San Remo környékén (3 éj).

ről nézhetjük végig az idei mottónak - „Fantasztikus világok” – megfelelően citrommal és naranccsal díszített
kocsikat majd utána a Bioves-kertben felállított, tonnányi gyümölcsből kialakított óriásszobrokat.

2. NAP » Mai napunk a virágok jegyében fog eltelni Nizza városában. A délelőttöt városnézéssel töltjük – Mont
Boron, Garibaldi tér, az antik Cimiez, Promenade des Anglais, Hotel Negresco, ortodox templom és sok egyéb más.
Tökéletes klímája miatt a tavasz beköszöntével már közel
150 éve átváltozik az Európa-szerte híres Virágkarnevál
helyszínévé. Az idén a nemzetközi filmezés világába kalauzolnak el bennünket virágdíszbe öltöztetett kocsik, számtalan tánccsoporttal valamint élőzenét szolgáltató együttessel. A 1,5 órás műsort kényelmesen, a tribünről követhetjük
végig. Szabadidő, majd vissza a szállásra.

4. NAP » Reggeli után elindulunk a Pó-síkság felé. Napközben bőven van időnk, így Észak-Olaszország egyik
gyöngyszemét, Európa egy korábbi kulturális fővárosát, Genova-t keressük fel. Az egykori tengeri köztársaság óriási gazdagsággal bírt. Tegyünk egy közös sétát
és merüljünk el a gazdagság évszázadaiban a San Giorgio egykori banképülete, San Lorenzo-székesegyház, a
Dózse-palota, a jezsuita Jézus-templom, Porta Soprana,
Kolumbusz háza, Ferrara tér és nem utolsósorban a Strada Nuova palotái segítségével. Szállás Vicenza környénén.

3. NAP » Ezt a napot is a francia Riviérán töltjük.
Célunk a közvetlenül a francia-olasz határ mögött húzódó egykori olasz város Menton, mely szűk kis utcáival,
sziklához tapasztott belvárosával és már ilyenkor is kellemes klímájával csalogatja a vendégeket. Ma azonban
ennél többet kínál a város, hiszen a tengerparti sétány
kora délután a Citromünnep helyszíne lesz. A tribün-

5. NAP » Utunkat Aqulieaban szakítjuk meg egy látogatás erejéig. Az egykori római település virágzó kereskedőváros volt, ma jelentéktelennek tűnő kikötő régen
hatalmas mennyiségű árut fogadott és továbbított észak
felé. Ebből az időből maradt ránk óriási értéket képviselő kora keresztény mozaikja is. Templomában felbukkannak a portyázó hunok is. Folytatva utazásunkat az esti
órákban érkezünk haza.
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RÉSZVÉTELI DÍJ

119 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

30 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

55 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3

szálloda

ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Csehország ÚJ
2019. 08. 29-31.
» 3 NAP / 2 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

59 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

18 200 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 2 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

500 CZK/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Cseh
Paradicsom
1. NAP » Korai indulás után első megállónk Litomysl,
Smetana, a híres zeneszerző szülőhelye. Az Unesco azonban káprázatos kastélya miatt vette fel az örökségi listára. A különlegesen díszített homlokzat mesés gazdagságra utal, színházában pedig a kor legjelentősebb művészei
léptek fel. Következő állomásunk az Elba partján fekvő
egyetemi város, Pardubice. Kastélya mellett az óváros
középkori festett és stukkós házai, mint a Városháza, a
Ház az Arany birkához vagy a Ház a Fehér lóhoz ejtenek
bennünket ámulatba. Továbbutazás a szálláshelyre (2 éj).
2. NAP » Reggelit követően sétát teszünk a hagyomány szerint a Királynék városának tartott Hradek
Kraloveban. A háromszögű, elnyúló Nagy téren találjuk a székesegyházat, a Városházát, az egykori jezsuita
kollégiumot és számtalan kereskedőházat. Közös sétánk
után elindulunk a Cseh Paradicsom egyik különleges-

ségét bejárni. Az Adrspach-Teplicei-sziklavidék egy
gyalogosan bejárható sziklaerdő. Szikláinak mindegyike elindítja fantáziánkat, így láthatunk egy szerelmes
párt, egy polgármestert, de átmehetünk az „Egérúton”
is. Kirándulásunkat Broumovban folytatjuk, ahol egy
rövid séta keretében ismerkedünk a városka nevezetességeivel – apátság, Fő tér és a különleges, Skandináviára jellemző fatemplommal. Egy kis lengyel kitérővel érkezünk vissza a szálláshoz.
3. NAP » Hazafelé megállunk Zdarban, Zelena Hora
templománál, ahol Nepumuki Szent János kultuszának megfelelően kegytemplomot emeltek. Évszázadok
óta zarándokok ezrei keresik fel ezt a búcsújáró helyet.
Továbbutazás Brnoba, Morvaország fővárosába, mely
változatos építészetével méltán élvez műemléki védettséget. Hazaérkezés az esti órákban.

2019. 04. 19-21.
2019. 08. 02-04.
2019. 10. 20-22.
» 3 NAP / 2 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

56 300 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

18 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 2 éj szállás reggelivel + 1 vacsora
• csoportkísérő idegenvezető
• helyi idegenvezető Prágában
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• fakultatív program
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

570 CZK/fő + 20 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV
HAJÓKIRÁNDULÁS
A VLTAVÁN

25 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

Prága
3 nap
1. NAP » Prágába vezető utunkat először Trebonban szakítjuk mag. A Schwarzenberg-család egykori tulajdona ma mutatós polgárházai miatt védettséget élvez. A kiszélesedő Fő tér végén találjuk a kastélyt.
Innen utazunk tovább a Luznice-folyó partján épült
huszita kisvárosban, Taborba. A reneszánsz korban
épült házai sgraffitos díszítésüknek köszönhetően a
várost látványossá teszik. Az egykori várban ma sörgyár működik, így egy korty helyi sör nélkül mi sem
hagyhatjuk el a várost. Továbbutazás Prágába, ahol
elfoglaljuk a szállásunkat (2 éj).

SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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2. NAP » Ismerkedés Prágával. A kirándulás során
megtekintjük „Arany Prága” nevezetességeit. Délelőtt a
Várnegyed látványosságait a Szent Vitus-székesegyházat,
Szent György szobrát, az Aranyművesek utcácskáját

és a palotákat tekintjük meg. Délután a Szent Miklóstemplommal ismerkedhetünk meg, majd a híres Károly
hídon átsétálva folytatjuk utunkat. Este fakultatív programként lehetőség nyílik a Vltaván egy hajókirándulással
egybekötött vacsorán részt venni.
3. NAP » Reggeli után búcsút intünk Prágának és elindulunk Csehország egyik UNESCOs védettséget élvező
tája felé – Valticei Kultúrtáj. A környék egykori birtokosa a Monarchia talán legtehetősebb családja, a Liechtensteini hercegi család volt, akik számos kastélyt építtettek, köztük a ledniceit is. Tornyos homlokzata pazar
reprezentációs tereket és magánlakosztályokat rejt.
A kastélypark különleges növénygyűjteményével csábít
minden látogatót. Mikulovon keresztül érjük el az osztrák határt és haladunk tovább Magyarországra.
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Franciaország
2019.
08. 01-07.
» 7 nap / 6 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

204 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

76 800 Ft/fő

Párizs és a
Loire-völgye

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 6 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő és helyi
idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

1. NAP » Utazás Németországon keresztül Metzbe, a
tranzitszállásunkra. Útközben rövid pihenő a hangulatos
Regensburgban. Szállás elfoglalása (1 éj).

télyt, ezt követően az egyik legszebbnek tartott hölgyek kastélyába a Chenonceaux-i vízi kastélyba és parkjába teszünk látogatást.

2. NAP » Párizs fele folytatva utunkat, Reimsben
megnézzük a francia királyok ősi koronázó templomát, a
gyönyörű gótikus katedrálist. Chagall üvegablakai mellett a középkori mesterek kőfaragásai és a híres mosolygó angyal várnak ránk. Továbbutazás Párizsba, ahol
a Montparnasse-torony tetejéről találkozunk először a
város lenyűgöző látványával, majd a madártávlat után,
ismerkedünk a város nevezetességeivel: Notre Dame
katedrális, Pompidou központ, Forum des Halles, Palais
Royal, a Louvre híres üvegpiramisa, Diadalív, majd Párizs
legelegánsabb sugárútján a Champs Elysées-n sétálunk.
Szállás elfoglalása Párizsban (4 éj).

6. NAP » A reggeli elfogyasztása után vásárlási lehetőség a Défense negyedben, majd búcsút veszünk Párizstól. Délután továbbutazás Elzász fővárosába, Strasbourgba. Este a szállás elfoglalása (1 éj).

BELÉPŐDÍJAK
175 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)

7. NAP » Délelőtt városnézés Strasbourgban, a világ
egyik legmagasabb templomtornyának meglátogatása. Dél
körül indulás hazafelé, folyamatos hazautazás rövid megállókkal. Érkezés a késő éjszakai órákban Magyarországra.

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban

SZÁLLÁS

ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

3. NAP » A Napkirály hajdani rezidenciáját, a Versaillesi-kastélyt és a kertjét keressük fel. A kastély pompáját a királyi lakosztályok és a tükörterem, a mai napig
hűen őrzik. Minden a fényről, a dicsőségről szól. A kertépítészet különleges alkotása a szökőkutakkal, szobrokkal, medencékkel és a csodálatos virágokkal díszített park. Visszatérve Párizsba az Eiffel-tornyot keressük
fel, majd a város híres bohém-negyede, a Montmartre
következik. A Festők terénél figyelhetjük a portrékészítőket, megihatunk egy pohár Calvados-t és a
Szent-Szív-bazilika, vagyis a Sacre Coeur lépcsőiről élvezhetjük a város esti panorámáját.
4. NAP » A délelőtti órákban látogatást teszünk a
híres párizsi képtárban, a Louvre-ban, a világ egyik leggazdagabb múzeumában. Megtekinthetjük Leonardo
da Vinci híres Mona Lisa-ját. A képtár-palota meglátogatása után egy rövid sétát teszünk a belvárosban a Szajna
parton. Majd ellátogatunk az Invalidusok Dómjába,
ahol Napóleon sírja is található, és a Pantheon. Este
egy kellemes hajókiránduláson veszünk részt a Szajnán.
A Szajnáról gyönyörű kilátás nyílik a megvilágított Párizsra, megtekinthetjük a még eddig nem ismert épületeket,
mint például a Musée d’Orsay-t, de kivilágított fényében
csodálhatjuk meg az Eiffel-tornyot és a már többi, általunk ismert épületet is.
5. NAP » Egész napos kirándulást teszünk a Loire
völgyében. Először meglátogatjuk a Chambordi-kas-
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Franciaország

ÚJ

2019.
05. 27-30.
» 4 nap / 3 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

209 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

38 400 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő és helyi
idegenvezető díja
• repülőjegy és reptéri illeték
• Bécs reptéri transzfer oda-vissza
• Párizs transzfer
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
140 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Párizs városlátogatás
repülővel
1. NAP » Autóbuszos transzfer a repülőtérre és a délelőtti órákban utazás Párizsba, majd transzfer a szállodába. Kora délutáni érkezésünket követően máris a város
felfedezésére indulunk. Párizs szívében a Cité-szigeten,
a Notre Dame-katedrálist nézzük meg, majd teszünk
egy sétát a Latin-negyedben. Este a híres bohém-negyed, a Montmartre következik! A Festők terénél figyelhetjük a portrékészítőket, megihatunk egy pohár Calvados-t és a Szent-Szív-bazilika, vagyis a Sacre Coeur
lépcsőiről élvezhetjük a város esti panorámáját.
2. NAP » A világ legszebb múzeumai között számon
tartott Musée d’Orsay képei és a tárlatvezetés segítségével bepillantást nyerünk az impresszionizmus korszakába. A hajdani vasúti pályaudvar egészen különleges
otthonává vált Cézanne, Degas, Renoir, vagy Van Gogh
alkotásainak. Átsétálunk a Szajna túlpartjára, majd a
Tuileriák gyönyörű kertjén, és az elegáns Vendome téren át, ahol a híres Hotel Ritz található, érkezünk
a különleges Garnier palotához, vagyis az Operához.
Charles Garnier volt az építésze a gazdagon díszített
épületnek. Megnézhetjük a több mint 6 tonnás csillárt,
Chagall mennyezeti festményét, a gazdagon díszített
belső tereket és ki tudja, talán megpillanthatjuk a fantomot is. A nap zárásaként a Fragonard parfüm múzeum vár ránk az illatszergyártás titkaival és vásárlási lehetőséggel. Este látogatás az Eiffel-toronynál.

a közelben levő Biron palotát, Rodin hajdani otthonát
keressük fel. Itt nem csak a palotában, de a kertben is
olyan kincsek várnak ránk, mint a Gondolkodó, a Calais-i
polgárok vagy a Csók. Délután szabadprogram, vagy
fakultatív látogatás tárlatvezetéssel a Louvre-ban, a világ
egyik leggazdagabb múzeumában. A fantasztikus élmények után esti séta a Champs-Elysée-n és a Diadalívnél.
4. NAP » Szabadprogram, vagy séta a híres Pére
Lachaise temetőben, ahol magyar emlékekkel is találkozunk. Párizstól egy kellemes szajnai hajókirándulással veszünk búcsút, elhatározva, hogy ide még vis�szajövünk! Délután transzfer a repülőtérre, hazautazás,
majd transzfer az indulási helyszínekre.

3. NAP » Az Invalidusok dómjánál tiszteletünket tes�szük Napóleon emléke előtt, és akit érdekel, elmerülhet
a múzeum hadtörténeti kiállításaiban, míg a többiekkel

Utazzon velünk minőségi
hallótávolságban!
AZ INFORMÁCIÓ
ÍGY BIZTOSAN CÉLBA ÉR!
AKÁR 250 M-ES TÁVOLSÁGBAN IS
HALLHATÓ AZ IDEGENVEZETÉS!
A KATALÓGUSUNKBAN JELZETT, MINDEN NAGYOBB
UTAZÁSHOZ
AUDIO-GUIDEGÁL-BUSZ
KÉSZÜLÉKET
BIZTOSÍTUNK!
UTAZÁSI
IRODA KFT. • WWW.GALBUSZ.HU • INFO@GALBUSZ.HU
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Franciaország
2019.
06. 12-18.
» 7 nap / 6 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

174 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

38 400 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 6 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás

Provence
1. NAP » Kora reggeli órákban indulunk köztes pihenőkkel Olaszországba. Utunkat Vicenzaban, Palladio
városában szakítjuk meg. Felkeressük a város legfontosabb nevezetességeit, Basilica Palladio, katedrális és számos belvárosi palota. Továbbutazás a szállásra Bergamo
környékén (1 éj).
2. NAP » Elhagyjuk szállásunkat és Piemont felé ves�szük utunk. A régió fővárosa, Torino kiadóival és autóiparával az olasz gazdasági élet egyik motorja. Kulturális értékei felbecsülhetetlenek mind világi mind
egyházi tekintetben, hiszen itt őrzi Krisztus halotti leplét. Kihagyhatatlan emlékei a királyi palota, Palazzo
Madama, Porta Palatina és a Mole Antonelliana. Kossuth révén magyar vonatkozást is találunk. Elhagyjuk a
Pó-síkságot és rövid pihenőkkel érjük el a Rhone-deltát.
Szállás Arles-ban (4 éj).
3. NAP » A délelőttöt Arles belvárosában töltjük.
2000 éves történelme mindenütt nyomon követhető –
amfiteátrum, római színház vagy akár a városháza alatti ún. kriptoportikus. A középkor is hagyott elegendő
emléket. A bencés Saint Trophim-apátság homlokzata
és kerengőjének kőfaragásai egyedülállóak. Nem csoda,
hogy a nagy van Gogh is szerelmese volt ennek a tájnak,
a város utcái és a környező mezők visszaköszönő motívumok festményein. Délután a Rhone deltájában ismerkedünk egy különleges természeti környezet. Élővilága
a keveredő sós és édes víz miatt védett – camargue-i ló,
flamingók. Ellátogatunk Saintes Maries de la Merbe,
egy tengerparti kegyhelyre. Élvezzük a tenger közelségét és kóstoljunk meg a helyi konyha ízeit. Továbbutazás Aigues Mortes-ba, mely sólepárlóiról vált híressé.
A „tenger virága” akár jó ajándék is lehet a családnak.
Vissza a szállásra

az évszázadokat. Nimes hírét az ókorból fennmaradt építészeti emlékeinek köszönheti – Arénes, Maison Carrée, a
Nemau-forrás és az azt övező park, benne antik szentélyekkel. Tele élményekkel térünk vissza a szállásra.
5. NAP » A mai napot a „hátországnak” szenteljük.
Provence híres levendulamezőire vagyunk kíváncsiak,
melyek egy történelmi környezetben a senanque-i
apátságnál még látványosabbak. Ciszterci barátok
vonultak vissza és alapították meg vallási szigetüket itt.
Innen Rousillonba megyünk, ahonnan az ókor hölgyei
is beszerezhették a nőiesség egyik kellékét, a púdert.
Ma az okker ugyan inkább a festőpalettára való. Sétát
teszünk egy okkerföldön, ahol a sárgától a sötét vörösig
minden árnyalat megtalálható. Utolsó állomásunk Le
Baux. Innen származik bauxit szavunk. Ez a kisváros
festői környezetben különleges élmény. Egyik bányájában pedig a festészet ejt bennünket rabul – Carriéres
dé Lumiéres, felejthetetlen látogatás. Vissza a szállásra

A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
95 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

6. NAP » Olaszország felé Marseilles-ben meg kell
állnunk. Ez a színes kikötőváros ezer arcával mutatkozik
be. A város előtti szigeten raboskodott Monte Cristó
grófja. A város fölé épült székesegyház lélegzetelállító
látványt nyújt az öbölre. Továbbutazunk a ligúr partok
felé, szállás Celle Ligureban (1 éj).
7. NAP » Rendszeres pihenőkkel utazás haza, érkezés
a késő esti órákban.

4. NAP » Provence a pápák székhelye volt. A 14. században a pápaság áthelyezte központját Avignonba, melynek megfelelően a várost robosztus fallal fogták közre és felépítették a pápai erődöt. Elhagyva a Rhone-folyó
vonalát egy római vízvezetéket szeretnénk felkeresni. A
Pont du Gard szállította a környező dombvidék vizét Nimes
városába. Boltívei szinte érintetlen környezettel vészelték át
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Hollandia
2019.
04. 28.-05. 03.
» 6 nap / 5 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

167 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

49 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 5 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
75 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Hollandia
a tulipánvirágzás idején
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 édesvízi
tavat, az IJsselmeer-t. Végigmegyünk a 32 km hosszú
Afsluitdijk-en, vagyis a Zárógáton, ami a Világörökségi Watt-tengert és az IJssel-tavat választja el egymástól.
Rövid megálló Enkhuizenben, Hollandia egyik hajdani legfontosabb és ma egyik legromantikusabb kikötőjében. Keskeny csatornái, régi bástyái, házai, ízelítőt adnak a valamikori gazdagságából. Továbbutazás
Amszterdamba. Séta a híres „piroslámpás negyedben”.
A szállás elfoglalása Amszterdam környékén (3 éj).
3. NAP » Korai reggelit követően az alsmeeri virágtőzsdét keressük fel, ahol megnézhetjük, miként értéke-

sítik 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 napunkon. 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 megkóstolhatjuk a különböző tengeri finomságokat, vagy ehetünk egy igazi holland palacsintát
gyümölcsökkel megrakva, óriási tejszínhabbal kísérve.
Ezt követően látogatást teszünk egy tipikus holland
farmon, ahol beavatnak bennünket a sajtkészítés és
a fapapucsgyártás rejtelmeibe. A valamikori sziget,
Marken, elbűvölő házacskái, csatornái látványával
zárjuk a napot.
5. NAP » Délelőtt Hágát, a holland kormányzati
székhelyet keressük fel. Megnézzük a Binnenhofot, a
parlament középkori épületét, a lovagtermet, a királyi
hivatalt és lehetőség van megtekinteni a Mauritshuis-t,
a királyi képtárat, ahol a németalföldi mesterek híres
képeiben gyönyörködhetünk. Itt látható Vermeertől a
Leány gyöngyfülbevalóval, Delft látképe, vagy Rembrandt néhány alkotása is. Majd Rotterdamban az
Euromast toronyból élvezzük a fantasztikus kilátást a
világ egyik legérdekesebb panorámájú kikötővárosára.
Késő délután az első napi németországi szálláshelyünk
felé indulunk (1 éj).
6. NAP » A várakkal, hangulatos városkákkal kísért
Rajna-völgyéhez teszünk egy kitérőt, majd továbbutazva Németországon és Ausztrián át érkezünk haza a késő
esti órákban.
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Horvátország
2019. 06. 20-23.
» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

86 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

24 000 Ft/fő

Isztriai emlékek
nyomában
1. NAP » Utazás Szlovénián át Horvátországba, érkezés a horvát tengerpart legjelentősebb kikötő és egyben
nagyvárosába, a 200.000 lakosú Rijekába. Megismerkedünk a vasminiszterünk, Baross Gábor által tervezett
kikötővel, a parti Rivával, a híres Korzóval. Ezután Trsatra látogatunk, ahol az ország egyik leghíresebb kegytemplomát tekintjük meg. A Kvarner fővárosa után
érkezünk az Isztria egyik nevezetes városába, Pazinba.
Szállás Novigradban (3 éj).

3. NAP » Kirándulás Pulaba. A város első fénykora
a római korhoz kapcsolódik, amelyből ránk maradt az
amfiteátrum, Augustus-szentély, diadalív és a közélet
egykori színhelye a fórum. Szabadidőt követően visszaindulunk a szállásunkra, hogy a délutánt szabadon
strandolással, pihenéssel tölthessük.

2. NAP » A napot Porec világörökség részét képező
kiemelkedő nevezetességével, a Szent Euphrasius-bazilika megtekintésével kezdjük, majd ellátogatunk a természeti csodának számító Limski-fjordhoz. Itt végighajózva csodáljuk meg közel 10 km-en át a szűk öblöt.

4. NAP » Hazautazás közben, kicsit felidézzük a
Monarchia békebeli hangulatát az egykori Abbázia, a
mai Opatija tengerparti sétányán, az elegáns szállodák,
kávézók között. Az arisztokrácia üdülővárosa után indulunk vissza Magyarországra, Zágrábon át.

Ezt követően érkezünk a romantika városának nevezett
Rovinjba, az egykori velencei Rovigóba.

ÚJ

A részvételi díj tartalmazza:
• autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

400 HRK/fő és 15 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Horvátország
2019. 05. 25-26.
2019. 09. 28-29.
» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

40 400 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

9 500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás

Horvátország gyöngyszemei
Plitvice és Krk-sziget
1. NAP » Utazás a világszerte méltán híres Plitviceitavak Nemzeti Parkba. Tavak zeg-zugos szövedéke
összesen 92 vízesés tesz látványossá. A tóvíz kékje
ezernyi árnyalattal csörgedezik a kis zúgókon át. A
látvánnyal nem lehet betelni. Gyalogosan és hajóval
fedezzük fel a természet ezen különleges gyöngyszemét. Szállás a tóvidéken.

2. NAP » Reggeli után elindulunk a horvát tengerpartra. Az Adria legnagyobb szigetén, a Krk-szigeten tölthetünk ma pár órát. A sziget arculatát a tradicionális kőépületek mellett olajligetek jellemzik. Kultúrális és természeti
értékei a szigetet a turizmus fellegvárává tették. Mi a
főváros építészeti emlékeivel ismerkedünk – székes-egyház, városfal, Frangepán-kastély, római mozaikok. A kora
délutáni órákban indulunk haza, érkezés az esti órákban.
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A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

150 HRK/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Horvátország
2019.
07. 05-10.
» 6 nap / 5 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

135 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

22 500 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 5 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
250 HRK/fő
(tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV 4. NAP
4 000 Ft/fő (min. 20 fő
jelentkezése esetén)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

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

5. NAP » Elhagyva Bosznia-Hercegovinát tovább folytatjuk Dalmácia szépségeinek feldolgozását, elsőként Split
városáét. A város 2000 év tanúja, hiszen láthatjuk az
egykori császári palotát, melyet Diocletianus építtetett.
Megtekintjük az egykori pogány szentélyből kialakított
keresztelőkápolnát és kisétálunk a gyönyörű pálmafákkal díszített tengerparti korzóra, majd a szabadidő után
Trogirba látogatunk. A városban sétálva igazi velencei
hangulatot tapasztalunk, hiszen a Velencei Köztársaság
idejében kiemelkedő jelentősége volt, melyet a városfal
és a Kamerlengo-erőd bizonyít. Legnagyobb nevezetessége a Szt. Lőrinc-székesegyház, melynek kincstárát is látjuk majd. Második honalapítónknak nevezett IV. Bélára
a közeli Király-sziget emlékeztet. Uralkodónk itt talált
menedéket a tatár elől. Szállás Sinjben (1 éj).
6. NAP » Búcsúzunk Dalmáciától és hazaútban az
ország fővárosát, Zágrábot látogatjuk meg, ahol szent
királyaink emlékével találkozunk először, amikor a Kaptolban található székesegyházat tekintjük meg. A városnézést a Gradecen folytatjuk, a parlament, a kormányzói palota és a Szt. Márk-templommal. Szabadidő után
indulunk az ismertetett útvonalon Magyarországra.

3. NAP » A világ egyik gyöngyszemének méltán tartott Dubrovnik lesz a mai kirándulásunk célpontja, ahol
helyi idegenvezető mutatja meg számunkra Raguza
városának felbecsülhetetlen értékeit, kolostorokat és
templomokat, a velencei stílusú városházát, a mindig
nyüzsgő piacokat. Szabadidő keretében hajókázásra is
van lehetőségünk.
4. NAP » A mai napon fakultatív kirándulás keretében látogatunk egy „más” világba, Bosznia-Hercegovina műemlékekben bővelkedő városába, Mostarba.
A várost kettészelő Neretva két partján elterülő város
lenyűgöző hatást kelt mecsetjeivel, minaretjeivel és az
új keresztény templomokkal. Igazi keleti hangulatot
tapasztalunk Kujundzilukban, átsétálva a Csontváry-t
is megidéző újjáépített Öreg hídon. Délután folyamán
a Neretva partján fekvő középkori Pocitelj fellegvárat
látogatjuk meg és ezután térünk vissza a tengerpartra,
ahol még a délután folyamán fürdési lehetőségünk lesz.

14

GÁL-BUSZ UTAZÁSI IRODA KFT. • WWW.GALBUSZ.HU • INFO@GALBUSZ.HU

ÚJ

Horvátország
2019. 07. 01-03.
» 3 NAP / 2 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

63 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

19 800 Ft/fő

Kvarner-öböl és Isztiai-félsziget ékkövei,
Porec-i fürdőzéssel
1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban Opatija pálmafás tengerpartjára. Opatija (Abbazia) egykor az OsztrákMagyar Monarchia része volt. A város épületein érződik, hogy arisztokratáknak, báróknak és hercegeknek
építették. A patinás szállodák a legelőkelőbb embereket
fogadták az elmúlt 200 évben. A 12 km hosszú tengerparti sétányát, a Lungomare-t az Adria egyik legszebb
sétányának tartják. Az út mentén láthatjuk a Leány
sirállyal szobrát, az Angyali üdvözlet- és a Szent Jakab
templomot. Szállás Porec-ben.
2. NAP » Fakultatív kirándulással ellátogatunk a
félsziget déli csücskében fekvő Pulaba, ahol a régmúlt

antik építészeti elemeit még ma is megcsodálhatjuk. Az
egykori amfiteátrum mellett római emléket találhatunk
még itt szép számmal – Augustus-szentély, római városkapu és mozaikok formájában. Élvezzük ezt a különleges
hangulatot egy kávézó teraszán. Visszatérünk a szállodába és délután lehetőségünk nyílik kihasználni a tenger
közelségét egy kis fürdőzésre.
3. NAP » Reggelit követően alkalmunk adódik kicsit
Rijekaval ismerkedni. Az egykori jelentős kikötőváros a magyar történelemhez kötődik. Utunkat folytatjuk hazafelé, közben kis sétát teszünk majd Mariborban.
Hazaérkezés az esti órákban.

A részvételi díj tartalmazza:
• autóbusz költségei
• 2 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• fakultatív kirándulás díja
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

50 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV PROGRAM
3 500 Ft/fő (min. 20 fő
jelentkezése esetén) + belépő
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
2019. 09. 01-07.

» 7 NAP / 6 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

134 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

51 000 Ft/fő

Isztriai
nyaralás
1. NAP » Érkezés a kora délutáni órákban Porecbe. Szállás
elfoglalása (6 éj).
2-6. NAP » Pihenés, fürdőzés az Adria partján.
7. NAP » Hazautazás, érkezés az esti órákban.
FAKULTATÍV PROGRAMOK
LIMSKI FJORD–ROVINJ » Ellátogatunk a természeti
csodának számító Limski-fjordhoz. Itt végighajózva csodáljuk meg közel 10 km-en át a varázslatos öblöt.
Ezt követően érkezünk a romantika városának nevezett
Rovinjba, az egykori velencei Rovigóba. Belépődíj: 15
EUR/fő + 50 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)
PULA–BRIONI SZIGETEK » Kirándulás Pulaba.
A város első fénykora a római korhoz kacsolódik, amelyből ránk maradt az amfiteátrum, Augustus-szentély, diadalív és a közélet egykori színhelye a fórum. Szabadidőt
követően kirándulunk a nemzeti parkok közé tartozó

Brioni-szigetek legnagyobbikára. Itt kisvonaton utazva ismerkedünk a titói korszakkal, hiszen látjuk a szafari
parkot, melynek állatait ajándékként kapta az egykori
államfő. Belépődíj: 300 HRK/fő (tájékoztató jellegű ár)
RIJEKA–OPATIJA » A horvát tengerpart legjelentősebb kikötő és egyben nagyvárosába, a 200.000 lakosú
Rijekába utazunk. Megismerkedünk a vasminiszterünk,
Baross Gábor által tervezett kikötővel, a parti Rivával,
a híres Korzóval. Ezután felidézzük a Monarchia békebeli hangulatát az egykori Abbázia, a mai Opatija tengerparti sétányán, az elegáns szállodák, kávézók között.
Belépődíj: nincs
TRIESZT–MIRAMARE-KASTÉLY » Kirándulás a
hangulatos olaszországi Triesztbe, városnézés, majd az
osztrák mesekastélyt, a Miramare-kastélyt látogatjuk
meg, mely Habsburg Miksa osztrák főherceg és felesége,
Sarolta belga királyi hercegnő részére épült isztriai fehér
mészkőből. Belépődíj: 10 EUR/fő (tájékoztató jellegű ár)
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A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 6 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

FAKULTATÍV PROGRAM
(min. 15 fő jelentkezése esetén)
Limski fjord-Rovinj:
3 000 Ft/fő + belépő
Pula-Brioni-szigetek:
3 400 Ft/fő + belépő
Rijeka-Opatija:
4 700 Ft/fő + belépő
Trieszt-Miramare-kastély:
4 300 Ft/fő + belépő
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Horvátország, Szlovénia
2019. 05. 18-19.
2019. 09. 07-08.
» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

34 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

8 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

Postojna
– Plitvice

BELÉPŐDÍJAK

150 HRK/fő és 32 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

1. NAP » A délelőtti órákban érkezünk a szlovén
karsztvidékre, mely a vadregényes barlangrendszerek
hazája. A cseppkőbarlangok közül a leghíresebb és látványosabb kerül a programunkba, az 1812 óta ismert
postojnai, melyet elektromos kisvonaton utazva, illetve
gyalogosan ismerünk meg. Ezt követően egy egyedülállóan látványos sziklavárat nézünk meg, mely egy hatalmas
sziklahasadék adottságait kihasználva épült a középkor-

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

Lengyelország
2019. 08. 08-11.

» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

74 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

19 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• fakultatív program díja
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

200 PLN/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV PROGRAM:
AUSCHWITZ

4 000 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

Krakkó
és környéke
1. NAP » Utazás rövid pihenőkkel a Magas-Tátra lengyel fővárosába, Zakopaneba. Siklóval jutunk fel a
Gubalowkara, ahonnan pazar kilátás nyílik a városra.
Sétálóutcája nyüzsgő életéről hires. Szállás Zakopaneban.
2. NAP » Reggeli után indulás a történelmi magyarlengyel határfolyóhoz, hogy tutajra szálljunk a Dunajecen. A délutánt már Krakkóban töltjük, felfedezzük
az óváros műemlékeit. Végigsétálunk az egykori királyi
főváros fő útján a Wawelhez, itt találjuk a királyi palotát
és a Wawel-székesegyházat. Szállás 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 tabor a második világháborúban történtekre emlékeztet bennünket.
Vissza a szállásra
4. NAP » Reggeli után indulunk Wieliczkaba, ahol
a mélybe szállva a sófejtés évszázados múltjával, annak
tárgyi emlékeivel ismerkedünk meg. Hatalmas belső terei, mint földalatti katedrálisok tárulnak elénk.
Szemünk előtt kel életre a múlt, ahogy a középkor
fehér aranyát fejtették és a felszínre szállították.
A kora délutáni órákban indulunk haza, érkezés a késő
esti órákban.

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Magyarország
» Queen –
We will rock you:
2019. 06. 29-30.
» Szerelmes
Shakespeare:
2019. 07. 13-14.

» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

35 000 Ft/fő

Világhírű musical Szegeden!
Szegedi Szabadtéri Játékok
1. NAP » Indulás a reggeli órákban Szegedre. Délelőtt
látogatást teszünk Szegeden.
Szállás elfoglalása, korai vacsora, majd indulás a Szabadtéri
Játékok színterére a Dóm térre. Ott megtekintjük a 21
órakor kezdődő We will Rock You vagy Szerelmes
Shakespeare c. előadást.
Rossz idő esetén, az előadást az esőnapra
helyezheti át a szervező. Programunkat
ebben az esetben az új időponthoz igazítjuk.

2. NAP » Reggelit követően városnéző sétára indulunk a Tisza parti városban. Első megállója 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. Megtekintjük a legendás Tisza Szálló épületét és a Városházát,
melyet a mellette álló bérházzal a „Sóhajok hídja” köt össze. Tiszai hajózáson veszünk részt, majd
ezt követően visszaemlékezünk az előző esti élményekre a Dóm téren. Rövid szabadprogram Szeged sétáló
utcáján, a Kárász utcán. Hazaérkezés az esti órákban.

ÚJ

EGYÁGYAS FELÁR

8 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• színházjegy
(Turku és Parma szektor)
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
BELÉPŐDÍJAK

5 000 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

4 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Magyarország
2019. 07. 14-15.

» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

27 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

8 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja

Bajai
Halászlé Fesztivál
1. NAP » Korai indulással és egy köztes pihenővel
érkezünk meg Kalocsára, ahol a pingáló asszonyok
munkáját nézzük meg. Az egykori állomás épületének
festett motívumai legszebb példái kézügyességüknek.
Emellett érdekes a Kalocsai Tájház és a frissen restaurált székesegyház. Innen utazunk tovább Bajára, ahol
először elfoglaljuk a szállásunkat, utána pedig belevetjük magunkat a halfőző verseny forgatagába. A színpadi
programokat ünnepélyes tűzgyújtás és főzés követi, természetesen a kóstolás sem maradhat el.

2. NAP » Késői reggeli után indulunk felfedezni a
Duna-Dráva Nemzeti Park egyik felét. A Gemenci-erdő
az emberi kéz alkotása, melyet kisvasúttal ismerhetünk
meg. Ezt a tájat és élővilágát a Duna vízállása alakítja, így évszakonként más-más arcát mutatja. Szarvasok,
vaddisznók és a madárvilág legimponzánsabb képviselői,
mint a rétisas, kerecsensólyom vagy akár a fekete gólya
teszik ezt a világot az egyre inkább városiasodó ember
számára felejthetetlen élménnyé. Rövid szekszárdi
pihenő után indulunk haza, érkezés az esti órákban.
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A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
BELÉPŐDÍJAK

2 000 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Magyarország ÚJ
2019. 05. 11-12.
» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

36 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

8 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás reggelivel
• csoportkísérő idegenvezető díja
• vacsorával egybekötött
borkóstoló
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
BELÉPŐDÍJAK

10 000 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Pécs és
környéke
1. NAP » Kora reggeli indulás után az ország mediterrán vidékére érkezünk. Pécs Európa Kulturális Fővárosa rangját joggal viselhette. Látnivalói bőven kitöltik a
délutánt. Ellátogatunk az Unesco Világörökségi Listájára felkerült ókeresztény sírkamrákba, melyek az ókori
Pécset tárják fel előttünk. Néhány lépésre onnan található a
város egyházi központja – a székesegyház, melynek belső tere felülmúlhatatlan. A Fő tér a török hódoltság emlékét őrzi a dzsámival. További fontos építészeti emléke
a bélvárosnak a Városháza, az egykori Hamerli-palota, a
színház valamint több díszes polgári ház a sétálóutcában. A
késő délutáni órákban elfoglaljuk a szállásunkat. A környék
kihagyhatatlan értéke a Villányi-hegység lankáin termelt bor,
melyet vacsorával egybekötött kóstolóval élvezhetünk.

2. NAP » Reggeli után visszatérünk Pécsre, hogy a
Zsolnay Kulturális Negyedet fedezzük fel. A felújított
negyed kiállításokkal és egy látványmanufaktúrával várja a látogatókat, melyek révén bepillanthatunk a Zsolnaycsalád múltjába és sikereibe. A Zsolnay Mauzóleum
kihagyhatatlan helyszíne Pécs külvárosának. Hazafelé benézünk Ibafára, ahol a híres Pipamúzeumot keressük. Továbbutazás a Zselic dombjai között, ahol a
skanzen gyűjteménye által visszatekintünk az elfeledett
a paraszti kultúrába. Érkezés az esti órákban.

Magyarország ÚJ
» 2019. 02. 24-25.
» 2019. 12. 01-02.
» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

35 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

12 500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó

Ízekben gazdag gasztronómiai
és barokk élmények

BELÉPŐDÍJAK

2 600 Ft/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

4 kastélyszálló
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

Disznótoros program
• svédasztalos reggeli, disznótoros
ebéd, disznótoros vacsora
• A disznóvágás napján korlátlan pogácsa, forralt bor, csapolt sör, Nagyrédei
bor, pálinka és tea fogyasztása.
• Távozáskor svédasztalos reggeli
+ kóstoló csomag

1. NAP » Hajnali órákban indulunk, és némi ráhangolódás után aktív részesei lehetünk egy hamisíthatatlan
fenyőharaszti disznóvágásnak Versegen. Egy „jó reggelt” pálinka kíséretével megkezdődik a disznóvágás.
Az áldozat életének utolsó pillanataiban csak a böllér és
a segédei vesznek részt, ezután kezdődik a disznó feldolgozása: perzselés, tisztítás, majd a felbontás. A program
során 21.00 óráig élő zenekar szórakoztatja a vendégeket.
A torral járó megpróbáltatásokat és fáradtságot a szállásunkat biztosító kastélyszálló minden igényt kielégítő
wellness részlegében pihenhetjük ki. Itt másnap délig
pihenhetünk és frissülhetünk fel.
2. NAP » Hazafelé úton látogatást teszünk Gödöllőn,
ahol Magyarország egyik legnagyobb barokk kastélyát
tekintjük meg.
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Montenegro
2019.
07. 16-22.
» 7 nap / 6 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

155 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

28 800 Ft/fő

Montenegro,
a fekete hegyek országa
1. NAP » Indulás a kora reggeli órákban. Folyamatos utazás Horvátországon keresztül rövid pihenőkkel
Szarajevoba. A város nevezetességeivel ismerkedünk,
bazár, dzsámik, székesegyház és természetesen Ferenc
Ferdinánd meggyilkolásának színhelye. A szállás elfoglalása után vacsora (1 éj).

templomokat, a velencei stílusú városházát, a mindig
nyüzsgő piacokat. Ezt követően Splitben megtekintjük
az egykori pogány szentélyből kialakított keresztelőkápolnát és kisétálunk a gyönyörű pálmafákkal díszített
tengerparti korzóra, majd a szabadidő után indulunk
szállásunkra (1 éj).

2. NAP » Reggeli után továbbutazás Montenegroba.
Útközben Bosznia-Hercegovina műemlékekben bővelkedő
városába, Mostarba látogatunk. Városnézés után rövid
pihenő, majd indulás Budvára a szálláshelyünkre (4 éj).

7. NAP » Reggeli után rövid városnézés Trogirban.
A városban sétálva igazi velencei hangulatot tapasztalunk, hiszen a Velencei Köztársaság idejében kiemelkedő jelentősége volt, melyet a városfal és a Kamerlengo
erőd bizonyít. Elköszönünk Horvátországtól és hazaindulunk. Rövid pihenőket tartva a késő esti órákban
érkezünk haza.

3. NAP » Reggeli után egész napos kirándulásra
megyünk. Budva városát elhagyva Sveti Stefan szigeténél fotószünetet tartunk, majd Stari Bar romváros
megtekintése következik. Közel 500 évet megyünk vis�sza a korban a romos épületek közt. Továbbindulunk a
Skadari-tóhoz, ahol rövid fotószünetet tartunk, majd
Vírpazarban 1,5 órás csónakázáson veszünk részt a
tavon. Egy fantasztikus úton érünk vissza a szálláshelyre.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 6 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
45 €/fő + 120 HRK/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

4. NAP » Reggelit követően Perast városába utazunk.
A történelmi városból kishajóval megyünk át az öböl
közepén található Szirti Madonna szigetre, ahol nem
csak a templomot, hanem az ott található kis múzeumot
is megtekintjük. Ezt követően Kotor városába utazunk,
ahol a városfalakkal körülvett város székesegyházát és
műemlék épületeit tekintjük meg. Városnézést követően szabad program következik, majd visszaindulunk a
szálláshelyre.
5. NAP » Reggel indulunk Cetinjébe, mely a régi időkben Montenegró fővárosa volt. Itt megtekintjük a kolostor épületét és a volt főváros makettjét. Továbbutazunk
Montenegró leglátogatottabb kolostorához, az Ostrogi
kolostorhoz. Félelmetes magasságban épült a hegy
meredek oldalába, épp ezért kis buszokkal jutunk fel,
majd tekintjük meg.
6. NAP » Reggelit követően elindulunk Horvátország felé. A világ egyik gyöngyszemének méltán tartott Dubrovnik lesz a mai kirándulásunk első célpontja,
ahol helyi idegenvezető mutatja meg számunkra Raguza városának felbecsülhetetlen értékeit: kolostorokat és
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Németország ÚJ
2019.
06. 03-07.
» 5 nap / 4 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

127 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

25 600 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide készülék
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
80 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Berlin
és környéke
1. NAP » Korai indulással folyamatos utazás Csehországon át a német fővárosba. A hosszú utat már Németországban szakítjuk meg egy kisebb séta erejéig az
Elba-parti Drezda városában. Az „Elba Firenzéjeként” is
nevezett város szépsége felülmúlhatatlan. A világháborús
bombázások a rendszerváltásig egy romvárost hagytak
hátra. Restaurált Óvárosa gazdag látnivalókban – Semperoper, Zwinger, Frauenkirche, Fürstenzug fejedelmi
menete. Továbbutazás a berlini szállás elfoglalására (4 éj).
2. NAP » Az egész napot Berlinben töltjük. Az elmúlt
30 évben Berlin hatalmas fejlődésen ment át, mely lassan összeolvasztja a valaha kettévágott várost. A világháború után megélt évtizedek sebei lassan begyógyulnak,
így a modern művészet is kap helyet. Busszal és gyalogosan fedezzük fel a várost – Brandenburgi-kapu, Kormányzati Negyed, Kancellári Hivatal, Bundestag, Bellevue-kastély,Opera, Francia Negyed, Berlini-dóm, Alexanderplatz,
TV-torony, a volt határsáv épülő negyedei, Checkpoint
Charlie, Múzeum-sziget. A városnézést rövidebb szabadidőkkel szakítjuk meg. Lehetőség múzeumlátogatásra.
3. NAP » Reggeli után a közeli porosz királyi városba,
Potsdamba indulunk, ahol egy napot töltünk el. Ez a ma
nyugodt kisváros a II. világháborút lezáró békefolyamatok helyszínéül szolgált. Az Unesco Világörökségi Listáján is helyet kapó Potsdam hatalmas parkjaival és a bennük felépült palotákkal messze földön híresek. A porosz

király rezidenciáját egy a Spree-folyóhoz tartozó tóvidékbe álmodta, így születhetett meg egy látványos park és
épületegyüttes – Sansoussi-kastély, Szicíliai-kert, Orangerie-palota, Kínai Teaház, Mecset-gépház. De ezen felül város más részei is vonzóak, mint például az Orosz
Negyed és a hollandoknak épített mai Óváros. Külső
kerületeiről sem feledkezhetünk meg, így hajóra szállunk
és a távolabbi palotákat a víz felől kaphatjuk lencsevégre.
4. NAP » Elhagyjuk a nagyvárosi nyüzsgést és zűrzavart és a mai délelőttünk egy egészen különleges vízi
világban telik, ez a Spreewald területe. Területe ma az
Unesco által is védett bioszféra rezervátum. Ez a vidék,
melyet a jégkorszak formált, folyóvizek kusza szövevénye és egyben a szorbok vagy vendek otthona. Az eredetileg szláv népcsoport évszázadok munkájával tudta lakhatóvá tenni a lápvidéket, melyre joggal büszkék
ma is. Viseletük, nyelvük és konyhájuk ízei is kiemelik
őket a német környezetből. Itt még ma is megmaradt a
vízi közlekedés, még a posta is csónakon érkezik. Szálljunk hát mi is csónakra és járjuk be a csatornákkal szabdalt szigetvilágot! „Gondolásunk” segítségével közben
közelebb kerülünk egyedi világukhoz. Délután visszautazunk Berlinbe, szabadprogram, akár múzeumlátogatás,
hiszen itt minden ízlésnek akad látnivaló.
5. NAP » Reggeli után elindulunk Magyarország felé.
Csehországon keresztül, elhaladva Prága mellett a város
legendás száz tornyából mi is megszámolhatunk párat.
Rendszeres pihenőkkel hazaérkezés a késő esti órákban.
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ÚJ

Németország
2019. 05. 23-26.
» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

96 200 Ft/fő

Bódeni-tó és
Mainau szigete
1. NAP » Folyamatos utazás Ausztria legnyugatibb
tartományába. A délutáni órákban Innsbruckkal ismerkedünk. A hajdani császárváros jelentős emlékei az
Aranytetős-ház, a Fő tér árkádos kereskedőházai, a Diadalív, Szent Jakab-dóm, Hofburg, Hofkirche valamint az
Isel-hegy sísánca. Továbbutazás a vorarlbergi szállásra.
2. NAP » A mai napot a Bódeni-tó északi partjának
szenteljük. A szigetre épült Lindau fő útvonala Miksa császárról kapta nevét, ahol a város legdíszesebb épületeire bukkanunk. A városháza freskói Miksa birodalmi gyűlésére emlékeztet. Harangjátéka évszázadok óta jelzi az
idő múlását. Oroszlános kikötői bejárata kereskedők és
futárok tömegét fogadta a város virágkorában. Továbbutazás Friedrichshafenbe, ahol figyelmünket a Zeppelin
Múzeumra fordítjuk. A múzeumban alkalmunk nyílik egy
léghajó bejárására, mely technikai fejlesztése Amerika és
Európa között állandó légi összeköttetést tett lehetővé.
Következő állomásunk az északi partvonal gyöngyszeme,

Meersburg. A teraszos partszakaszra épült városka fölé
magasodik a vár és a püspöki kastély, melynek teraszáról fantasztikus kilátás nyílik az egész tóra. Utolsó állomásunk Birnau búcsújáró barokk kegyhelye.
3. NAP » A déli partvonal is tartogat számunkra látnivalókat. A Mainau-sziget Európa egyik legszebb virágos kertje, mely mai arculatát a svéd királyi család egyik
ágának köszönheti. A kastély körüli 45 ha park látogatásunk idején rhododendronok, pünkösdi rózsák és ezernyi más virág színes szőnyeget borít a lábunk elé. Ezzel
a mesebeli természeti környezettel nem lehet betelni.
Napunk másik színhelye Konstanz, ahol a középkorban
nagy politikai csatákat vívtak. A pápaság harcának helyszínei ma is a város egyik legfontosabb látnivalói.
4. NAP » Reggeli után indulunk hazafelé, utunkat
Münchenben szakítjuk meg. Rövid séta a városban.
Érkezés a késői órákban.

ÚJ

EGYÁGYAS FELÁR

19 200 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

40 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Németország
2019. 06. 05-07.

» 3 NAP / 2 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

66 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

20 400 Ft/fő

Lajos király
bajor kastélyai
1. NAP » Bajorország legendás királya, II.Lajos különleges világába nyerhetünk betekintést kastélyai segítségével. A sort a legnagyobb kiterjedésű, Versailles
ihletésű Herrenchiemsee kastélyával kezdjük. A Kanonokok szigete lenyűgöző környezetet biztosít ennek a
100 m széles elegáns homlokzatnak. Termei különleges
műgonddal a német kézműipar legjavát sorakoztatja – a
díszlépcsőház, tükrös bálterem, a haló, a magán étkező
„terülj-terülj asztala”. Továbbutazás tiroli szálláshelyünkre
(Reutte és környéke).
2. NAP » A mai nap ellátogatunk a közeli Hochenschwangauba, ahol a király gyermekkorát, illetve szabad életének utolsó napjait töltött. II. Lajos gyermekkorát egy romantikus lovagvárban töltötte, mely időszak
erősen befolyásolta további életét. Az itt megismert

legendák ihlették a Neuschwansteini-kastély megépítésére. Legjobb barátja, Richard Wagner nagyszabású
operáinak főhősei néznek le ránk a Énekesek termében.
A trónteremben szent királyunk, Szent István alakja is
megjelenik. Délután kis sétát teszünk Füssenben, majd
visszatérünk a szálláshoz
3. NAP » Reggelit követően az egyetlen teljes egészében elkészült linderhofi királykastélyt keressük fel.
A hegyek között megbúvó kastély méretei ugyan jóval
alatta marad az eddig megismert kastélyokéval, de szépsége felülmúlhatatlan. Gazdag fafaragások, aranyozások, értékes kínai vázák és selymek világa ez. De nem
feledkezhetünk meg a park pagodáiról és egy mesterséges barlangról sem, mely a királyi magánszínház volt.
Hazaérkezés a késő esti órákban.
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A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 2 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

50 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Olaszország
2019. 08. 21-25.
» 5 NAP / 4 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

122 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

25 600 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide készülék
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Milánó és a
Lago Maggiore gyönyörű vidéke
1. NAP » Utazás Auzstrián át Olaszországba. Útközben megállunk Trentoban, Az Adige völgyében található
város volt az egyház egyik legnagyobb zsinatának a helyszíne, melynek építészeti emlékei ma is fellelhetőek. Festett
házai sokat mesélnek a város családjairól. Utunkat folytatjuk a Pó-síkság felé a Bergamo környéki szálláshelyre (1 éj).
2. NAP » Lombardia fővárosával, Milánóval ismerkedünk a mai napon. Megtekintjük a Sforza-várat és a
múzeumot, ahol Michelangelo híres Rondanini-pietáját is
láthatjuk. Majd a világhírű dalszínházat, a Scalat keressük
fel. Sétálunk a város szalonjaként is emlegetett II. Viktor
Emmanuel-Galériában. Megnézzük a dómot, Itália egyik
legszebb templomát, és akinek kedve van, érdemes felmennie a dóm tetejére is. Szállás Milánóban (3 éj).
3. NAP » A Lago Maggiore gyönyörű vidékét fedezzük ma
fel. Stresaból hajóval érjük el az Isola Bellat, ami a Borromeo-család jeles ünnepeinek a helyszíne ma is. A reneszánsz kastélyt, majd a különleges virágokkal, fákkal díszített

kertet járjuk végig. Ezt követően az Isola Pescatorira, vagyis a Halászok szigetére érkezünk, majd az Isola Madre botanikus kertjét és a Borromeoék első kastélyát tekintjük meg.
4. NAP » Az Észak-olasz-tóvidék másik gyöngyszeme a Comoi-tó, vele együtt történelmi városa Como.
Vagyonát a selyemnek köszönhette, mely mérhetetlen
gazdaggá tette a város. Az egyházi épületek mellett családi paloták ma is jól mutatják ezt a vagyont. A Villa Carlotta egyik legszebb példája ennek. Innen hajózunk át
Bellaggioba, majd visszatérünk a szállásra.
5. NAP » Délelőtt Bergamoba siklóval megyünk fel
a hegytetőn álló városközponthoz. Az ódon hangulatú
felsőváros, különleges épületeket rejt. Láthatjuk Colleoni, a neves zsoldosvezér kápolnáját. A dóm, a keresztelőkápolna, a városháza és a várostorony is Bergamo
hajdani gazdagságát hirdeti. Szabadidőnkben megkóstolhatjuk a kukoricalisztből készült süteményeket is!
Hazaindulás, hazaérkezés a késő esti órákban.

Olaszország
2019. 05. 04-05.
2019. 10. 05-06.
» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

39 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

6 500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
HAJÓJEGY

24 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

Velence és a
lagúnák varázsa
1. NAP » A kora reggeli indulás után utazás, majd
megérkezünk dél körül Punta Sabbioni kikötőjébe, ahonnan behajózunk Velencébe. Érkezés a Szent Márk térre.
Közben megtekintjük a város nevezetességeit, mint a
Dózse-palotát, a Szent Márk-bazilikát, a Sóhajok hídját
és a Canale Grandet stb. A program végeztével hajóval
visszatérünk Punta Sabbioni kikötőjébe, ahol buszunk
vár ránk. A szállást Jesoloban foglaljuk el.

2. NAP » Hajóra szállva a környező szigetekkel ismerkedünk meg. Meglátogatjuk az üvegiparáról híres
Murano szigetét, ahol bepillanthatunk az üvegkészítés rejtelmeibe, és vásárolhatunk is a helyben készült
termékekből. Délután Buranora, a csipkéjéről híres szigetre hajózunk, miközben a lagúnák növény és állatvilágával is megismerkedhetünk. Indulás délután 3 órakor
hazafelé. Érkezés a késő esti, éjszakai órákban.

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Olaszország
2019.
09. 05-08.
» 4 nap / 3 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

86 300 Ft/fő

Velence
másképp
1. NAP » Kora reggeli indulás után utazás kis pihenőkkel az Adriára. A kora délutánt egy kis sétával szakítjuk meg Udineban. A velenceiek uralmát mindenütt
markánsan jelzik az elhelyezett szárnyas oroszlánok és
a tipikusan velencei boltívek. Továbbutazunk a szálláshely irányába, majd késő délután helyi járattal behajózunk Velence szívébe, ahol első ízben ismerkedhetünk a város hangulatával. A kivilágított Szent Márk tér
és díszes épületei lenyűgöző látványt nyújtanak. Vacsora
egy helyi kisvendéglőben. Visszatérünk a szállásra.
2. NAP » A mai napot teljes egészében Velencére
fordítjuk, hogy fel tudjuk fedezni a város kincseit,
kis sikátorait és megbújó szépségeit. Olyan építészeti
emlékekre koncentrálunk, melyek felejthetetlen emléket
nyújtanak majd – Palazzo Ducale, Frari-templom, Fenice
Színház vagy a Canal Grande egyik palotája a Ca’Rezzonico. Közben szakítunk pihenésre is időt, gondolázunk
egyet és kiülhetünk egy kis teraszra, csak figyelni a városi forgatagot.

3. NAP » Velencei látogatásunk nem lenne teljes a szigetek nélkül. 3 szigetre fordítunk figyelmet. Torcello,
mely a mai Velence bölcsője. Ennek építészeti emlékei jól
mutatják a már akkor is mesés gazdagságot. Felkeressük
a katedrálist, melynek belső homlokzatát kátrázatos és
igencsak beszédes üvegmozaikok borítják. Innen továbbmegyünk a csipkék szigetére, Buranora. Érdemes felkeresni a Csipke Múzeumot, vagy csak megfigyelni, hogyan
is készül fiatal lányok munkája nyomán a híres buranoi
csipke. Az üvegművesség is hagyományos ipara a szigetvilágnak. Murano egyik műhelyében végig kísérhetjük
az üvegfúvó mesterek tehetségét és roppant ügyességét.
Késő délután visszatérünk a szállásra.
4. NAP » Hazafelé sem maradhatunk élmények nélkül.
A velencei lagúnák legutolsó darabja egészen Gradoig
nyúlik el, így ott veszünk búcsút a tengertől. Kis sétát
teszünk az óvárosi negyedben, majd ellátogatunk Aquileiaba, ahol a kora kereszténység egyik legszebb kőmozaikkal díszített padlóját tárták fel. Kis pihenőkkel érünk
haza az esti órákban.
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EGYÁGYAS FELÁR

19 200 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
80 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Olaszország
2019.
05. 05-10.
» 6 nap / 5 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

152 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

32 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 5 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Klasszikus
Toszkána
1. NAP » Ausztria látványos vidékein át érkezünk
Olaszországba, a Firenze környéki szálláshelyre (5 éj).
2. NAP » Toszkána fővárosa, a reneszánsz szülőhazája,
a különleges Firenze szerepel első napi programunkban.
Helyi idegenvezető kalauzolásával ismerjük meg a város
érdekes részleteit: dóm, keresztelő kápolna, Signoria tér,
Ponte Vecchio, Santa Croce-templom, majd egyénileg is
lesz lehetőség, hogy megnézzék a város különböző múzeumait, látványosságait, mint az Uffizi-képtár, Pitti-palota,
Accademia, vagy csak élvezzék a város hangulatát.
3. NAP » A mai délelőttöt a függetlenségére büszke
Lucca városában töltjük. Gazdagságát több tényezőnek
is köszönhette – zarándokok, a selyem és a sókereskedelem. Induljunk mi is felfedezni ezt a mesés gazdagságot
a San Frediano-templomon, az egykori római amphiteatrumnál, a kereskedők útját szegélyező palotákon vagy
a katedrális épületén. Lucca méltán hires szülöttjéről

sem feledkezhetünk meg – ő Giacomo Puccini. A város
szomszédságában villák egész sora vár a látogatókra, így
nem hagyhatjuk ki a Villa Torriggianit. A szomszédos Pisa egyházi épületei is felejthetetlenné teszik ezt
a napot – keresztelőkápolna, katedrális a hozzá tartozó
harangtoronnyal, a Ferdetoronnyal és a középkori temető mind a hajdani tengeri köztársaság nagyságát tükrözi.
4. NAP » San Gimignano, a valamikori forgalmas Via
Francigena, a kereskedők és zarándokok, több országot érintő útja mentén épült. Végigsétálunk a Fő utcán,
megpihenünk a Ciszterna téren és megnézzük a templom gyönyörű freskóit. Felsétálunk a Medici-erődhöz és
onnan élvezhetjük a lakótornyok látványát. Van idő megkóstolni a helyi specialitásokat, mint a vaddisznóhússal,
vagy szarvasgombával készített finomságokat és a Vernaccia bort, ami Dante egyik kedvence volt. Következő
helyszínünk Volterra. Az alabástrom városáig élvezhetjük az igazi dimbes-dombos toszkán táj szépségét a gondozott szőlőskertek, ciprusok között vezető utunkon. Az
etruszk alapítású város szűk sikátoraival, titkokat rejtő
zugaival egészen különleges hely! Sétánk során felidézzük több mint kétezer éves történetét!
5. NAP » Két csodálatos város szerepel a mai programunkban. Siena a misztikus város, ahol azonban évente kétszer igazi olasz temperamentummal a nevezetes
lovasversenynek, a Palionak szurkol a város apraja-nagyja. Megnézzük az Il Campo-t, a kagyló alakú teret, ahol
a verseny zajlik, sétálunk a szűk utcákon és felkeressük
a dómot is, ahol láthatjuk Pinturicchio csodálatos freskóit és a padozaton egészen különleges márványképek
mesélnek a múltról. Arezzo a következő helyszínünk.
Az etruszk alapítású város történelmi városmagjában, a
Fő teret, a dómot és Petrarca házát keressük fel.
6. NAP » Indulás haza, útközben rövid megálló Ferrarában, megisszuk az utolsó olasz kávét és élményekkel tele folytatjuk az utunkat. Érkezés a késő esti órákban.

24

GÁL-BUSZ UTAZÁSI IRODA KFT. • WWW.GALBUSZ.HU • INFO@GALBUSZ.HU
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Olaszország
2019.
07. 02-07.
» 6 nap / 5 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

144 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

32 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 5 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás

Dél-Toszkána
a reneszánsz városkép etalonja lett. A helyi ízek mellett
sem mehetünk el, juhsajtjai a déli toszkán táj legjavát
adják. Következő állomásunk a borosgazdák másik fellegvára, Montalcino. Erődje az olasz függetlenség jelképe. Ennek a varázslatos dombvidéknek egyik ritka kincse Sant’ Antimo. Ezt az egyházi központot a legenda
szerint Nagy Károly alapította és falai között még ma is
aktív egyházi élet folyik. Szépsége egyszerűségében és
harmóniájában rejlik. Este visszatérünk szállásunkra.
1. NAP » Kora reggeli indulás után Ausztrián keresztül
érkezünk Olaszországba. Köztes pihenőként Udine városközpontjával ismerkedünk. Történelme a római időkig
vezethető vissza, de a hunok is formálták múltját. Ismerkedjünk meg a Piazza Libertá épületeivel – Loggia del Lionello, Óratorony valamint a dóm is tartogat látnivalót számunkra. Továbbutazás a Firenze közeli szállásra (1 éj).
2. NAP » Ma elindulunk a régió déli vidékei felé. A
Chianti-vidék ősi városa Siena, mely a középkori Európa egyik legfontosabb gazdasági központja volt. Zarándokok ezrei érkeztek ide Szent Katalin ereklyéi miatt.
A gazdagság kézzel fogható a Városháza, a dóm, a
magánpaloták épületein. Ebben az időszakban ünneplik a sienaiak egyik legnagyobb ünnepüket, a Paliot,
mely lóversenye világhírű. Továbbutazás Monte Oliveto Maggiore kolostorához. A bencésekhez tartozó
olivetán rendház festői környezetben épült csodaszép
kerengője vár ránk. Korának egyik legnagyobbja, Luca
Signorelli munkái nyűgöznek le bennünket. Innen szálláshelyünkre utazunk – Chianciano Terme (3 éj).
3. NAP » Reggeli után a szűkebb környéket fedezzük
fel. Montepulcianoban kezdünk. Az egykori etruszk
múlt a házak homlokzatába beépített urnák révén kön�nyen felfedezhető. Borkultúrája már közel ezer évre
tekint vissza. Használjuk ki a kis szabadidőt egy pohár
jó vörösbor kóstolására is. Továbbutazás a pápai városba, Pienza-ba. Mai arculatához Pius pápa járult hozzá,

A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

4. NAP » Ma az egykori Etruszk Birodalom szívébe utazunk. A dombvidék városkái visszarepítenek bennünket
egy szinte már elfeledett korba. Sorano az igazi érintetlen Toszkána. Sovanaban is megállt az idő. Kézművesei
az etruszkok tudását elevenítik fel, míg egyházi emlékei
ritka gyöngyszemeket tárnak elénk. Pitigliano egy tufafennsíkra települt kétszintes város, hiszen a tufa egy „pinceváros” kialakítását is lehetővé tette. A középkorban
kultúrák olvasztótégelyeként egy jelentős zsidó közösségnek is otthont adott. Fő látnivalói a katedrális, vízvezeték, középkori őrtornyok és az egykori zsidó negyed. Az
etruszk múlt legszebb emlékei a különféle sírok, melyek
tájegységenként változóak. Impozáns tufába vájt síremlékei nagyon beszédesek, ilyen a Tomba Ildebranda.
5. NAP » Első állomásunk szintén egy etruszk település, Cortona. Felkeressük az egyedülálló etruszk gyűjteményt, mely mérhetetlen értéket képvisel. Szabadidő
után továbbutazás Arezzoba. Dél-Toszkána egyetlen
nagyvárosa az ötvösök és a régiségkereskedők hazája.
Ellátogatunk a katedrálisba, megnézzük a eredeti üvegablakait, Gergely pápa sírját, a Piazza Grande árkádjait,
a Szent Kereszt-legendáját ábrázoló freskóciklus a ferencesek templomában. Búcsúzóként Toszkánától ellátogatunk egy helyi olívaolajoshoz, kóstolási és vásárlási lehetőség. Innen utazunk a Firenze közeli szállásunkra (1 éj).
6. NAP » Korai indulást követően folyamatos utazás
Ausztrián át Magyarországra. Érkezés a késő esti órákban.
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Olaszország
2019.
05. 12-17.
» 6 nap / 5 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

162 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

32 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 5 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
70 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV
PROGRAM

Colosseum: 25 €/fő
(tájékoztató jellegű ár.
Részvételi szándékát kérjük
már foglaláskor jelezze!)
SZÁLLÁS

3-4 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

26

Róma,
az örök város
1. NAP » Ausztrián át érkezünk Olaszországba. A Pó-síkságot átszelve, az Appenninek lábánál levő Bolognában
teszünk rövid látogatást. Megnézzük a híres ferdetornyokat, a Piazza Maggiore középkori épületeit és az egyetemet. Ismerkedünk az olasz életérzéssel, hangulatokkal.
Továbbutazás a Firenze környéki szálláshelyünkre (1 éj).
2. NAP » Toszkána és Umbria gyönyörű vidékein keresztül érkezünk Rómába, az „Örök Városba”! A római első
napunkon a város egyházi emlékei közül a Lateráni Szent
János-bazilikát, a Szent-lépcsőt, majd a Falakon kívüli
Szent Pál-bazilikát nézzük meg. Szállás Rómában (3 éj).
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-parton, majd a Piazza Navona,
Bernini híres szökőkútjával és nyüzsgő világával vár ránk.
4. NAP » A Római Birodalom fénykorát megidézve, ellátogatunk a Colosseumba, fakultatív belépési lehetőséggel. A Forum Romanum, a császári fórumok, a Capitolium-domb mesél a város múltjáról. Szabadidő a Velence
téren, hogy a II. Viktor Emmanuel-emlékműről is körbepillanthassunk, majd a belvárosi sétánk során már a reneszánsz és a barokk kor épületei is megjelennek. A Pantheon, a Santa Maria sopra Minerva-templom Michelangelo

szobrával, a Parlament, a Trevi-kút és a Spanyol tér megtekintése mellett szakítunk időt arra is, hogy közben megkóstolhassuk az olasz fagyit, pizzát, és élvezhessük az olasz
dolce vita-t!
5. NAP » Róma környékének leghíresebb városa, Tivoli, ami az ókortól kezdődően a városiak divatos nyári szórakozóhelye volt. Ellátogatunk a Villa d’Estehez, ahol Liszt
Ferenc is sokszor időzött. A villa kertje több alkotásában is visszaköszön. Maga az épület is különleges a reneszánsz freskókkal borított termekkel, de a legérdekesebb
látnivaló a park. Rengeteg szellemes szökőkúttal, vízeséssel, gyönyörű virágokkal, érdekes növényekkel teli. Még
láthatóak azok a ciprusok, amik Liszt Ferencet is megihlették. Élményekkel gazdagon folytatjuk az utazást át az
Appennineken keresztül az Adria felé. Szállás Riminiben,
ahol igyekszünk arra is időt szakítani, hogy megmártózhassunk az Adria hullámaiban (1 éj)!
6. NAP » Egy különleges helyre érkezünk. A Titano-hegy
magaslatán a világ legrégebbi köztársasága, San Marino vár
ránk. A miniállamhoz még Napóleon is barátsággal közeledett, hogy meg kell őrizni a szabadság példájaként. Ma főleg
kedvező vásárlási lehetőségei miatt keresik fel sokan, de a
remek italokkal, parfümökkel, bőrárukkal teli kirakatok mellett sétálva eljuthatunk a híres parlamenthez és a bazilikához, ahol a közösséget alapító dalmát kőfaragó, San Marino nyugszik. Megnézhetjük a várakat és sétálhatunk a hegy
gerincén húzódó boszorkány-ösvényen is. San Marinótól
búcsúzva indulunk hazafelé. Érkezés a késő esti órákban.
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Olaszország
2019.
09. 26-30.
» 5 nap / 4 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

180 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

25 600 Ft/fő

Róma
repülőgéppel
1. NAP » Autóbuszos transzfer a repülőtérre, majd utazás Rómába. Transzfer a szálláshelyre, és máris belevetjük
magunkat a római érdekességek felfedezésébe! A következő napokban helyi közlekedési eszközökkel (metró) és
gyalogosan közlekedünk a városban. Délután megtekintjük a Lateráni Szent János-bazilikát, ami Róma legfontosabb temploma, és a ragyogó mozaikdíszítésű Falakon
kívüli Szent Pál-bazilikát, ahol Pál apostol nyugszik. Róma
csodái megismerése mellett a következő napokban szakítunk időt arra is, hogy közben megkóstolhassuk az olasz
fagyit, pizzát, és élvezhessük az olasz Dolce Vita-t!

4. NAP » Délelőtt folytatjuk a belvárosi sétánkat és
az ókor különleges emlékével, a Pantheonnal ismerkedünk, majd a Santa Maria sopra Minerva-templom,
Michelangelo szobrával, a Parlament és a Spanyol tér
vár ránk, útba ejtjük a Trevi-kutat, ahol a legenda szerint megválthatjuk még az Örök Városba való visszatértünket! Délután szabadprogram, hogy egyénileg is
élvezhessék Róma szépségét, vásároljanak, nézelődjenek, vagy fakultatív kirándulásként kimegyünk az
ostiai tengerpartra! Időjárás függvényében megmártózhatunk a Tirrén-tengerben!

2. NAP » Mai napunkat a híres Vatikánváros területén töltjük. Helyi idegenvezető kalauzolásával nézzük meg a Vatikáni múzeumokat, a Sixtus-kápolnát,
Michelangelo freskóival és a Szent Péter-bazilikát.
Délután lehetőség nyílik az altemplom megtekintésére, vagy felmenni a kupolába, ahonnan tiszta időben
páratlan kilátás tárul elénk. Megtekintjük az Angyalvárat, ami eredetileg Hadrianus császár síremléke volt,
de a középkori átalakításoknak köszönhetően sokszor
szolgálta a pápákat is, még akár menedéket is adva. A
Tevere-parton tovább sétálva jutunk el a Piazza Navonara, ahol Bernini híres Folyamok-kútjával és a tér
nyüzsgő világával találkozunk. A környékén rengeteg
pizzázó, fagylaltozó várja a turistákat, a téren művészek
árulják a festményeiket, vagyis Róma egyik legérdekesebb helyszínén fejezzük be mai napunkat.

5. NAP » Reggeli után bepakolunk a transzfer autóbuszunkba és Róma környékének a felfedezésére indulunk. Megtekintjük Castel Gandolfot, a pápa nyári rezidenciáját, a hajdani vulkánok krátereiben kialakult
tavakat és megismerkedünk a helyi finomságokkal is, egy
borkóstolós uzsonna keretében. Majd irány a repülőtér,
hazautazás és transzfer az indulási helyszínekre.

A részvételi díj tartalmazza:
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő és helyi
idegenvezető díja
• repülőjegy és reptéri illeték
• audio-guide készülék
• Bécs és Róma transzfer
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak és a
borkóstolós uzsonna díja
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
140 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV
PROGRAM

Colosseum: 25 €/fő
(tájékoztató jellegű ár.
Részvételi szándékát kérjük
már foglaláskor jelezze!)
Ostiai tengerpart:
3 800 Ft/fő
(min. 15 fő jelentkezése esetén)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió
(reggeli és vacsora)

3. NAP » A Római Birodalom fénykorát megidézve,
ellátogatunk a Colosseumba, fakultatív belépési lehetőséggel. A Forum Romanum, a császári fórumok, a
Capitolium-domb mesél a város múltjáról, az ókori Róma
hajdani dicsőségéről. Közben felkeressük a San Pietro in
Vincoli templomban Michelangelo híres Mózes szobrát,
amit II. Gyula pápa síremlékére készült. Dél körül szabadidő a Velence téren, így aki szeretné, a II. Viktor Emmanuel-emlékmű tetejéről is körbepillanthat. Megkeressük a Római Vakáció című filmből ismerős Igazság
száját és átsétálunk a kis Tiberis-szigetre is, majd a Trastevere negyed hangulatos utcáit fedezzük fel.
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Olaszország
2019.
06. 06-10.
» 5 nap / 4 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

129 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

38 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
65 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Ligúria ékköve,
a gyönyörű Cinque Terre
1. NAP » Ausztria látványos alpesi vidékeit érintve
utazunk Olaszországba. Itália területén, Udine, Padova,
Bologna, majd Firenze irányába haladva átkelünk a
Pó-síkságon, az Appennineken, majd este már a mediterrán növényekkel gazdagon díszlő Ligúr-tenger partjára érkezünk. Szállás, vacsora a tengerparton (4 éj).
2. NAP » A mai napunkat a különleges fekvésű 5 falu,
a híres Cinque Terre vidékén töltjük. Autóbuszunkkal,
vonattal és hajóval járjuk be ezt a világ számára sokáig megközelíthetetlen, gyönyörű vidéket, ahol a sziklák
meredeken állnak a tengerparton, és a települések a hajdani vízmosások, patakok völgyében, hihetetlen elzártságban, nagyon különlegesen épültek fel. Színes házaik, mint a fecskefészkek simulnak egymáshoz a keskeny
völgyekben. Manarola talán a legcsendesebb közöttük,
ennek megismerésével kezdjük a programunkat, majd
Vernazza, ami a leggazdagabb és Monterosso, a legnagyobb következik. A nap folyamán megkóstolhatjuk
a helyi specialitásokat, a finom borokat, vagy a citrom
héjából készített Limoncinót. Monterossoban hajóra
szállunk, hogy a tenger felől is lássuk ezt a gyönyörű
vidéket! Hajónkkal kikötünk a Poéták-öblénél Portovenereben, ami a középkorban Genova utolsó védőbás-

tyája volt. Felsétálunk a kicsi San Pietro-templomhoz,
ahonnan gyönyörű panoráma tárul elénk. Hajóval érkezünk La Speziaba, ahol az autóbuszunk vár ránk.
3. NAP » Szabadprogram fürdési lehetőséggel, vagy
egész napos fakultatív kirándulás: a hajdani tengeri köztársaság Genova vár ránk. Történelme szinte megelevenedik sétánk során, amikor a szűk sikátorokban, vagy
a Strada Nuova gyönyörű, reneszánsz palotáinál, a
Doge-palotánál vagy a különlegesen szép San Lorenzokatedrálisnál járunk. A San Lorenzoban, Liguria talán
legszebb reneszánsz kápolnájában őrzik Keresztelő
Szent János ereklyéit. Sétánk után rövid szabadidő, majd
folytatjuk utunkat a Tigullio-öbölhöz. A hegyek koszorúzta öböl, mediterrán növényzetével, pálmafás tengerpartjával és a rengeteg virággal a XIX. század óta
nagyon népszerű. A múlt században az amerikai filmsztárok egyik kedvenc helye volt. Rapalloból hajóval érkezünk Portofinoba. A világ gyöngyszemeként is emlegetett apró városka kikötőjét a hegyoldalra épült színes
házak szegélyezik, zafírkék vízén luxusjachtok ringanak.
A Szent György-templom előtti térről lefényképezhetjük
a világ legszebb kikötőjét.
4. NAP » Puccini szülővárosa, Lucca története kétezer évvel ezelőtt kezdődött. A római korból még ma
is vannak emlékei, bár a virágkorát a középkorban élte.
Ebből az időből vannak a templomai, palotái, lakótornyai. Különleges hangulatú város, sok-sok értékkel a
falai között. A hajdani amfiteátrumra lakóházak épültek, az egyik lakótorony tetején fák élnek, a templomaiban Tintoretto, és a reneszánsz művészek alkotásaival
találkozhatunk. A városnéző séta után szabadidő, majd
Pisa következik, ahol a Csodák terének az épületei: dóm,
keresztelőkápolna, a Campo Santo a különleges freskóival és a híres ferdetorony vár ránk. Az épületegyüttes a
városállam fénykorának lenyűgöző emléke, Pisa hajdani
hihetetlen gazdagságát hirdeti.
5. NAP » Korai reggeli után rendszeres pihenőket tartva utazunk haza. Várható hazaérkezés a késő esti órákban.
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Olaszország
2019.
09. 27.-10. 01.
» 5 nap / 4 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

123 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

25 600 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás

Ligúria
gazdagon
1. NAP » Korai indulás után rendszeres pihenőkkel
érkezünk Ausztrián át Olaszországban. Átszeljük a
Pó-síkságot és az esti órákban elfoglaljuk szállásunkat a
Ligúr-tengerparton Lavagnaban (3 éj).
2. NAP » Napunkat a közeli Rapalloban kezdjük, ahol
az I. világháborút követően több békeszerződést is aláírtak. Innen indulunk hajóval Santa Margheritaba. Belvárosa a ligúr illúziófestészet legszebb példáit sorakoztatja fel. Szépsége rövid sétánk alatt bennünket is el
fog varázsolni. A Palazzo Durazzo kertjéből pazar kilátás nyílik a szélesre tárt öbölre. Hajónk következő kikötője az antik Delfin-öböl, melyről Portofino is kapta
nevét. Ez a kalóztanya egy szűk kis öbölben a filmvilág
alakjainak kedvenc üdülője. Érdemes felsétálni a Szent
György-templomhoz vagy a világítótoronyhoz. Innen
tovább San Fruttuosoba hajózunk, mely Ligúria egyik
rejtett kincseihez tartozik. Ezt az egykoron gazdag apátságot ma is csak hajóval vagy gyalogosan lehet megközelíteni. Utolsó szakasza mai hajózásunknak Camogliban végződik, mely település nevét az otthon maradt
tengerészfeleségekről kapta. Bazilikája és a tenger felől
védelmet nyújtó Sárkány-vár fogad bennünket.

varázsol el bennünket. Genova egyike volt az olasz tengeri köztársaságoknak, mely egészen Napóleon idejéig
független maradt. A Dózse-palota, a Szent Lőrinc- katedrális, Jézus Szíve-templom Rubens képével, a Porta Soprana, Kolumbusz háza és a palotanegyed a Strada Nuovan városi sétánk alatt számunkra különleges értékkel
bírnak. A közös séta után szabadidőben érdemes megkóstolni a ligúr konyha ízeit is, vagy akár a kikötőben
lévő tengeri akváriumot is felfedezhetik. Délután továbbutazás a Garda-tavi szállásra (1 éj).

A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
60 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

5. NAP » Korai indulás után hazafelé a Wörthi-tónál
állunk meg, Élvezzük az osztrák Riviéra hangulatát. Érkezés a késő esti órákban.

3. NAP » Ligúria legismertebb része az öt apró településből álló Cinque terre, mely teraszai a borkultúra és
a citromligetek otthona. Levantoból vonattal megyünk
Monterossoba, a Cinque terre első településébe. Mint
mindegyike e kis falvaknak, ez is egy szűk völgybe épült,
színes házai egymást támasztják. Innen hajóval jutunk a
szomszédos Vernazzaba, amely a partszakasz egyetlen
természetes kikötőjével rendelkezik. A város fölött találjuk a Doria-család erődjét. Következő állomásunk Riomaggiore, ahol még most is jól elkülönül egymástól a
hajósok és a földművesek negyede. Portovenere erődjével és szűk kis sikároraival már a Cinque terre-n kívül
vár ránk. Hajózásunk utolsó szakasza katonai kikötőjéről
híres La Speziaban ér véget.
4. NAP » Reggelit követően a régió fővárosába utazunk. Az Unesco által is védett város megannyi kincse
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Olaszország

ÚJ

2019. 08. 28.-09. 01.
» 5 NAP / 4 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

119 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

25 600 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• helyi- és csoportkísérő
idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Ravenna,
a mozaikok földje
1. NAP » Korai indulás után átszeljük Ausztriát és Tarvisionál átlépjük a határt. A part felé haladva megállunk
Udineben, felfedezni a Fő tér érdekességeit, mint a
napóra, a velencei hatalom jelképei vagy akár a katedrálist. Továbbutazás Ravenna környéki szállásunkra.
2. NAP » Napunkat két parti városnak szenteljük. Délelőttöt Ravennaban töltjük, mely a mozaikművészet világhíres központja. Templomai ókeresztény és bizánci jegyeket
viselnek magukon, melyek teljes épségükben nyűgöznek
le bennünket másfél évezred múltával is. Legszebb mozaikjait Galla Placidia mauzóleumában, a Sant’Apollinare
Nuovo-templomban találhatjuk. De megnézzük Dante
síremlékét és Pesaroba menet a város határában álló Classe-templomot. Pesaroba érkezve először a várost védő
Sforza-erődöt keressük fel. A város híres szülöttje Rossini,
kinek szülőházát a városközpontban találjuk. A „pesaroi
hattyú”-ként ismert zeneszerző vígoperái mindenki számára ismerősen csengenek. Egyházi emlékei a római korba
repítenek vissza a feltárt padlómozaikoknak köszönhetően.
3. NAP » Emilia Romagna fővárosát, Bolognát épületei
mellett rendkívül változatos konyhája is méltán teszi ismertté. A város egyházi épületei között a katedrális, mely csil-

lagászati kísérletek helyszíne is volt, a legjelentősebb. Egyházi felügyelete alatt állt az egyetem is, melynek múzeális
boncterme különleges emléke az egykori orvosi oktatásnak.
A város fölé emelkedő középkori tornyok sem kerülhetik el
figyelmünket. Szabadidőben lehetőség nyílik a helyi konyhával ismerkedni. Délután Ferraraba látogatunk. Az Este-család székhelye egykor a Pó-folyó mellett fejlődött. Legszebb
épületei az ő uralkodásukhoz köthetőek – Este-vízivár, a
Városháza, a katedrális és harangtornya valamint a Palazzo
dei Diamanti más városi palotákkal együtt.
4. NAP » A közeli Pó-deltát választjuk a mai nap témájául. Az ország legnagyobb folyója az olasz-francia határon
ered és itt torkollik az Adriába. Ez a vízi világ ma a Pó-delta Nemzeti Park keretein belül kínál számunkra látnivalót.
Védett élővilága ma Európa egyik legkülönlegesebb területe, ahol flamingók mellett a régi halászkultúra sok máig
megmaradt emlékével találkozhatunk. Szálljunk hát hajóra, hogy megismerhessük ezt az egyedülálló édenkertet.
A délutánt szabadon tölthetjük az Adria homokos partján.
5. NAP » Reggeli után elindulunk hazafelé. Útközben megállunk Aquileiaban, ahol a római kor emlékeivel ismerkedünk az UNESCO-s kisvárosban. Hazaérkezés a késői órákban.

Olaszország
2019. 08. 25-31.

» 7 NAP / 6 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

152 600 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

44 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 6 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Jesoloi nyaralás
– egy teljes hét!
1. NAP » Érkezés a kora délutáni órákban Lido di Jesoloba. Szállás elfoglalása (6 éj).
2-6. NAP » Pihenés, fürdőzés egyénileg az Adria partján.
7. NAP » Hazautazás közben rövid vásárlási lehetőség Portogruaroban, érkezés az esti órákban Magyarországra.
FAKULTATÍV PROGRAMOK MINIMUM 15 FŐ JELENTKEZÉSE ESETÉN:
VELENCE: Egész napos hajókirándulás Velencébe.
A városlátogatás során idegenvezetővel megtekintjük a
város nevezetességeit, mint a Sóhajok-hídját, a Szent Márk
teret, a Bazilikát, a Harang- és Óratornyot, valamint a
Doge-palotát. Részvételi díj: 4 500 Ft + 12 €/fő
AQUAPARK: Egész napos fürdőzés a Lido di Jesolo-i
Aquaparkban.
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20 FŐ FELETTI CSOPORTOS ÁR: 22 €/fő (2018-as ár)
EGYÉNI ÁR: 32 €/fő (2018-as ár)
PADOVA: Egész napos kirándulás Padovában. A városlátogatás során megtekintjük a város nevezetességeit: a Prato
della Valle híres terét, a Szent Antal-bazilikát, az egyetemet
és a belváros érdekes épületeit. Részvételi díj: 4 500 Ft
+ belépődíj: 15 €/fő
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Olaszország
2019.
09. 17-23.
» 7 nap / 6 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

172 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

38 400 Ft/fő

Nápoly és a
Sorrentói-félsziget
1. NAP » Ausztrián át utazás Itália felé. Útközben rövid
megálló Bolognában, ahol felkeressük a Szent Petronio-bazilikát, az egyetem központi épületét, a híres ferde tornyokat és benézünk az ízek utcájába, ahol a bolognai finomságok csábítanak bennünket egy kis kóstolóra.
Szállás Firenze környékén (1 éj).
2. NAP » Reggeli után továbbutazás a Nápolyi-öbölhöz. Kora délután érkezünk Nápolyba, először buszos,
majd gyalogos ismerkedés a város nyüzsgő életével. Ez
a milliós város a Kettős Királyság egykori székhelye, így
lenyűgöző emlékeit mi sem hagyhatjuk ki – királyi palota, I. Umberto Galéria, San Carlo Színház, Castel Nouvo, Castell dell’Ovo és még sok egyéb mást. Szabadidőt
követően elfoglaljuk a szállásunkat a Sorrentói-félszigeten (4 éj).
3. NAP » FAKULTATÍV NAP Európa egyik természeti érdekességéhez, az 1200 m magas Vezúvhoz utazunk. Vulkáni kúpja Nápoly jelképévé vált. Utazás autóbusszal a hegy oldalára épült települések érintésével. Az
utolsó kitörések nyomai végigkísérnek utunkon egészen
a parkolóig. Innen gyalogosan lehet már csak feljebb
jutni. Lélegzetelállító kilátás nyílik a széles Nápolyi-öbölre, az előttünk található szigetvilágra, az egykori szupervulkán kráterére. Délután helyi idegenvezetővel fedezzük fel Pompei ásatását. Majdnem 2000 éve a Vezúv
kitörése vastag hamuréteggel fedte a várost, így maradhattak meg terei, utcái, házai sok-sok apró részletével.
Bepillantást nyerhetünk az egykori város életébe, mintha visszarepülnénk a múltba.

5. NAP » Egész napos kirándulás Amalfi partvidékén.
A széles Salernói- öböl mentén a világ egyik legismertebb panoráma útja vezet Amalfiba. Útközben megállunk egy fotó kedvéért, majd továbbutazás a Grotta dello Smeraldo cseppkőbarlangjába. Nevét a vízen
átszűrődő napfény smaragdzöld színéről kapta. Innen
Amalfiba megyünk, mely egyben a partvidék központja
is. Gazdagságát a papírgyártásnak és kereskedelmi kapcsolatainak köszönhette. Erről tanúskodik a katedrális
impozáns épülete is, ahol Szent András ereklyéit őrzik.
Utána felemelkedünk a sziklapart szűk utcáin Ravelloba, felkeresni a középkor egyik legnevesebb családjának
villáját – Villa Rufolo. Napunkat ebben a kis hangulatos
hegyi városban zárjuk. Vissza a szállodába.
6. NAP » Mielőtt elhagynánk egészen a volt Nápolyi
Királyság területét, Casertaba indulunk. Ez a világörökségi helyszín több kinccsel is rendelkezik, mi a királyi
palotát tekintjük meg. A „olasz Versailles-nak” is nevezett palota filmforgatások helyszíne is volt. A királyság
hatalmát olyan reprezentációs termek mutatják, mint a
Nagy Sándor-terem, Mars-terem, a Trónterem. Emellett
bejárjuk a magánlakosztályok egy részét is. Útközben
Firenze felé felkapaszkodunk a Monte Cassino tetején a
második világháború után újjáépített kolostorhoz. Szállás Firenze környékén (1 éj).

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 6 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• helyi idegenvezető díja
• helyi közlekedés
• fakultatív napok díja
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
20 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV
PROGRAM
3. nap: 60 €/fő
4. nap: 95 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
FAKULTATÍV
LIBEGŐ DÍJA
11 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

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

4. NAP » FAKULTATÍV NAP Egész napos kirándulás a világ egyik legszebb szigetére, Caprira. Lehetőségünk nyílik egy sziget körüli hajózásra. A Monte
Solaro-hegy teraszaira épült Anacapriban felkeressük
Axel Munthe villáját. Gyűjteménye ma felbecsülhetetlen
értékű. A kis utcákon üzletek sora kínálja a környéken
termett citromból készült likőrt, a Limoncellot. Tiszta idő
esetén érdemes felmenni a Solaro-hegy tetejére egy körpanoráma kedvéért. Capriban séta a belvárosban, majd
rövid szusszanás az Augustus kertjében, gyönyörű kilátással a sziget töredezett, leszakadó partvonalára. Késő
délutáni órákban visszatérünk a szárazföldre.
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Olaszország

ÚJ

2019. 09. 13-15.
» 3 NAP / 2 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

58 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

11 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 2 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

25 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Olaszország

Trieszt,
az Adria királynője
1. NAP » Utazás Triesztbe a szlovén főváros, Ljubljana
érintésével. Ismerkedjünk meg a folyóparti város legnevesebb hídjaival, melyeket Plecnik épített. A vár árnyékában találjuk az egyházi élet központját is, a Szent Miklósdómot, a vásárteret árkádjaival. Továbbutazás a Triesztiöbölhöz, szállás.

A közeli Óriás-barlang mértetei és cseppköveinek változatossága különleges élményt nyújtanak.
Innen továbbutazás Aquileiaba, ahol az UNESCO
Világöröksége számunkra is rejt látnivalót – római
mozaikok a korakersztény időkből, nyilazó hun lovas.
Vissza a szállásra

2. NAP » A mai napot Triesztben és környékén töltjük. Elsőként a régió fővárosával ismerkedünk – Városháza és az előtte nyíló Piazza dell’Unitá palotái, római
színház, katedrális. Trieszt a Habsburg-család tagjait
is vonzotta, itt építtetett fel Miksa a Miramare-kastélyt.
Belső terei ma részben érintetlenül idézik szellemét.

3. NAP » Reggeli után indulás haza Szlovénián át.
Megállunk az ország egyik leghíresebb bortermő vidékén – Ptujban, ahol a várossal ismerkedünk, majd
tovább Jeruzalembe, ahol a keresztes lovagok is megfordultak és a jó bornak köszönhetően szívesen maradtak. Érkezés a késő délutáni órákban.

ÚJ

2019. 04. 25-28.

» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

90 300 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

19 200 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide készülék
• útlemondási biztosítás

Dél-Tirol
almavirágzás idején

A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

1. NAP » Korai indulással haladunk a Salzburg felé. A Salzach-folyó völgyét követve jutunk el az Alpok szívébe, a Felbertauern-alagúton keresztül először a Dráva majd a Puster
völgyébe. Az egykori Tiroli Hercegség területének egy
darabja ma Dél-Tirol néven Észak-Olaszországhoz tartozik.
Rövid pihenőt tartunk San Candido/Innichenben majd
a Neustift-kolostornál. Érkezés Bolzano közeli szállásra.

BELÉPŐDÍJAK

2. NAP » Délelőtt felkeressük a régió központját. Bolzano, a hagyományosan német nyelvű régióban a 20.
század politikai változásait követően lett olasz nyelvi sziget. A folyók találkozási pontjában kiépült város árkádos
főútja a kereskedelem fellegvára volt. Mussolini időszaka sem hagyta érintetlenül a külső kerületeket. Hírnevét
a majd 30 éve megtalált és itt kiállított „jégbe fagyott
ember” is öregbíti. A Dél-tiroli Borút mentén sorakoznak
a vidék legjobb bortermő vidékei, ahol a tramini bölcsőjét is találjuk. Továbbutazás Trentoba, ahol a keresztény
világ egyik legjelentősebb zsinatát tartották. Házainak
mesélő homlokzatai, a katedrális épülete avagy a Castello Buonconsiglio a város virágkorát idézik.

24 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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3. NAP » Elhagyva Bolzanot ma Sisi kedvenc városába
utazunk. Útközben felkeressük a gótika korának egyik
legszebb szárnyasoltárát Lanaban. Merano mediterrán klímájának köszönhetően a császárné egyik kedvenc
helye volt. A város így felkészült az előkelőségek fogadására – kaszinó, ivócsarnok, folyó menti sétány. Középkori magját azonban a tiroli hercegeknek köszönhette,
akik a város fölötti kis faluban építtették ki székhelyüket.
Dorf Tirol így bennünket is vár. Trautmannsdorf kastélykertje a virágba borult 60 millió almafa mellett a természet legszebb virágait bontja ki nekünk. A kastélyban
található turisztikai kiállítás segítségével megismerhetjük, hogyan is utazott Sisi meranoi pihenésére.
4. NAP » Reggeli után Dél-Tirol egyik legrégebbi települését keressük fel. Sterzing/Vipiteno már a római
korban jelentős kereskedelmi pontja volt az Eisack völgyének. A reneszánszban újjáépülő város ma egységes
képet mutat. Továbbutazás az ausztriai Tirolba. Rattenberg üvegfúvó műhelyei teszik hangulatossá az Inn-parti várost. Hazaérkezés a késői órákban.
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ÚJ

Olaszország
2019. 10. 17-20.
» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

90 300 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

19 200 Ft/fő

Dél-Tirol
őszi színei és ízei
1. NAP » Korai indulás után köztes szünetekkel átszeljük Ausztriát és a kora délutáni órákban már Dél-Tirol egyik
kulturális fellegvárát járjuk be. Bressanone egyházi központként rengeteg művészt foglalkoztatott mindig. Munkájuk egyik legszebb alkotása a kerengő freskóciklusa, ami
egyházi témák mellett 800 éves „fotók” repítenek vissza
bennünket a középkorba. Szállás Bolzano környékén.
2. NAP » Ma az őszi természet színei csábítanak a
világörökséget képező Dolomitok hegyei közé. A hegyvidék egykor gyéren lakott völgyei ma az idegenforgalom számára nélkülözhetetlenek. Cavalese városházája,
városi tornya az első megállónk. Továbbutazás a Pordoi
2239 m magas hágójára, ahonnan fantasztikus panorámában lehet részünk. Innen a régió egyik egyedülálló völgyébe megyünk, mely a ladin őslakosok egyik kul-

turális szigete lett. A Grödner-völgy és fővárosa, Sankt
Ulrich, hagyományosan a fafaragók otthon, mely megélhetésük egyik nélkülözhetetlen forrását jelenti.
3. NAP » Reggeli után a régió fővárosába, Bolzanoba
indulunk, ahol közös sétával fedezzük fel a város látnivalóit – dóm, Domonkos-templom, Laubengasse vagyis a Fő
út, Kereskedők Háza, a piactér, Neptun-szobor, halpiac és
a ferences rendház. Szabadidő után libegővel majd kisvasúttal jutunk fel a város fölötti hegyoldalon található Rittenbe. Földpiramisaihoz mi is kisétálunk. Következő állomásunk
Chiusa, mely középkori városmagja ma is kedvelt úti cél.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

10 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

4. NAP » Hazafelé ellátogatunk Vipitenoba és lassan
búcsút veszünk a hajdani Tiroli Hercegség déli területeitől.
Érkezes az esti órákban.

U TA S B I Z T O S Í TÁ S

BIZTONSÁGBAN A VILÁGBAN
atlasz.hu • colonnade.hu
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Portugália

ÚJ

2019.
06. 17-22.
» 6 nap / 5 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ
20-24 fő jelentkezése esetén:

343 000 Ft/fő
+ reptéri illeték

25-29 fő jelentkezése esetén:

323 000 Ft/fő
+ reptéri illeték

EGYÁGYAS FELÁR

65 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• 5 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő
+ helyi idegenvezető díja
• helyi autóbusz Portugáliában
• Coimbra egyetem + könyvtár
tárlatvezetés
• Porto Tőzsdepalota
és borkóstolás
• repülőjegy
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• reptéri illeték (2018. november:
45 €/fő – tájékoztató jellegű ár)
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Portugália –
repülős városlátogatás
1. NAP » A reggeli órákban transzfer a bécsi reptérre, ahonnan közvetlen járattal érkezünk meg a délutáni
órákban Portugália fővárosába, Lisszabonba. Transzfer
a szálláshelyre (3 éj).
2. NAP » A mai napot teljes egészében Lisszabonban töltjük. A város a Tejo-folyó torkolatába épült és
történelme az antik korokig nyúlik vissza. Ennek ellenére a mai városképet jórészt a 18. században alakították ki, hiszen jó 250 évvel ezelőtt egy hatalmas földrengés tette a város nagy részét a földdel egyenlővé. A
földrengést megelőző virágkor azért még ma is fellelhető – Belém-torony, a Szent Jeromos-kolostor, katedrális.
Majd jött a felfedezések kora, és a portugálok a fél világ
urai lettek, hajósai pedig Indiáig eljutva a gyarmatokról kincsekkel megrakva tértek haza. Rájuk emlékeztet a
Felfedezők-emlékműve és az előtte márványból kirakott
világtérkép. A földrengés után újjáépítették a várost,
amit a Barrio alto negyedében látunk a legjobban. De ne
hagyjuk ki Alfamat sem. Szabadidőben megkóstolhatjuk a város ízeit is – Pasteis de Nata, Pastel de Bacalhau.
3. NAP » A főváros és tengerpart között egy különleges vidék húzódik. Sintra hűvösebb nyári klímája miatt

a királyi és a nemesi családok kedvelt helye volt. Ellátogatunk a Quinta da Regaleiraba, palotája és kertje, mint
egy misztikus világ tárul fel előttünk. A tengerpart felé
érintjük Portugália egyik különleges borvidékét, majd
elérjük a kontinens legnyugatibb pontját, a szél korbácsolta Cabo da Rocat. Leszakadó magaspartja virágzó kristályvirágok mezejétől színes. Továbbutazás Cascaisba, ahol a portugál királyok is szívesen pihentek a
20. században. Szűk utcácskái és csempével díszített
homlokzatai teszik különlegessé ezt a helyet. Estorilon keresztül térünk vissza Lisszabonba.
4. NAP » Reggeli után elindulunk Fatima irányába.
Első megállónk Alcobaca, melynek kolostora egy tiltott szerelem emlékét őrzi Ines és I. Pedro király szarkofágjának formájában. Kolostorának termei a szerzetesek
kemény életéről mesélnek. Továbbutazunk a tengerpartra, Nazare vár ránk. Az Óváros a fennsíkon a turisztikai negyed fölé emelkedik, a két negyed között sikló
közlekedik. Kora délután érkezünk Batalhaba, ahol a
Mánuel stílus legszebb emlékét találjuk. A királyi sírokat
magába fogadó templom és település neve egy jelentős csata emlékét őrzi. Továbbutazás az ország legismertebb kegyhelyére, ahol 100 évvel ezelőtt Mária jelent
meg három kisgyermeknek. Fatima temploma ma
zarándokok ezreit vonzza. Elfoglaljuk szállásunkat (1 éj).
5. NAP » Fatimát elhagyva az ország első fővárosába, a mai egyetemi városba, Coimbraba indulunk.
Az Óváros fölé emelkedő egyetemi negyed ma különböző fakultások otthona és hagyományainak helyszíne. Keressük fel legértékesebb kincsét, a majd 500 éves
könyvtárát. Továbbutazunk a Douro-folyó torkolatánál
épült Portoba. A szűk óvárosi utcák mellett figyelmünket a folyómenti teraszokon termelt szőlőkből készülő
portói bornak is szenteljük. Felkeressük a város fő látványosságait – állomás épülete díszes csempékkel, Se
do Porto katedrálisa, Tőzsde-palota, I. Luis híd. Városnézés után bevesszük magunkat egy helyi borospincébe, hogy megkóstoljuk a világ egyik leghíresebb borát.
Szállás elfoglalása (1 éj).
6. NAP » Reggeli után visszatérünk a lisszaboni reptérre, repülés Bécsbe, majd transzfer az egyes kiszállópontokhoz.
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Románia
2019.
08. 15-20.
» 6 nap / 5 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

106 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

30 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 5 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás

Erdélyi
körutazás
1. NAP » A határátkelés után utazás a Királyhágón
át a Kalotaszeg vidékére, ahol a Körösök erednek. Rövid
megállás, felfrissülés, kávézási lehetőség. A délutánt kincses Kolozsvár központjában töltjük, ahol ellátogatunk
a Házsongárdi-temetőbe, Mátyás király Szoboregyütteshez, a híres Farkas utcába, majd Mátyás
király szülőházához, érintjük a Szent Mihály-templomot. Este a szállás elfoglalása Kolozsvárott.
2. NAP » A reggeli elfogyasztása után Torda irányába
indulunk, ahol megcsodáljuk a Tordai Sóbánya gigantikus méretű tárnáit. Ezután Marosvásárhelyre vezet
utunk, a székelység fővárosába, ahol sétálunk a Rózsák
terén, majd látogatást teszünk a gyönyörű szecessziós stílusban megépített Kultúrpalota épületében. Ezt
követően folytatjuk utunkat Korondra, ahol elsősorban
a székely népi fazekassággal ismerkedhetünk meg, majd
a kirakodóvásárban lehetőség nyílik a falu iparművészeti remekeinek megvásárlására is. Érkezés Tusnádfürdőre a szállásra.

3. NAP » Reggeli után látogatás az Igazi Csíki Sör
Manufaktúrában. A látogatás bepillantást enged a
sörgyártás titkaiba, melyet sörkóstolás követ. Ezután
Újtusnádra jutunk, ahol lovaskocsikra szállunk és a Hargita-hegység festői környezetébe kirándulunk kipróbálva a helyi gasztronómiai finomságokat. Sétálhatunk
a fenyvesek között, pihenhetünk, gyönyörködhetünk a
Hargita-hegység fenyves erdőiben. Késő délután hazatérés Tusnádfürdőre, fakultatív programként kipróbálhatjuk a Tusnádfürdői Wellnessfürdőt.

A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

4 szálloda
Kolozsvár (1 éj),
Szent Kristóf Panzió
Tusnádfürdő (4 éj)
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

4. NAP » Reggeli után indulás a Szent Anna-tóhoz,
amely Közép-Kelet-Európa egyetlen épségben megmaradt vulkáni krátertava, séta a tó partján. A következő
állomásunk Kézdivásárhely lesz, ahol megtudhatjuk mi
az udvartér, megemlékezünk Gábor Áron ágyúöntőről,
majd szabadprogram. Utunk innen Alsócsernátonba
vezet, ahol Székelyföld leggazdagabb szabadtéri kiállítását láthatjuk a Haszmann Pál Múzeumban. Késő délután
Nyergestetőn rójuk le tiszteletünket az 1848-1849-es
forradalom- és szabadságharcban elhunyt katonák előtt.
Vacsora a szálláson.
5. NAP » Utunk Csíksomlyóra vezet, a római katolikus vallás felleg-várába, ahol a Csíksomlyói-kegytemplomot tekintjük meg. Ezután rövid séta a Barátok
feredőjének nevezett népi fürdőhöz. Ezután a Gyergyói-medencén és a Pongrác-tetőn (1256 m) át megérkezünk Erdély legnagyobb természetes torlasztavához,
a Gyilkos-tóhoz. A tóparti séta után megcsodáljuk a
messze földön híres Békás-szoros meredek sziklafalait.
6. NAP » Hazafele utunk Segesvárra vezet, a szászok alapította városba. Látogatást teszünk a középkori várnegyedben, amely ma a Világörökség részét képezi, a gyönyörű
óratorony- és a bástyák által körülvett épületekben gyönyörködhetünk. Ezután Kolozsvár, Nagyvárad irányába folyamatosan utazunk Magyarországra rövid pihenőkkel.
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Románia
2019.
07. 09-14.
» 6 nap / 5 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

113 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

30 500 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 5 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
50 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2 ágyas
zuhanyzós szobáiban

Csodálatos
Dél-Erdély

ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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1. NAP » Folyamatos utazás Budapesten át, az M5
autópályán. Rövid pihenő Szegednél, a határátlépés
előtt. A nagylaki határátlépés után Aradon Zala György
híres alkotásánál, a Szabadság-szobornál kegyelettel
hajtunk fejet az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt. Ezután ellátogatunk a vesztőhelyhez is.
Innen utunk Máriaradnára vezet, amely a Maros-mente és a Bánság legnagyobb Mária kegyhelye: itt az 1767ben épített, barokk templomot tekintjük meg. Ezután
megérkezünk Dévára, ahol siklóval feljutunk „magos
Déva várába”. Szállás elfoglalása Déván (2 éj).

4. NAP » Reggeli után Sinaiara utazunk, ahol megcsodáljuk a pazar berendezésű Peles kastélyt, I. Károly román
király gyönyörű nyári rezidenciáját. A délutánt Brassóban töltjük, az erdélyi szászok egykori nagy központjában,
ahol városnéző sétánk első részében ellátogatunk a Fekete-templomhoz, a Főtérre, ahol a Városháza is található. Sétánk további részében felkeressük Európa legszűkebb
utcáját a Cérna utcát, érintjük a Katalin-kaput, valamint
a várfalak mögé is betekintést nyerünk. Rövid szabadprogram után visszautazunk a szállásra.

2. NAP » A reggeli elfogyasztása után Vajdahunyadon megtekintjük a Hunyadiak ősi fészkét, Vajdahunyad várát. A „várak királya” jelzővel is emlegetett Vajdahunyadi-vár impozáns méreteivel lenyűgöző
látványt nyújt. Nem véletlen, hogy a filmvilág is nagy
becsben tartja a misztikus várkastélyt. Délután felkeressük Csernakeresztúr kis faluját, ahol rövid betekintést nyerhetünk a bukovinai székelyek mindennapjaiba.
Megtekintjük a tájházat, majd egy finom gulyás elfogyasztása után süteményt és pálinkát kóstolunk. Vis�szautazunk a szállásra.

5. NAP » Reggeli után, utunk Prázsmárra vezet, ahol
a Világörökség részét képező, XIII. században épült
gótikus szász erődtemplomot tekintjük meg. Ezután
Háromszékre látogatunk. A következő állomásunk Kézdivásárhely lesz, ahol megtudhatjuk mi az udvartér,
megemlékezünk Gábor Áron ágyúöntőről, a híres kézdivásárhelyi céhekről, majd lehetőségünk lesz megtekinteni a Céhtörténeti múzeumot, valamint a „Zsuzsi és Andris népviseletben” című kiállítást. Utunk innen
Gelencére vezet, ahol megtekintsük a gyönyörű XIII.
században épült Árpád kori római katolikus templomot.
Este visszaérkezés a szállásra.

3. NAP » Reggeli után továbbutazunk Gyulafehérvárra, ahol városnéző sétát teszünk Erdély ősi történelmi fővárosában: a várnegyedben, ahol a Római
Katolikus-Székesegyházat (itt találjuk Hunyadi János,
Izabella Királyné és Bethlen Gábor sírhelyét), a Felső- és
Alsó-Károly kaput tekintjük meg. A délutánt a Fogarasi-havasokba töltjük 2042 méter tengerszint feletti magasságon, pihenünk a Bilea-tengerszem partján.
Este a szállás elfoglalása Brassóban (3 éj).

6. NAP » Reggeli után hazaindulunk. Útközben Nagyszeben városába látogatunk, az erdélyi szászok egykori
kulturális és kereskedelmi központjába, ahol városnézésünk során megcsodálhatjuk a Nagy és Kis piacteret,
a Tanácstornyot, a Hazugok hídját, a szász evangélikus székesegyházat és a Bruckenthal-palotát. Ezután Arad irányába folyamatos utazás rövid pihenőkkel,
majd határátlépés után folyamatos hazautazás Kapuvárra. Érkezés az éjszakai órákban.
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Románia
2019.
10. 16-20.
» 5 nap / 4 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

89 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

24 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás

Erdély
rejtett kincsei

A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
40 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2 ágyas
zuhanyzós szobáiban
ELLÁTÁS

Bethlen Gábor alapította híres nagyenyedi kollégiumba, ahol Erdély több híressége töltötte diákéveit. Ezután egy borkostolón is részt veszünk, aminek keretén
belül megtudjuk, hogy a nagyenyedi borvidék sokszínűsége a borok különbözőségében mutatkozik meg. A nap
délutánját Gyulafehérváron töltjük, ahol városnéző
sétát teszünk Erdély ősi történelmi fővárosában: a várnegyedben, ahol a Római Katolikus-székesegyházat
(itt találjuk Hunyadi János, Izabella Királyné és Bethlen
Gábor sírhelyét), a Felső- és Alsó-Károly kaput tekintjük meg. Szállás elfoglalása Déván.
1. NAP » Gyalogos-buszos városnézés Nagyváradon.
Látogatást teszünk a Szent László Bazilikában, majd
sétálunk a székesegyház kertjében érintve a Szent László-szobrot, a Püspöki-palotát, majd a Kanonok sort.
Utána gyalogos városnézés Nagyvárad központjában.
Utazás a Királyhágón át a Kalotaszeg vidékére, ahol
a Körösök erednek. Rövid megállás felfrissülés, kávézási lehetőség. Érkezés Kolozsvárra, a szállás elfoglalása.
2. NAP » A reggeli elfogyasztása után Tordára látogatunk, ahol megcsodáljuk a tordai sóbánya gigantikus méretű tárnáit. A délutánt Kolozsvár központjában
töltjük, ahol ellátogatunk Mátyás király szülőházához,
a híres Farkas utcába, Mátyás király-szoboregyütteséhez, a Házsongárdi-temetőbe, érintjük a Szent
Mihály-templomot, majd szabadprogram. Innen vis�szautazunk a szállodába.
3. NAP » Reggeli után utazás az Európa Nostra díjas
faluba Torockóra. A település Erdély legnyugatibb székely végvára, és talán egyik legszebb faluja. Rövid séta
után ellátogatunk a falu népművészeti múzeumába is.
Innen utunk Nagyenyedre vezet, ahol ellátogatunk a

félpanzió (reggeli és vacsora)

4. NAP » A reggeli elfogyasztása után Vajdahunyadon megtekintjük a Hunyadiak ősi fészkét, Vajdahunyad
várát. A „várak királya” jelzővel is emlegetett Vajdahunyadi vár impozáns méreteivel lenyűgöző látványt nyújt.
Nem véletlen, hogy a filmvilág is nagy becsben tartja a
misztikus várkastélyt. Délután felkeressük Marosillyét,
ahol Bethlen Gábor fejedelem szülőházát tekintjük meg,
amely szimbólumává vált az itt élő szórványmagyarságnak. A nap utolsó programjaként rövid városnézés keretében belül, siklóval feljutunk „magos Déva” várába.
Visszautazunk a szállásra.
5. NAP » Reggeli után hazaindulunk, útközben pihenőt tartunk Máriaradnán, amely a Maros-mente és a
Bánság legnagyobb Mária kegyhelye: itt az 1767-ben
épített, szép barokk templomot tekintjük meg illetve bekapcsolódunk a katolikus szentmisébe is. Ezután
Aradra vezet utunk, ahol meglátogatjuk a város nevezetességeit, többek között Zala György impozáns alkotását,
a 13 aradi vértanúnak emléket állító Szabadság-szobrot.
Rövid városnézés utána felkeressük a vesztőhelyet is.
Ezután határátlépés, majd utazás rövid pihenőkkel haza.
Érkezés az éjszakai órákban.
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Románia

ÚJ

2019.
06. 06-10.
» 5 nap / 4 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

89 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

24 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 4 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
20 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2 ágyas zuhanyzós
szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Csíksomlyó
búcsú
1. NAP » Kora reggel indulással utazás, majd gyalogos-buszos városnézés Nagyváradon. Látogatást
teszünk a Szent László-bazilikában, majd sétálunk a székesegyház kertjében érintve a Szent László-szobrot, a
Püspöki-palotát, majd a Kanonok sort. Utána autóbuszos városnézés Nagyvárad központjában. Utazás
a Királyhágón át a Kalotaszeg vidékére, ahol a Körösök erednek. Rövid megállás felfrissülés, kávézási lehetőség. A délutánt Kolozsvár központjában töltjük,
ahol ellátogatunk Mátyás király szülőházához, a Szent
Mihály-templomba, Mátyás király szoboregyütteséhez
majd a Házsongárdi temetőbe. Este a szállás elfoglalása Kolozsvárott. Vacsora a szállodában.
2. NAP » A reggeli elfogyasztása után továbbutazás
Torda irányába ahol megcsodáljuk a tordai sóbánya
gigantikus méretű tárnáit. Ezután Marosvásárhelyre
vezet utunk, a székelység fővárosába, ahol sétálunk a
Rózsák terén, majd látogatást teszünk a gyönyörű szecessziós stílusban megépített Kultúrpalota épületében.
Ezt követően folytatjuk utunkat Korondra, ahol elsősorban a székely népi fazekassággal ismerkedhetünk
meg, majd a kirakodóvásárban lehetőség nyílik a falu
iparművészeti remekeinek megvásárlására is. Érkezés
Tusnádfürdőre a szállásra, vacsora.
3. NAP » Csíksomlyó, a keresztény világ egyik legnagyobb búcsújáró helye. Az itt látható Szűz Mária szobor
a világon a legnagyobb, lábának megérintésével minden
jóakaratú kívánságunk teljesülhet. Reggeli elfogyasztása után Csíkszereda érintésével indulunk Csíksomlyóra.
Kényelmes ruházat és cipő viselete ajánlott. A nap során
a somlyói búcsúban veszünk részt, mely 18.00 órakor ér
véget. A programok során lehetőségünk nyílik a helyi
ételspecialitásokból fogyasztani. Este vacsora a szálláshelyen, Tusnádfürdőn.

tes torlasztavához, a Gyilkos-tóhoz. A tóparti séta után
megcsodáljuk a messze földön híres Békás-szoros meredek sziklafalait. Késő délután Nyergestetőn rójuk le
tiszteletünket az 1848-1849-es forradalom- és szabadságharcban elhunyt katonák előtt. Este érkezés vissza a
szálláshelyünkre, Tusnádfürdőre, vacsora.
5. NAP » Reggeli után búcsút veszünk „Hargitától”
és indulunk Fehéregyházára. Petőfi emlékhely felkeresése következik. 1849. július 31-én a Fehéregyháztól
keletre lévő sík mezőn ütközött meg egymással a túlerőben lévő orosz cári csapat és a Bem Apó által vezetett
magyar sereg. Az ütközet feltételezett színhelyén Ispánkútnál esett el Petőfi Sándor nemzeti költőnk. Utazásunk következő célpontja Segesvár. Erdély legfestőibb
középkori várnegyedét a Világörökség részét képező
segesvári vár falain belül találjuk. A középkorban egyike volt Erdély legfontosabb városainak, mind gazdasági,
mind egyházi szempontból.A középkori utcákkal, régi
házakkal, díszes tornyok és csipkézett bástyák, meredek
lejtésű hegyek, erdővel borított domboldalak lenyűgöző
látványt nyújtanak. A vár egykori közel húsz tornyából
és bástyájából kilenc a mai napig épen áll. A város szimbóluma az óratorony, amely a város minden részéből jól
látható. Ezután folyamatosan utazunk Magyarországra
rövid pihenőkkel. Késő esti órákban érkezés.

4. NAP » Reggel rövid városnézés Csíkszeredán: Mikó
vár, Petőfi szobor, Taps tér, műjégpálya. Folytatjuk utunkat és Madéfalvára, ahol a Siculicidium emlékoszlopánál
hajtunk fejet a madéfalvi veszedelemben elhunyt székelyek előtt. A Gyergyói-medencén és a Pongrác-tetőn
(1256 m) át megérkezünk Erdély legnagyobb természe-
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ÚJ

Spanyolország
2019.
09. 09-19.
» 11 nap/10 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

240 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

65 000 Ft/fő

Spanyolország legjava
francia ízelítővel
1. NAP » Utazás Graz-Udine-Velence útvonalon a
Ligúr-parti tranzitszállásra, közben séta a világhírű építész Palladio városában, Vicenzában. Szállás, vacsora
Bergamo környéken (1 éj).

Elesettek Völgye, melyet a polgárháború utáni megbékélés szimbólumának szántak. Innen visszautazunk
Madridba, ahol szabadidő keretében lehetőség lesz
vásárlásra, múzeumok látogatására.

2. NAP » Folytatjuk az utazást a Virágok Riviéráján Spanyolország felé, közben megismerkedünk a Cóte d’Azúr
fővárosával, Nizzával. Itt megtekintjük az Operát, a katedrálist és a Városházát. Érkezés az esti órákban a francia
„osztrigapartra”, szállás és vacsora Montpellier (1 éj).

7. NAP » Búcsút veszünk a fővárostól, majd utazás Kasztilia régi fővárosába, Toledóba. Megismerkedünk csodálatos szépségeivel, a katedrálissal, a San Tomé-zsinagógával és Greco lakóházával. Dél körül utazás az ország
3. legnagyobb városába, a Costa Levante fővárosába,
Valenciába. Itt megismerkedünk a Tőzsdével, a katedrálissal és a Városházával. Szállás Valencia környékén (1 éj).

3. NAP » Reggeli után felfedezzük Montpellier szépségeit. Jelentőségét a középkorban orvostudományi egyetemének köszönhette, itt tanunlt Petrarca és
Nostradamus is. A város nevezetességei közé tartozik az
Opera, a Szent Péter-katedrális, Szent Kelemen-vízvezeték valamint Franciaország első botanikus kertje. Utunkat folytatjuk a kontinens legnagyobb középkori várába,
Carcassonne-ba. Ez a hatalmas erőd a katárok utolsó
mentsvára volt. Továbbutazás a Pireneusok miniállamába, Andorrába, szállás és vacsora itt.
4. NAP » Utazás Aragónba, ahol a tartomány fővárosának, Zaragozának a nevezetességeit tekintjük meg:
a Pilar-katedrálist, a Tőzsde épületét, a Seo-templomot.
Utunkat folytatva az esti órákban érkezünk az ország
fővárosába, Madridba, szállás a környéken (3 éj).

8. NAP » A valenciai narancsligetek mentén utazunk észak felé, elérve az ország legnagyobb folyóját
az Ebrót. Visszaérkezünk Katalóniába, itt felkeressük a
római emlékekben gazdag Tarragonát, majd a katalánok szent helyének számító Montserratot. A XIII.sz.ban alapított bencés kolostor és környezete lenyűgöző
élményt nyújt. Szállás Barcelona környékén (2 éj).

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 10 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő és helyi
idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
80 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
A SAGRADA FAMILIA
LÁTOGATÁSÁNAK
IGÉNYÉT FOGLALÁSKOR KÉRJÜK
JELEZNI.

9. NAP » Ismerkedés az ország 2. legnagyobb városával,
Barcelonával, mely méltán az idegenforgalom fellegvára. Műemlékei korszakokat ölelnek át: gótikától, reneszánsztól a barokkig, sőt a modernizmus koráig. Buszos
és gyalogos városnézés keretében eljutunk a Parc Güellbe,
a Montjuic-hegyre és az olimpiai létesítményekhez. Látjuk
a város 2 legjelentősebb egyházi műemlékét, a Sagrada
Familiát és gótikus katedrálist. Lesétálunk a Ramblán át a
kikötőbe, itt látjuk a Kolombusz-szobrot, melyet az Újvilág felfedezésének 400. évfordulójára emeltek.

5. NAP » Egész napos madridi városnézés busszal és
gyalogosan, melynek keretében látjuk a város nevezetességeit, az elegáns Gran Viát, Plaza Espanát, Neptunót
és Cibelest. A labdarúgás szentélyét a Bernabeu Stadiont és a Kolombusz-emlékművet. Sétálunk a belvárosban, a Puerta Solon, a Plaza Mayoron és megtekintjük
a madridi székesegyházat, az Almudenát. Még megismerkedünk a Királyi Palotával, majd zárásképpen a világ
egyik leghíresebb képtára, a Prado zárja a programot.

10. NAP » Búcsú az Ibériai-félszigettől, majd utazás az
olaszországi szállásra a francia délvidéken, a Midin át.
Közben sétát teszünk a Provence megyei székhelyen, a
művészetek városában, Aix-en-Provence-ban. Szállás a
ligúr parton (1 éj).

6. NAP » Kirándulás Madrid környékének világhírű
nevezetességéhez, az Escorialhoz, a világ egyik legjelentősebb kolostorához. Századokon át a spanyol uralkodók által látogatott kolostor volt és sokuknak egyben végső nyughelyévé vált. Következő állomásunk az

11. NAP » Utazás a Padana vidékén, majd az Alpok
érintésével Ausztriába. Utunk során egy sétát teszünk
a karintiai tóvidék legnagyobb tavának, a Wörthi-tónak a partján, Maria Wörth-ben. Hazaérkezés a késő
esti órákban.
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1 napos utazási ajánlatainkat
keresse mellékletünkben!
Amit megtalál benne:

» KÜLFÖLD » BELFÖLD »
SZÍNES PROGRAMESEMÉNYEK.

Színházlátogatásainkat keresse
mindig frissülő honlapunkon!

WWW.GALBUSZ.HU

Olaszország
2019. 02. 23-24.

» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

38 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

6 500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
KÉTNAPOS HAJÓJEGY

24 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda 2-3 ágyas,
zuhanyzós szobáiban
Jesolóban

Velencei karnevál –
a tavasz angyal érkezése
1. NAP » A kora reggeli indulás után utazás, majd megérkezünk dél körül Punta Sabbioni kikötőjébe, ahonnét behajózunk Velencébe. Érkezés a Szent Márk térre. Részvétel
a karneváli forgatagban kora estig. Közben kívülről megtekintjük a város nevezetességeit, mint a Dózse palotát,
a Szent Márk bazilikát, a Sóhajok hídját és a Canale
Grande-t. Visszahajózás Punta Sabbioniba, majd a szállás
elfoglalása Jesoloban, vacsora a szállodában.

ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

40

2. NAP » A reggeli elfogyasztása után indulás ismét
Velencébe a már megismert módon. Kirándulásunk

második napján ismét részt veszünk a karneváli forgatagban, és tovább ismerkedünk a város nevezetességeivel. Megtekintjük a Tavasz angyal érkezését a Szent
Márt téren. Az angyal röpte hagyomány eredete 1548ra vezethető vissza, mikor is állítólag egy török a bazilika
harangtornyába felmászott, majd innen egy kifeszített
kötélen a Dózse palota erkélyére egyensúlyozott át. Ez
olyannira elnyerte a velenceiek tetszését, hogy hagyománnyá tették. Napjainkban az előző évi szépségverseny győztese tölti be az angyal szerepét. Délután 3 órakor indulás hazafelé. Érkezés a késő esti órákban.
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Svájc
2019.
06. 23-28.
» 6 nap / 5 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

162 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

38 000 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 5 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás

Nagy svájci
körutazás
1. NAP » Utazás Bécs-St.Pölten útvonalon a Salzkammergut vidékére, ahol a híres császári üdülőhely szépségeivel ismerkedünk. Bejárjuk Bad Ischl nevezetességeit: császári villa, Lehár-villa. Szállás Tirolban, Stanz környékén (1 éj).

egyetemet és a híres katedrálist. Egy rövid látogatás erejéig megállunk Montreux-ben, ahol patinás szállodák a
szinte már elfelejtett fénykort idézik, olyan vendégekkel,
mint például Sisi királyné. Visszautazás a szállásra.

2. NAP » Továbbutazás Voralbergen át a hegyek
országába, Svájcba, ahol kirándulásunkat St. Gallenben
kezdjük a székesegyház és a világhírű könyvtár megtekintésével. A nap következő részében Európa egyik legnagyobb vízesését, a schaffhauseni Rajna-vízesést csodáljuk meg. Befejezésül az ország legnagyobb városát,
Zürichet látogatjuk, sorra véve műemlékeit: a székesegyházat, a tó környékét és a híres zászlós utcát. Szállás
Luzern környékén (3 éj).

5. NAP » Svájc mediterrán régiójába látogatunk a
délelőtti órákban, célunk Luganó. A tópartra épült elegáns városban sétálva ellátogatunk a San Lorenzó-székesegyházba és a barokk Szt. Rókus-templomba, megtekintjük a városházát és belváros hangulatát élvezzük a
séta során. Látogatásunkat egy hajókázással zárjuk
a Lugánói-tavon. Továbbutazva a Rajna egyik fő nevezetességének számító és több ezer éve kereskedelmi
útvonalként használt szurdokához, a Via Malához ereszkedünk le a lépcsősoron, elámulhatunk a víz sziklát formáló erején. Elhagyjuk Svájcot és Liechtenstein miniállamán át haladunk tovább szállásunk felé (1 éj).

3. NAP » Délelőtt folyamán az ország jelképének
tekinthető hóval borított Jungfrau-régiót keressük fel.
A Kleine Scheidegg 2200 m-es magasságba fogaskerekűvel jutunk fel. A fölénk tornyosuló Eiger északi fala
még ma is nagy kihívást jelent a sziklamászóknak. Ezt
követően a természet lélegzetelállító erejét csodáljuk
meg a Trümmelbach-vízesés jóvoltából. A Vierwaldstätti-tó környezete az ország bölcsője, a Rütli mezei
eskü az őskantonok első szövetségét hozta létre. A tó
csücskében találjuk az ország egyik legszebb városát,
Luzernt. Ismerjük meg az Thorwaldsen-emlékművet, a
Kapell hidat, jezsuita templomot, városháza épületét és
a város díszkútjait.

A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
120 CHF/fő + 15 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas zuhanyzós
szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

6. NAP » Hazautazásunkat az odaúttal megegyező útvonalon tervezzük, közben Tirol császári rezidenciájának, Innsbrucknak a szépségeit tekintjük meg, a
híres Aranytetős-ház, a Hofburgot, a Hofkirche-t és a
zarándokok templomát, a Szent Jakab-székesegyházat.
Érkezés a késői órákban.

4. NAP » Az ország fővárosával, Bernnel ismerkedünk, elsőként a címerben szereplő medvéket látjuk,
immár az Aare partján lévő tágas kifutójukban. Végigsétálva a Fő utcán érkezünk a város másik jelképéhez a Zytglocke-hoz. Útközben megcsodálhatjuk a díszes kutak
sorát, végül a székesegyházat. Ezután a főváros hivatali negyedét tekintjük meg, élén a Parlamenttel. A délutánt azonban már a Genfi-tó partján szeretnénk eltölteni. Lausanne-ban felkeressük az Olimpiai Parkot, az
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Svájc ÚJ
2019. 07. 29.-08. 01.
» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

107 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

23 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

10 CHF/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Svájc
vasúton felfedezve
1. NAP » Korai indulás után átszeljük Ausztriát egy köztes megállóval. Az Inn partján kialakult Schwaz egykoron
bányászváros volt. Az innen származó ezüstből készült a
tiroli ezüsttallér, mely Európa szerte szívesen látott fizetőeszköz volt. Főútja és temploma egykori jelentőségét még
ma is jól mutatja. Továbbutazás Graubündenbe, az Inn
medrét követve a svájci határon át. A majd 2400 m magas
Flüela-hagón átkelve érjük el szállásunkat Davosban.
2. NAP » Reggelit követően ma jórészt vasúton
ismerkedünk Svájc hegyeivel. Tiefencastel vasútállomásán szállunk fel az Albula-Bernina-Express különleges vonatára. Ez a hegyi szakasz valódi úttörő munka
volt a svájci vasút történetében. Ez a vasút a rétóromán
és az olasz nyelvi területeket köti össze. A Bernina-hágó a Duna révén a Fekete-tenger és a Pó-folyó által az
Adria vízgyűjtő területeit választja el egymástól. Vég-

állomása Tirano már Olaszországban van. Hazafelé
megállunk Sankt Moritzban, ahol a téli sportok több
válfaja is kialakulhatott.
3. NAP » Délelőtt Graubünden kanton központjába
utazunk, ahol a közös sétával ismerkedünk az egymástól
jól elkülönülő polgári és egyházi negyeddel. Szabadidőt
követően vonatra szálunk, hogy a Glacier Express vonalán a Rajnát követve, annak egyedülálló áttörését megcsodáljuk. Disentisben szállunk újra buszra és a Rajna
másik forráságát követve jutunk el Rhäzüns ismeretlen
templomához majd a Rajna szurdokához, a Via Malahoz.
4. NAP » Hazafelé megszakítjuk utunkat a Stamsi
Apátságnál. Itt temetkeztek a ciszterciek támogatásával a tiroli hercegek. Folyamatos utazás pihenőkkel.
Hazaérkezés a késői órákban.
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Segítség
világszerte mindenütt és
mindenkor

24h

Őrangyal mini
Felső korhatár nélkül köthető, csak Európára és a Földközi tengerrel határos országokra
érvényes. Városlátogatások, körutazások, tengerparti nyaralások, hosszú hétvégék, egy
napos és üzleti utak, nyugdíjas vagy iskolai kirándulások utasbiztosítása.

Szolgáltatások, fedezetek
Egészségügyi védelem
Poggyászbiztosítás
Balesetbiztosítás
Felelősségbiztosítás

Extra költségek a visszaútra
Házikedvenc védelem
24/7 segítségnyújtás
világszerte

510

HUF/nap/felnőtt
vagy gyermek

Szlovákia
2019. 07. 18-21.
» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

56 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

10 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)

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

SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

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

teszünk sétát, egy igazi szepesi hangulatú, egykor önálló városban, Szepesszombaton.
3. NAP » A mai napon ellátogatunk az egykori magyarlengyel határra, tutajozunk a határfolyón, a kanyargó Dunajecen, majd meglátogatjuk a középkori Ólubló várát. Utolsó programként Késmárkra látogatunk, fejet hajtunk Thököly Imre sírjánál, sétálunk a megújult városban.
4. NAP » Búcsúzunk a Tátrától, átutazva a SzlovákParadicsomon, érkezünk Betlérre. Séta az egykori
Andrássy-birtokon, elsőként a betléri kastélyt, majd a
mauzóleumot tekintjük meg. Továbbutazás Ochtinara,
látogatás a híres aragonit barlangban. Rövid megállókkal érkezünk haza az esti órákban.

Szlovákia
2019. 08. 08-10.

» 3 NAP / 2 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

46 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

15 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 2 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

Magas Tátra
– Szlovákia és Lengyelország határán

FAKULTATÍV PROGRAM

1. NAP » Utazás Szlovákiába. Útközben városnézés Nyitrán, majd a történelmi Magyarország híres bányavárosába, Körmöcbányára utazunk, melynek pénzverdéje ma is működik. Megtekinthetjük a körmöci várat és gyönyörű
Fő terét, majd továbbutazunk a Magas-Tátrába. Szállás, vacsora Tátracsorbán (2 éj).

SZÁLLÁS

2. NAP » Látogatás a lengyel Tátra fővárosában, Zakopanéban. Siklóval jutunk a város fölé. A Gubalowkáról 1123 m-es
magasságból csodálhatjuk a várost, majd sétát teszünk a híres és mindig nyüzsgő Krupowkin, a sétálóutcán.

5 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
5 €/fő +30 PLN/fő
(Tájékoztató jellegű ár)

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

3. NAP » Hazautazás, útközben városnézés a gazdag múltú Besztercebányán, ezt követően séta Zólyomban.
Rövid megállókkal érkezünk haza az esti órákban.

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Szlovénia
2019. 05. 30.-06. 02.
» 4 NAP / 3 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

82 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

Szlovénia
gyöngyszemei
1. NAP » Utazás a karszt vidékre, ahol közel 100
kisebb-nagyobb barlang található. A leghíresebbel, a
Postojnai-cseppkőbarlanggal ismerkedünk meg.
Elektromos kisvonattal jutunk a világörökség részét
képező barlang belsejébe, majd sétát teszünk a lélegzetelállító cseppkőképződmények között. A felszínre kisvonattal térünk vissza. Ezt követően utazunk a tengerparti
szálláshelyünkre Portorozba (1 éj).
2. NAP » Reggelit követően utazás a szlovén tóvidékre, de útközben még megtekintjük a világhírű Lipicai
ménes otthonát, majd látogatást teszünk Skofja Lokaban. Séta az egykori püspöki rezidencia körül. Utazás a
Bled környéki szálláshelyünkre (2 éj).
3. NAP » A varázslatos alpesi tóvidékkel ismerkedünk, elsőként a Bohinji-tó szépségeivel. Először libegővel jutunk fel a Vogel-hegy kb. 1600 m-es magasságára,

ahonnan csodálatos a kilátás a tóra. A tó keleti csücskében található Ribcev Lazban sétálunk, megtekintjük a Keresztelő Szent János-templomot, majd visszatérve Bledbe, vízre szállunk. Helyi nevezetesség a pletnának
nevezett gondola, amellyel a kis szigetre utazunk. Itt megtekintjük a barokk belsejű kegytemplomot, majd visszatérve a tópartra, először a tó fölé magasodó várat látogatjuk meg. A nap zárásaként egy csodálatos természeti
szépségben, a Vintgar-szurdokban gyönyörködhetünk.
4. NAP » Az utolsó napunkat a főváros, Ljubljana nevezetességeinek a feltérképezésével kezdjük. A belváros kettészelő Ljubljanica két partján elterülő műemlékek mindenkit elbűvölnek, hiszen megtekintjük a katedrálist, az operát,
a városházát és a szimbólumnak számító Római polgár
szobrát. Továbbutazunk, majd az ország második legnagyobb városával, Mariborral zárjuk a napot. Városnézést
követően indulunk haza. Érkezés az esti órákban.

20 000 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 3 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

85 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Szlovénia
2019. 08. 19-20.

» 2 NAP / 1 ÉJ
RÉSZVÉTELI DÍJ

36 000 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

8 000 Ft/fő

2018 fotópályázat nyertes képe, készítette Sipőcz Bernadett

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

Szlovénia
kincsei
2. NAP » A mai napon a tóvidék nyugati tavának,
a Bohinji-tónak a nevezetességeivel ismerkedünk.
Libegővel jutunk fel a Vogel-hegyre, ahonnan felejthetetlen látvány tárul elénk a tóval és a szemben lévő Triglav heggyel együtt. Visszatérve Bledbe, a helyi gondolával
jutunk el a tavon található festői kis szigetre. Megtekintjük a kegytemplomot, majd visszatérünk pletnával
a tópartra. Ezt követően a tó fölé magasodó várat látogatjuk, melynek kiállítása visszavisz bennünket a múltba.
Búcsúzunk Bledtől és útközben az ország második legnagyobb városának, Maribornak a látnivalóit ismerjük
meg séta keretében. Hazautazás a fenti útvonalon.
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A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 1 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra
BELÉPŐDÍJAK

70 €/fő (tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)
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Szlovénia

ÚJ

2019.
08. 30-09. 01.
» 3 nap / 2 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

61 800 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

12 800 Ft/fő
A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 2 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
15 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

Szlovénia
Isonzo völgye
1. NAP » Kora reggeli indulással érjük el az osztrák-szlovén határt, majd továbbhaladunk Ljubljana felé.
A szlovén főváros a Ljubljanica-folyó két oldalán keletkezett és gazdag történelmét egy közös sétával fedezzük
fel. A város fölé emelkedő vár már messziről jól kivehető,
a Belváros a Városházával és kereskedői palotáival bennünket is vonz. Katedrálisa pedig már szinte a folyópartra települt, ahol a kereskedők még ma is árulják portékájukat. Továbbutazás a tengerparti szállásra.
2. NAP » Mai napunk fő célja az Isonzó völgye. Történelmi szörnyűségeit ma természeti értékei próbálják
feledtetni. Az emlékezés kötelez bennünket is és így ellátogatunk az első világháborút idéző kobaridi emlékhely-

re. Végighaladva a folyó mentén annak páratlan szépsége maradandó élményt nyújt nekünk is. Észak felé
haladva a szlovén hegyvidék tárul elénk. Szállás a Bleditónál.
3. NAP » Reggeli után figyelmünket Bled városkának és kegyhelyének szenteljük. A legendás kegytemplom ma szerelmes párok kedvenc helye, harangszókor
nekünk is lehet egy kívánságunk, de a bledi krémesről
sem feledkezhetünk meg. A tó környezetének szépsége
a legújabb történelem „nagyjait” is ide csábította, Tito
is szívesen időzött itt. Továbbutazás Ptujba, ahol rövid
sétával ismerkedünk a hely szépségével. Hazaérkezés az
esti órákban.

Repülős- és nyaralóprogramok
Autóbuszos körutazó és városlátogató programok széles választékán túl ajánljuk Önöknek és várjuk kedves
utasainkat irodáinkban megbízható hazai és külföldi partnerirodáink nyaralóprogramjaival. Az utazások
repülővel (bécsi, budapesti, pozsonyi indulással), autóbusszal, hajóval és egyéni indulással is foglalhatóak.
VEGYE IGÉNYBE EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINKAT IS:
»
»
»
»
»
»
»
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repülőjegy értékesítés
egyéni szállásfoglalás az egész világban
transzfer szolgáltatása külföldön helyi partnerekkel
hajóutak magyar nyelvű utaskísérővel, kikötőbe szállítással
hajóutak egyéni kikötőbe utazással
incentív utaztatás
üzleti utaztatás

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

Törökország
2019.
10. 07-13.
» 7 nap / 6 éj
RÉSZVÉTELI DÍJ

176 500 Ft/fő
EGYÁGYAS FELÁR

38 400 Ft/fő

A Kelet kapuja:
Isztambul
1. NAP » Kora reggeli indulással az Alföldön át mai úti
célunk Nis. Utazásunkat a szerb fővárosban, Belgrádban
szakítjuk meg. A magyar történelemben Nándorfehérvárként ismert város a törökkel vívott harcban komoly mérföldkő volt. Hunyadi János vezetésével csodával határos
módon győzedelmeskedett a magyar sereg. Belvárosában a kultúrák és a korok keveredése ma is jól megfigyelhető. A szállás elfoglalása, vacsora a szállodában.
2. NAP » Folytatjuk utunkat Törökország egyik legszebb
városába, Isztambulba. A város 2010-ben Pécs mellett,
Európa egyik kulturális fővárosa volt. A hét dombra épült
várossal ma délután először buszos városnézés keretében
ismerkedünk, így átfogó képet alkothatunk a milliós metropoliszról. Lenyűgöző épületei részletesen majd másnak
tárulnak elénk. Szállás elfoglalása. Vacsora a szálláson.
3. NAP » A reggeli elfogyasztása után gyalogosan
vágunk neki a Kelet kapujával. A történelem és az ide
érkező kulturális hatások rendkívül színes várossá formálták Isztambult. Mai úti célunk az Atatürk-híd, a Galata városrész, a Galata-torony, az Egyiptomi-fűszerpiac,
a Galamb-mecset, az Egyetem, a Galata-híd valamint a
Varens-vízvezeték, mely a római kor emlékét őrzi.
4. NAP » Délelőtt folytatjuk a város megismerését bus�szal és gyalogosan. Megtekintjük a világ egyik legnagyobb
egyházi építményét a Hagia Sofiat (Isteni Bölcsesség Temploma), majd a török építőművészet csúcspontját a Sultanahmet Camii-t, a híres Kék-mecsetet, a Hippodromot.

egyik legnagyobb fedett bazárja. Az épület 200.000m2
területen 4.000 üzlettel várja a vásárolni vagy csak
bámészkodni vágyókat.
6. NAP » Reggel búcsú kell vennünk Isztambultól, a délelőtti órákban érkezés Tekirdagba az egykori Rodostóba. Ez a város mindenki emlékezetében a magyar történelem egyik legnagyobb alakjával
forrt össze, így a Rákoczi-ház a mi városlátogatásunkból sem hiányozhat. Emellett felkeressük a Rüstem Pasadzsámit, majd továbbutazunk a török-görög-bulgár hármas határnál fekvő kisvároson, Edirnen keresztül Bulgáriába. Este amennyiben időnk engedi rövid sétát teszünk
a kivilágított Szófiában. Szállás elfoglalása.

A részvételi díj tartalmazza:
• az autóbusz költségei
• 6 éj szállás félpanzióval
• csoportkísérő idegenvezető díja
• audio-guide használat
• útlemondási biztosítás
A részvételi díj nem tartalmazza:
• belépődíjak
• turistaadó
• BBP – betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítás. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra

BELÉPŐDÍJAK
100 €/fő
(tájékoztató jellegű ár)
SZÁLLÁS

3 szálloda
2-3 ágyas szobáiban
ELLÁTÁS

félpanzió (reggeli és vacsora)

7. NAP » A reggeli elfogyasztása után városnézés Szófiában (Nezavizimoszty-tér), majd délben indulás hazafelé.
A nap során folyamatosan utazunk Nis, Belgrád, Szeged
útvonalon. Hazaérkezés az esti, éjszakai órákban.
Az Isztambuli program a hajó indulásától
függően változhat!
Az utazáshoz útlevél szükséges, melynek a
hazautazástól számítva még hat hónapig érvényesnek kell lennie, különben a török hatóságok megtagadhatják a beutazást az országba.

Délután kiránduláson veszünk részt az ázsiai oldalon.
A feltartóztathatatlanul fejlődő város ma Ázsia irányába tud már csak terjeszkedni. Ez az ázsiai oldal grandiózus tervek megvalósulásának helyszíne, amit a Boszporuszon átívelő híd és az elkészült alagút is jól mutat.
A délutáni órákban egy hajókirándulás következik a
Boszporuszon, a tengerszorosról ismerkedhetünk meg
a város nevezetességeivel.
5. NAP » II. Mehmet palotája a Topkapi Szeráj meglátogatása következik. Gyönyörű kilátás az Aranyszarv-öbölre és az Atatürk-hídra. Délután a Nagybazár
színes forgatagában mi is elvegyülhetünk, mely a világ
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Adventi
előzetes
PRÁGA ADVENTI FÉNYEKBEN » 2019. 12. 07-08. » 38 700 Ft/fő
1. NAP » A Prágával való ismerkedés során megtekintjük Arany Prága nevezetességeit: a Várnegyed látványosságait, a Szent Vitus székesegyházat, Szent György szobrát, az Aranyművesek utcácskáját és a
palotákat helyi idegenvezető segítségével. A városnézést követően szabadprogramra is lehetőség lesz, elvegyülhetünk az adventi forgatagban,
sétálhatunk a csodás adventi vásárban. A vacsorát egy hangulatos prágai étteremben fogyasztjuk el.
2. NAP » Reggelit követően a híres Károly-hídon átsétálva folytatjuk utunkat az Óváros térig. Az óvárosban megtekintjük az Óratornyot
(Orloj), Husz János szobrát és a Tyn templomot, majd szabadprogram.
ADVENT AUSZTRIÁBAN – STEYR ÉS SALZBURG »
2019. 12. 14-15. » 35 700 Ft/fő
1. NAP » Első megállónk Ausztria egyik legszebb és legrégebbi műemlékvárosa, Steyr. A városnézés után ellátogatunk Christkindlweltbe,
karácsonyi csodaországba. Itt található egy mechanikus jászol, ahol több
mint 300 faragott és festett figura egy különleges láncrendszeren rögzítve mozog és a Bibliából ismert eseményeket jeleníti meg. Késő délután a
Hellbrunn kastélynál található adventi vásárban gyönyörködhetünk.
2. NAP » Salzburg város neve fogalom a turisták számára, egy igazi gyöngyszem az Alpok északi oldalán, műemlékei pedig páratlanok
(barokk belváros, Dóm, Hercegérseki Palota, Ferences templom, Mozart
szülőháza, Mirabell kastély és parkja, a város felett emelkedő fellegvár
stb.). A városnézés után szabadidő, az adventi vásár felfedezése.

ADVENT A TÁTRÁBAN – KRAKKÓ ÉS ZAKOPANE »
2019. 12. 14-15. » 36 500 Ft/fő
1. NAP » Délután városnézés Krakkóban, – az érkezés függvényében
az alábbi nevezetességeket tekintjük meg: Wawel dombon a Katedrálist,
melyben a királyi sírok találhatóak, Szent Péter és Pál templom, Mária
templom, Fő tér, Posztócsarnok, FIórián kapu, Barbakán, Innen az Egyetemhez sétálunk, a Collegium Maius épületéhez. Ezt követően szabadidő a fahéj illatú, karácsonyi díszbe öltözött belvárosban.
2. NAP » A szálláshely elhagyása után utunk Zakopaneba, Lengyelország téli fővárosába vezet. Ez idő alatt lehetőség nyílik a Gubalowka
csúcsra felvonóval feljutni, nézelődni és vásárolni a piacon, illetve megkóstolni a finom sajtokat.
DUNAPARTI ADVENT, BAJOR HANGULATBAN –
REGENSBURG ÉS PASSAU » 2019. 12. 07-08. » 36 200 Ft/fő
1. NAP » Rövid pihenőkkel érjük el Bajorország egyik legősibb városát, Regensburgot. A hercegnő minden évben megnyitja családi palotáját és hatalmas, ilyenkor lampionokkal díszített városi kertjét a látogatók
ezrei előtt, ahol vásári standjai a sok finomság mellett a kézművesség
javát vonultatják fel.
2. NAP » Reggeli után Passau felé indulunk, de Regensburg közvetlen környezete még tartogat látnivalót számunkra. A Duna fölé épült
a német nemzet nagyjait felvonultató Walhalla csarnok, mely antik
szentély mintájára készült. Innen Pazar kilátás nyílik a Duna völgyére. A
Dunát követve jutunk el a magyar történelemben is felbukkanó Passau
városába. Az adventi vásárban finom illatok és kézműves termékek bennünket is csábítanak egy kis vásárlásra.

ADVENTI CSEMEGÉZÉS DREZDA SZILVÁS FINOMSÁGAIBÓL »
2019. 12. 30-01. » 42 300 Ft/fő
1. NAP » Európa legöregebb adventi vásárát, mely közel 600 éves
tradícióra tekint vissza, ma is a szász fővárosban, Drezdában rendezik,
mely a korabeli hagyományoknak megfelelően a Striezelmarkt vagyis a
Kalácsvásár nevet kapta. Közel 250 árus veti meg a lábát és fogadja azt
a 2,5 millió vendéget, akik kíváncsiak a szász kézműipar csodáira. Látogatásunk apropója többek között az a hatalmas, 15m magas karácsonyi piramis, mely az Érchegység jellegzetes népi kultúrájában ma is jelen
van. A látvány mellett a vidék kulináris különlegességeit is megkóstolhatjuk, mint a „drezdai kalács”, vagy egy puszedli-különlegesség vagy
akár az ún. Pflaumentoffel, mely egy aszalt szilvából készült emberke.
2. NAP » A délelőtti órákban sorra vesszük a látványosságokat, mint
a Zwinger, Semper Operaház, székesegyház (Hofkirche), fejedelmi rezidencia, Fürstenzug meisseni kerámiából készült homlokzata, Brühl-terasz, és a rendszerváltás után felépített Frauenkirche. Városnézés után
még hagyunk időt a városban, esetleges múzeumlátogatásra vagy csak
hogy élvezzük még a szász nagyváros hangulatát.
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Utazási szerződés általános feltételei
amely létrejött egyrészről GÁL-BUSZ Utazási Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1078 Budapest, Rottenbiller u. 44. sz.,
cégjegyzékszám: Cg. 01-09-279314, adószám: 25510537-2-42 MKEH engedély száma: U-001707, telefon/fax: 06 96 243 125, 06 30 937 0655,
06 30 754 0260, e-mail: info@galbusz.hu) – a továbbiakban: Utazási Iroda, másrészről
Utas neve
Lakcíme
a továbbiakban: Utas, között az utazási iroda által szervezett utazásokra, melyekre a Ptk. 6:254. §, a 213/1996. (XII.23.) Korm.rendelet, a 281/2008.
(XI.28.) Korm.rendelet, valamint ezen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: ÁSZF rendelkezései az irányadók.

1. UTAZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

Az Utazási Iroda kijelenti, hogy az utazásszervező
és közvetítő tevékenységhez valamennyi hatósági
engedéllyel rendelkezik, a jogszabályokban előírt
mértékű vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést
a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepével kötötte meg (kötvényszám: 9900000111).
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az Utas írásbeli megrendelését az Utazási
Iroda nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja és a megrendelt utazásra vonatkozó részvételi díj előleget pénztárába vagy folyószámlájára
bevételezi, továbbá az Utazási Iroda és az Utas
aláírják az utazási szerződést és az ezen utazási
szerződés általános feltételeit tartalmazó iratot.
Az utazási szerződés a megrendelő, mint Utas és
az Utazási Iroda között jön létre függetlenül attól,
hogy a megrendelő az utazási szolgáltatásokat
saját maga vagy harmadik személy(ek), mint kedvezményezett(ek) javára rendeli-e meg, illetve
hogy az Utas a harmadik személy(ek) vonatkozásában rendelkezik-e képviseleti jogosultsággal.
Az utazási szerződésben rögzített utazás időtartamát, annak egyes szolgáltatásait, minőségét, részvételi díját és egyéb költségeit az utazási program
leírása tartalmazza. Az utazási szerződés alapján
az Utazási Iroda az utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá
kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, az Utas a
szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles.
Az Utas és az Utazási Iroda közös megegyezéssel a jelen ÁSZF-ben foglaltaktól írásban
eltérően is megállapodhatnak. A repülőgépes
utazások esetén az Utazási Iroda kiegészítő
szerződési feltételeket alkalmazhat.

2. U TAS JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az Utas jogosult az Utazási Irodától az utazással kapcsolatban információkat kérni.
Az Utas köteles az Utazási Iroda vagy annak képviselője (pl. idegenvezető, csoportkísérő) által kijelölt
találkozások helyét és idejét betartani. Az ennek be
nem tartásából eredő hátrányos következményeket, károkat, költségeket az Utas köteles viselni. Társasutazások esetén az Utas köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy a társasutak programjainak
lebonyolítását, az utastársak nyugalmát indokolatlanul ne zavarja vagy akadályozza.
Az Utas jogosult az utazási szerződés szerinti utazásban való részvétel jogát legkésőbb az
utazás megkezdése előtt 30 napig olyan harmadik személy részére engedményezni, aki
megfelel az utazási szerződésben meghatározott feltételeknek. Az Utas köteles az engedményezésről az Utazási Irodát haladéktalanul
értesíteni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az engedményezésből eredő igazolt
többletköltségekért az engedményező és az

engedményes egyetemlegesen felelnek.
Az Utas kötelessége az utazáshoz szükséges
érvényes útlevél, személyi igazolvány vagy más
személyi azonosításra alkalmas igazolás beszerzése. Az ennek hiányából eredő kárért az Utazási Irodát semmilyen felelősség nem terheli.
Amennyiben az Utazási Iroda vállalja az utazáshoz szükséges dokumentumok beszerzését az
Utas számára, az Utazási Iroda tájékoztatja az
Utast az őt érintő adatszolgáltatási határidőkről. Amennyiben az Utas ezen adatszolgáltatási
határidőket nem tartja be, az ebből eredő károkért az utazás ebből eredő meghiúsulásáért az
Utazási Irodát semmilyen felelősség nem terheli. Ha az utazás ideje alatt az Utas az általa már
megfizetett szolgáltatásokról lemond vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, ezekért kártérítést, részvételi díj csökkentést nem
igényelhet. Az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni poggyászának, egyéb értékeinek megőrzéséről, felügyeletéről.
Az Utas köteles az utazással érintett valamennyi
ország jogszabályait, az utazásra vonatkozó szabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.) betartani.
Az ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből
eredő költségek, károk az Utast terhelik.

3. AZ UTAZÁSI IRODA

JOGA ÉS KÖTELESSÉGE
Az Utazási Iroda az utazás megkezdése előtt
legalább 7 nappal köteles tájékoztatni az Utast
az utaskísérő feladatokat ellátó személy nevéről, telefonszámáról, amely lehetővé tesz az
Utas számára a vele való kapcsolatfelvételt.
Az Utazási Iroda a részvételi díj teljes összegének megfizetése esetén köteles az utazáshoz
szükséges dokumentumokat (pl. voucher, részvételi jegy stb.) kiállítani és az Utasnak átadni.
Az Utazási Iroda jogosult legkésőbb az utazás
megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállni az utazástól, ha a jelentkező utasok létszáma nem éri el az utazás programjában
meghirdetett legalacsonyabb részt vevő számot.
Autóbuszos társasutak esetén a legalacsonyabb
résztvevőszám 30 fő. Az egyedi igények alapján,
ún. zárt csoportok számára összeállított ajánlatok esetén a legalacsonyabb résztvevő számot a
megrendelő határozza meg.
Ha a fenti okok alapján az Utazási Iroda eláll a
szerződéstől, az Utas az eredetivel azonos vagy
hasonló értékű szolgáltatásra tarthat igényt. Ha
a helyettesítő szolgáltatás ára magasabb az eredetinél, a különbözetet az Utas fizeti, ha alacsonyabb, az Utazási Iroda köteles a különbözetet
haladéktalanul, maradéktalanul visszafizetni. Ha
az Utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el,
illetve az Utazási Iroda nem tud megfelelő szolgáltatást felajánlani, köteles a befizetett előleget

az Utasnak teljes egészében visszafizetni.
Az Utazási Iroda valamennyi általa szervezett utazás során fenntartja magának a jogot, hogy az
Utas(ok) érdekében indokolt esetben a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, a programokat felcserélje vagy módosítsa, az utazási útvonalat
megváltoztassa. Az Utazási Iroda minden esetben
törekszik arra, hogy az ilyen változások az Utas(ok)
számára minél kevesebb kényelmetlenséget okozzanak, az ilyen jellegű módosításokból eredően az
Utazási Irodát kárfelelősség nem terheli.

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK

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

5. L EMONDÁSI FELTÉTELEK

Az Utazási Iroda jogosult az Utas által fizetendő
teljes díjat jogszabály szerinti esetekben (pl. szállítási költségek, adók, illetékek, egyéb kötelező
terhek, devizaárfolyam változása) az utazás megkezdését megelőző 20. napig felemelni, de ennek
mértékét és indokát köteles az Utassal írásban
közölni. Ha a díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-t meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézbesítését követően haladéktalanul írásban
tett nyilatkozattal az utazási szerződéstől elállhat.
Amennyiben a kézbesítéstől számított 48 órán
belül az Utas nem nyilatkozik, az Utazási Iroda úgy
tekinti, hogy az Utas a díjemelést elfogadta és vállalja a különbözeti összeg megfizetését a szerződés módosítás aláírásától számított 5 napon belül.
Az Utas az utazás megkezdése előtt az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal bármikor elállhat. Az elállási nyilatkozat az Utazási
Iroda kézhezvételével válik hatályossá.
Többnapos utazás esetén, ha az Utas az utazás
megkezdését megelőző 60 napon belül áll el
a szerződéstől, az alábbi összegű kártalanítási összeget (bánatpénzt) köteles megfizetni az
Utazási Iroda részére,
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Autóbuszos utazások esetében:
»» 60-36 napon belüli lemondás
esetén a részvételi díj 10%-a
»» 35-22 napon belüli lemondás
esetén a részvételi díj 30%-a
»» 21-15 napon belüli lemondás
esetén a részvételi díj 50%-a
»» 14-8 napon belüli lemondás
esetén a részvételi díj 70%-a
»» 7 napon belüli lemondás, valamint
az utazás indulásakor való meg nem
jelenés esetén a részvételi díj 100%-a
Repülős utazások esetében:
»» 60-45 napon belüli lemondás
esetében a részvételi díj 20%
»» 44-31 napon belüli lemondás
esetében a részvételi díj 40%
»» 30-21 napon belüli lemondás
esetében a részvételi díj 60%
»» 20-10 napon belüli lemondás
esetében a részvételi díj 80%
»» 9 napon belüli lemondás, valamint meg
nem jelenés esetén a részvételi díj 100%
Egynapos utazás esetén 15 napon belül
történő elálláskor az alábbiak érvényesek:
»» 15-7 napon belüli lemondás
esetén a részvételi díj 10%-a
»» 6-4 napon belüli lemondás
esetén a részvételi díj 50%-a
»» 3 napon belüli lemondás valamint
az utazás indulásakor való meg nem
jelenés esetén a részvételi díj 100%-a
A Gál-Busz Utazási Iroda Kft. által szervezett körutazások ára tartalmazza a Colonnade Insurance S.A.
Magyarországi Fióktelepének útlemondási biztosítását. Utazási szerződésre és útlemondási biztosításra vonatkozóan magára és a vele egy szerződésben szereplő utastársaira vonatkozóan aláírásával
elfogadja, annak tartalmát előzetesen megismerte.
Aláírásával igazolja, hogy utastársai meghatalmazásával rendelkezik, nevükben eljárhat.
Utazásomra útlemondási biztosítást kötöttem és
aláírásommal kijelentem, hogy a biztosító biztosítási feltételeit átvettem, elolvastam és értelmeztem.
Az utazás megkezdése előtt az Utas kártalanítás
(bánatpénz) megfizetése nélkül elállhat az utazástól, ha az utazással érintett valamely országban olyan körülmények állnak be, amelyekre
tekintettel az odautazást a magyar Külügyminisztérium nem ajánlja. Ez esetben az Utas részére az általa befizetett díjat vissza kell fizetni, vagy
részére másik hasonló utazást lehet felajánlani.
Ha az Utas az utazáshoz szükséges dokumentumok (pl. érvényes útlevél) hiányában nem
tud a megrendelt utazáson részt venni, a fenti kártalanítás (bánatpénz) megfizetésére köteles. Ugyanez vonatkozik utastársára is, aki emiatt áll el az utazási szerződéstől.

6. HIBÁS TELJESÍTÉS

Az Utazási Iroda felel az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Ha az Utazási
Iroda az általa vállalt szolgáltatást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani, kivéve, ha az
Utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
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Ha az utazás megkezdését követően az Utazási
Iroda az utazásban meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles
azokat más hasonló értékű részszolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értékesebb, mint a nem teljesített szolgáltatás, annak
különbözeti díja az Utasnak nem hárítható át.
Az Utazási Irodásnak az utazási szerződés nem
teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő
károkért való felelőssége legfeljebb a részvételi díj kétszeres összegéig terjed.
Az utazási programfüzetben vagy egyéb
kiadott tájékoztatóban szereplő információk
tájékoztató jellegűek, az elírásokért és a nyomdai hibákból eredő problémákért az Utazási
Irodát felelősség nem terheli.
Az Utasnak az utazással kapcsolatos kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell az
Utazási Iroda helyi képviselőjénél vagy a helyszíni szolgáltatónál. Ha a helyszíni szolgáltató a
panaszt nem orvosolta, az Utas az Utazási Irodát köteles haladéktalanul tájékoztatni. Ha az
utas a helyszínen nem emel kifogást és panaszát
nem veteti jegyzőkönyvbe, úgy a hibás teljesítésre a későbbiekben nem hivatkozhat és ez irányú igényt a későbbiekben nem érvényesíthet.
Az esetleges kárigényt a hazaérkezést követő 8
napon belül az Utazási Iroda részére (1078 Budapest, Rottenbiller u. 44., info@galbusz.hu címre)
írásban kell jelenteni, mellékelve ehhez a helyszínen felvett jegyzőkönyv eredeti példányát. Az Utazási Iroda a kárigény jogosultságát felülvizsgálja és
álláspontjáról 30 napon belül tájékoztatja az Utast.
Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom,
háborús helyzet, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti katasztrófák stb. befolyásolják,
ezen okokból történő elmaradásáért, módosulásáért az Utazási Irodát felelősség nem terheli,
így az ezen okokból jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.
Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott károkért az Utas közvetlenül
tartozik felelősséggel (pl.: szállodai károkozásért, baleset okozásáért).
Amennyiben az Utas fakultatív programokra
befizet, ezek azonban elegendő jelentkező hiányában elmaradnak, a befizetett összeget az Utazási Iroda levonás nélkül visszafizeti az Utasnak,
de emiatt az Utas kártérítésre nem jogosult.

7. BETEGSÉG, BALESET,

POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS
Baleset, betegség és poggyászbiztosítást a részvételi díj nem tartalmazza. A részvételi díj
befizetésekor a Mondial Assistance, Colonnade
Insurance S.A. Magyarországi Fióktelep vagy
az Európai Utazási Biztosító Zrt. biztosítótársaságok kedvező díjú BBP biztosítása köthető, mely egyben a szerződéskötés feltétele is.
Kivétel ez alól, ha az Utas az utazás idejére
érvényes utasbiztosítással rendelkezik, melyről
nyilatkozatot tesz, mely esetben betegségből,
balesetből, poggyászkárból adódó összes felelősség és költség az Utast terheli.
A biztosítótársasággal szemben érvényesíteni
kívánt kárigényt az Utazási Iroda képviselőjének azonnal be kell jelenteni, arról jegyzőkönyvet kell felvenni. Az Utasnak a biztosítás keretében meg nem térült, igazolt kára tekintetében
a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadók.

8. EGYÉB

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

GÁL-BUSZ UTAZÁSI IRODA KFT.

9. AZ UTAS NYILATKOZATA

Alulírott Utas a 2007. évi CXXVII. tv. 206. § (2)
bekezdés alapján az alábbiak szerint teljes felelősséggel nyilatkozom, hogy az Utazási Iroda
által nyújtott szolgáltatást
 nem adóalanyként vagy adóalanyi
minőségben/ azaz Utasként/
 adóalanyként saját nevemben és
javamra, azaz végső felhasználóként /
azaz Utasként /
 adóalanyként saját nevemben,
de más javára / azaz nem Utasként
veszem igénybe.
(Megfelelő szövegrész beikszelendő.)
Az utazási feltételeket, a programleírást, az
utazásra, illetve az adatkezelésre vonatkozó
részletes tájékoztatót megismertem, átvettem
és az azokban foglaltakat magamra, valamint
az esetlegesen általam képviselt személy(ek)re
nézve kötelezően elfogadom.
Külön felhívjuk figyelmét, hogy a biztosító biztosítási feltételekben és az ügyféltájékoztatóban
külön fejezetekben foglalta össze a Polgári törvénykönyvtől, illetve a korábbi általános szerződési feltételtől lényegesen eltérő rendelkezéseket.
Alulírott nyilatkozom, hogy ezen eltérő rendelkezéseket megismertem és azokat magamra és
az utazási szerződésben feltüntetett utasokra
vonatkozóan kötelezőnek fogadom el.
Nyilatkozom, hogy a 2016/679/EU rendelet
alapján készült Adatkezelési tájékoztatót a társaság a honlapján/irodájában megismertem és
azt tudomásul vettem. Engedélyezem, hogy a
szerződésben megjelölt személyes adataimat az
Adatkezelő az utazás szervezése céljából kezelje,
és hogy az Adatkezelő a személyes adataimat az
Adatkezelővel megkötött utazási szerződés teljesítése érdekében harmadik országbeli adatkezelőnek továbbítsa. Kijelentem, hogy a jelen
nyilatkozat és a nyilatkozatban foglalt hozzájárulásom megadása önkéntesen és a megfelelő
tájékoztatás birtokában történt.
 igen

nem

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

Utas vagy képviselője

Utazási Iroda képviselője

Dátum

nem

Személyszállítás
Utazási Irodánk által szervezett utazásokat a teljes biztonságot nyújtó, kényelmes autóbuszokkal és biztos szervizháttérrel rendelkező, a mindig minőségre
törekvő cégünk, a GÁL-BUSZ TRANSZPORT Kft. látja el!
Céges és intézményi kirándulások, egyéni programötletek megvalósítása, esküvők, események!
A Gál-Busz Transzport Kft. elsődleges szolgáltatása a személyszállítás,
melynek során a megrendelő igényei szerint bérelhetőek az autóbuszok,
gépjárművezetővel együtt.
GÉPJÁRMŰVEK
AUTÓBUSZAINK » 46-47-49 férőhelyes Mercedes és Setra típusú, audio-
video rendszerrel, vegyi öblítéses WC-vel felszereltek.
KISBUSZ » Mercedes Sprinter 20+1 férőhelyes és Volkswagen 18+1 férőhelyes
UTÁNFUTÓ » kilométerdíjjal kalkulálva
Képzett, nagy tapasztalattal rendelkező gépkocsivezetők biztosítják a programok zökkenőmentes bonyolítását. Telephelyünkön működő szerelőműhely dolgozói felelősséggel karbantartják a gépjárműveket hétről hétre. Igény esetén
üdítővel töltik fel a hűtőket. Törekszünk a minőségre minden tekintetben.
AJÁNLATKÉRÉS

DÍJKALKULÁCIÓ

Mindig fogadjuk hívását!

Az árajánlatot kilométerdíjjal számolva adjuk,
a szolgáltatás díja tartalmazza a km futás díját,
a sofőrök napidíját, autópályadíjakat és a pályaadót.
Nem tartalmazza az esetleges parkolások díját,
melyet végső elszámoláskor a számlába beépítünk.
A belföldi kirándulások áfa kötelesek.

06 30 308 0518

06 30 937 0655

Látogasson el honlapunkra, kérjen e-mailen árajánlatot tervezett utazásához!

www.galbusz.hu

info@galbusz.hu

Kérjük az alábbiakat hozzávetőlegesen feltüntetni:
Létszám, utazás időpontja, szálláshelyek, programok ütemterve.
Autóbuszvezetőink vezetési és pihenőideje szigorúan szabályozott. Az út hossza
és a vezetés szükséges időtartama határozza meg a gépjárművezetők számát.

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

Lepje meg szeretteit

utazással!
További információért keresse
a Gál-Busz Utazási Irodákat!

WWW.GALBUSZ.HU • INFO@GALBUSZ.HU
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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.

Gál-Busz Utazási Irodák
KAPUVÁR

GYŐR

SOPRON

9330 KAPUVÁR,
FŐ TÉR 17. FSZ. 1.

9021 GYŐR,
KAZINCZY U. 10.

9400 SOPRON,
MÁTYÁS KIRÁLY U. 34/B

Nyitvatartás:
Hétfő–péntek
08.00–12.00 • 12.30–16.30

Nyitvatartás:
Hétfő–péntek
08.00–12.00 • 12.30–16.30

Nyitvatartás:
Hétfő–péntek
08.00–12.00 • 12.30–16.30

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

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

Mobil: 0630 950 9928
Tel.: 0699 369 896

