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UTAZZON TÖBBET,
AGGÓDJON
KEVESEBBET.
ATLASZ – AZ UTASBIZTOSÍTÁS

Kedves leendő UtasainK ,
tisztelt ÉrdeKlődőK!
Sok szeretettel köszöntjük régi és leendő utasainkat, minden érdeklődőt, aki kézbe veszi a Time Travel 2020-as katalógusát. Egyúttal köszönjük, hogy 2019-ben is megtiszteltek minket bizalmukkal, és örömünkre egyre többen választottak minket utazásuk
megválasztásában.
Külön öröm számunkra, hogy törzsutasaink száma növekszik, és az autóbuszos körutazások mellett egyre népszerűbbek utasaink körében a repülős utazásaink is. Ennek
köszönhetően árualapunk 2020-ban még szélesebb körben kínál repülős utazásokat.
Természetesen autóbuszos körutazásaink és egynapos kirándulásaink közkedvelt útjait
továbbra is széles választékban kínáljuk, de újabb programlehetőségekkel is bővítjük a
választás lehetőségét.
Reméljük, hogy változatos kínálatunkból sikerül kiválasztaniuk az Önök által régóta
tervezett vagy kedvelt úti céljukat, és a 2020-as évben is utasaink között köszönthetjük!
Tartson velünk idén is és szerezzünk közösen felejthetetlen élményeket!
Üdvözlettel,
time travel Utazási iroda munkatársai

www.timetravel.hu

info@timetravelutazas.hu

time travel

AJÁNDÉKOZZON ÉLMÉNYT!
KARÁCSONYRA, HÚSVÉTRA, SZÜLINAPRA, NÉVNAPRA,
ANYÁK NAPJÁRA, BALLAGÁSRA, NYUGDÍJAS BÚCSÚZTATÓRA

ÁltalÁnOs inFOrMÁCiÓK
ÁltalÁnOs inFOrMÁCiÓK

Utazás: luxusautóbusszal, repülős utak esetében
menetrend szerinti és fapados járatokkal.

FelszÁllÁsi HelYeK:
Győr
Csorna
Kapuvár
Fertőszentmiklós
sopron

Felszállási helyek:
Győr, Csorna, Kapuvár, Fertőszentmiklós, sopron
transzfer lehetőség Mosonmagyaróvárról: 5.000 Ft/fő
– min. 5 fő jelentkezése esetén
Felszállásra a szlovén, horvát és montenegrói úti
célok esetében szombathelyen is van lehetőség felár
nélkül.

+ vidÉKi transzFer:
Mosonmagyaróvár

FOntOs tUdnivalÓK:

• az utazás végén a leszállás helye megegyezik a
felszállás helyével, a többi utasra való tekintettel nem
áll módunkban egyéb állomásokon megállni.
• a szállodákban az egyágyas és a háromágyas
elhelyezés nem egyenértékű a kétágyas elhelyezéssel.
• Buszos körutazásoknál a minimum indulási
létszám 35 fő.
• repülős utazásoknál a minimum indulási
létszám 10 fő.

• aMit MÉG KÍnÁlUnK :
• repülős nyaralóprogramok
• egyéni szálláshelyfoglalások belföldön és külföldön
• repülőjegy értékesítés
• Hajóutak
• Feldobox: élmény ajándékba - a választás szabadsága
egyedi élményekhez
• Utazási ajándékutalvány értékesítés
• repülőtéri transzferek (a világ minden pontján)
• Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás kötése
• személyre szabott egyéni és csoportos utazások
megtervezését és lebonyolítását is vállaljuk.

KedvezMÉnYeK :
• előFOGlalÁsi KedvezMÉnY
törzsUtasOKnaK:
/törzsutas: aki az előző két évben részt vett legalább
1 saját szervezésű többnapos körutazáson./
2020.03.01-ig: 6% az alapárból (maximum
8.000,- Ft/fő) előlegfizetés (40%) esetén, a katalógusban
szereplő június 1. előtt induló körutazásokra.

• KieMelt szOlGÁltatÁsainK
rePÜlős UtazÁsainKnÁl:

2020.03.31-ig: 6% az alapárból (maximum
8.000,- Ft/fő) előlegfizetés (40%) esetén, a katalógusban
szereplő
június 1. után induló körutazásokra.

inGYenes rePtÉri transzFer: a saját szervezésű
repülős körutazásoknál az alapár minden esetben
tartalmazza a repülőtérre való eljutást Győr-CsornaKapuvár-Fertőszentmiklós-sopron útvonalon.

• előFOGlalÁsi KedvezMÉnY új
UtasOKnaK:
2020.03.01-ig: 3% az alapárból (maximum
6.000,- Ft/fő) előlegfizetés (40%) esetén, a katalógusban
szereplő június 1. előtt induló körutazásokra.

elsőBBsÉGi BeszÁllÁs: a saját szervezésű repülős
körutazásoknál Wizz air és ryanair légitársaság járataira
lehetőség van elsőbbségi beszállásra.
KÉziPOGGYÁsz a FedÉlzeten: a saját szervezésű
körutazásoknál a repülőjegy ára kiemelt szolgáltatást
tartalmaz, ennek értelmében az utasok felvihetik a
kézipoggyászukat a fedélzetre a Wizz air és ryanair
légitársaság járatainál.

2020.03.31-ig: 3% az alapárból (maximum
6.000,- Ft/fő) előlegfizetés (40%) esetén, a katalógusban
szereplő június 1. után induló körutazásokra.
• törzsUtas KedvezMÉnY:
5% az alapárból (maximum 7.000,- Ft/fő) előlegfizetés
(40%) esetén mindazon törzsutasunknak, aki a
katalógusban szereplő körutazásra legalább az utazás
megkezdése előtt 60 nappal jelentkezik.
a kedvezmények nem összevonhatók!

FiX ÜlőHelY a rePÜlőn: a saját szervezésű repülős
körutazásoknál Wizz air és ryanair légitársaság járataira
a repülőjegy ára tartalmazza a fix ülőhely foglalást is,
hogy ezzel biztosítsuk utasaink részére, hogy a családok,
barátok egymás mellett ülhessenek a repülőn.
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MiÉrt ÉrdeMes velÜnK Utazni?
Mert mi a következőket biztosítjuk utasaink részére:
• útleMOndÁsi BiztOsÍtÁs: saját szervezésű
körutazásainknál az alapár minden esetben tartalmazza az
útlemondási biztosítást, melynek értelmében a biztosító
társaság, a saját szabályzata alapján az egészségügyi
problémákból adódó károkat megtérítheti.
• tÁrsÍtÁs: egyedül utazó utasainknak segítséget
nyújtunk a társításban. sikertelen társítás esetén az
egyágyas felárból 5.000 Ft kedvezményt biztosítunk.
• szÁllÁsHelYeK: körutazásaink során megbizható
szálláshelyekkel és szolgáltatókkal dolgozunk együtt
• aUtÓBUsz: körutazásainkat magas színvonalú, luxus
autóbuszokkal bonyolítjuk le.
• MaGas szÍnvOnalú ideGenvezetÉs: útjaink
sikerét elismert szaktudással rendelkező idegenvezetőink
biztosítják. számunkra az ő jelenlétük a GaranCia a
MinősÉGi És ÉlMÉnYGazdaG UtazÁsHOz.

CsOMaGKOrlÁtOzÁs:
autóbuszos körutazásainknál a 36/2017 és 1102/2016
kormányrendeletnek köszönhetően súlykorlátozást szükséges
bevezetnünk. az autóbusz csomagterébe max. 15 kg-os
poggyász, míg az utastérbe max. 5 kg-os csomag helyezhető el. a
tengelysúlymérő rendszerek miatt a túlsúlyos autóbuszokra komoly
büntetést szabnak ki, ezért kérjük utasainkat a súlykorlátozás
betartására!

time travel Holiday
Facebook oldalunkon partnereink
olyan üdülési ajánlatait mutatjuk
be önöknek, amelyekről hisszük,
kár lenne lemaradni róluk! az
oldalon bemutatott ajánlatokról
továbbra is nálunk, a time travel
Utazási iroda csapatánál tudnak
érdeklődni!

• PrOGraMOK: meghirdetett útjainkat Horváth
Gábor Phd. „2015. Év idegenvezetője” szakértelmével és
gyakorlati tanácsaival valósítjuk meg.
• FiX ÜlőHelYvÁlasztÁs: utasaink foglaláskor felár
nélkül választhatják meg ülőhelyüket az autóbuszon.

Felelős nYOMda: Print Brokers team Kft. - 9024 Győr, Közép u. 16.
GraFiKai tervezÉs: renato design Bt. - Kapuvár, deák Ferenc u. 2/B.

repülős és autóbuszos
körutazásaink illetve
egynapos kirándulásaink
részletes programjai
folyamatosan frissülő
weboldalunkon a

www.timetravel.hu
címen is megtekinthetők,
ahol kényelmesen
akár 2 perc alatt online
jelentkezését is leadhatja.

jelMaGYarÁzat

az út neHÉzsÉGe
Utazás autóbusszal

természetjárás

új program

Könnyed
Utazás repülővel

Kulturális körutazás

Hajós programot tartalmaz

strandolás

vonat programot tartalmaz

Gasztro tipp

Ünnepnap

exkluzív

UnesCO világörökség

Közepesen
megterhelő

intenzív

tartalOMjeGYzÉK

MÁrCiUs

03.20 - 23.

Barcelona repülővel

ÁPrilis

04.16-19.
04.24 -26.
04.28.–05. 02.

Róma repülővel
Szászország
Nápoly – Capri repülővel

9. oldal
10. oldal
11. oldal

MÁjUs

05.11- 14.
05.16-18.
05.30- 06. 02.

Isztambul repülővel
Tirol
Izland repülővel

12. oldal
10. oldal
13. oldal

júniUs

06.04-06.
06.13-14.
06.24-07.05.
06.25-29.

Krakkó
Prága
Kalifornia repülővel
Szentpétervár repülővel

14. oldal
14. oldal
16.oldal
15. oldal

júliUs

07.08-13.
07.08-13.
07.15-16.
07.18-20.

New York repülővel
Erdély
Salzkammergut - Berchtesgaden
Lombardia

17. oldal
18. oldal
19. oldal
20. oldal

aUGUsztUs

08.02-04.
08.08-09.
08.12-13.
08.16-19.
08.22-27.
08.28-31.

Garda-tó
Szlovénia
Felvidék
London repülővel
Jesolo nyaralóprogram
Párizs repülővel

20. oldal
21. oldal
19. oldal
22. oldal
23. oldal
24. oldal

szePteMBer

09.03-07.
09.09-10.
09.12-13.
09.13-18.
09.20-24.
09.30- 10.01.

Málta repülővel
Milánó repülővel
Plitvice-Adria
Andalúzia repülővel
Toszkána
Tokaj

25. oldal
27. oldal
21. oldal
26. oldal
28. oldal
29. oldal

OKtÓBer

10.03-04.
10.06-11.
10.08-11.
10.22-24.
10.26-30.

Velence
Szicília repülővel
Róma repülővel
Prága
Dubai

30. oldal
31. oldal
9. oldal
30. oldal
32. oldal

deCeMBer

12.05-06.
12.12-13.

Advent Nagyváradon
Advent Kassán

33. oldal
33. oldal

2021

Előzetes Kuba
Előzetes Mexikó
Előzetes Rio

34. oldal
35. oldal
36. oldal
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8. oldal

Ár:
143.500 Ft

2020.
március
20-23.

BarCelOna, a KatalÁnOK FővÁrOsa

1. naP
Barcelona – a ramblák

Utazás: menetrend szerinti
repülővel
időtartam: 4 nap/ 3 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban, Barcelonában
ellátás:reggeli
részvételi díj:
143.500 Ft/ fő +
repülőjegy (a repülőjegy
áráról és feltételeiről bővebb információért keresse
irodáinkat)
egyágyas felár:
42.900 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb
költségek:
kb. 142 €/fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 4 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

Érkezés a déli órákban Barcelonába menetrend szerinti repülőjárattal.
Transzfer a szállodába. Megérkezésünk
első napján ismerkedés a gyönyörű fekvésű katalán fővárossal, Barcelonával.
Gyalogos városnézés: Kikötő, Placa
de Catalunya, La Ramblas, Kolumbusz
emlékmű, tengerparti sétány, St. Eulália
székesegyház, gótikus negyed.
2. naP
Barcelona – libegve és zenélve
Mai városnéző programunk gyalogosan és libegővel történik. Megtekintjük
a Montjuic hegyet, a spanyol falut, az
Olimpiai stadiont és környékét, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a városra.
Innen libegővel folytatjuk utunkat a város felett. Megismerkedünk a kikötővel
és hangulatos utcácskáival. Este a híres,
színes és zenélő szökőkutak látványában gyönyörködhetünk.

az ár tartalmazza a szállást
reggelivel, a csoportkísérő
idegenvezető díját, a transzfert az
indulási hely és a repülőtér között,
a programokon való részvételt és
az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeket és a betegség-,
baleset-és poggyászbiztosítást.
Ennek megkötése szerződéskötési
feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.

A program és időpont változtatásának jogát fenntartjuk a menetrend
függvényében.
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3. naP
Barcelona - egyháza

4. naP
Barcelona – sport imaháza

Folytatjuk az ismerkedést a várossal. La
Sagrada Familia, valamint a híres Picasso múzeum. A Sagrada Família, a Szent
Család-templom vagy „A Jövő Temploma”, katalán nyelven a hivatalos neve:
Temple Expiatori de la Sagrada Família
(A Szent Család engesztelő temploma),
Antoni Gaudí mesterműve. A római
katolikus bazilikát 2010. november 6-án
XVI. Benedek pápa, bazilika rangjára
emelte és megszentelte. A tervek összetettsége miatt rendkívül lassan épült, jelenleg is munkálatok folynak rajta, elkészülte után a világ legnagyobb bazilikája
lesz. Az épület az organikus építészet
mintapéldánya, de sorolják a szecesszióhoz is, sőt kubista jegyeket is találtak
rajta. Késő délután szabadprogram.

Szerencsés nap kezdődik számunkra,
mivel repülőnk csak kora este indul,
lehetőségünk van a világ egyik legismertebb futball csapatának stadionját
megtekinteni. Valóságos imaház, majd
meglátják. A nap további részében szabadprogram, vásárlási lehetőség vagy
napfürdőzés a tengerparton. Kora este
indulás vissza menetrend szerinti járattal Magyarországra.
eXtra lehetőség! Mérkőzés naptól függően fakultatív részvétel az
FC Barcelona focimeccsén. Mérkőzésjegy árakról bővebb információ
irodáinkban!

rÓMa – rePÜlővel a vilÁG első MetrOPOliszÁBa
1. naP
róma
Utazás menetrendszerinti járattal Rómába. Érkezés után transzfer a szállodába,
majd megkezdjük az örök várossal való
ismerkedésünket. Megtekintjük a Lateráni
Bazilikát, mely a négy főtemplom egyike,
majd a Szent lépcsőt, a világ legszentebb
helyét. Rövid pihenő után tovább ismerkedünk a várossal.

lamint az Igazságügyi palotát is. Kora
esti órákban egy rövid sétát teszünk
Róma híres bevásárló utcájában a Via
del Corson, majd megpihenünk a – sok
olasz film kedvelt forgatási helyszínéül
szolgáló – Spanyol lépcsőn. Közben
végigsétálunk Róma legelegánsabb és
legdrágább sétáló utcáján, és betérünk
egy kávéra is a göröghöz. Este aki még
bírja, idegenvezetőnk kíséretében megtekintheti a környék nevezetességeit.

2. naP
vatikánváros

3. naP
róma, fagylalt és pizza

A reggeli elfogyasztása után kirándulásunk
csúcspontjaként meglátogatjuk a keresztény világ központját, a Szent Péter Bazilikát és a Vatikáni Múzeumokat, illetve a
Sixtus kápolnát. Lehetőség nyílik a kupolából megcsodálni a várost, bepillantani a
vatikáni kertekbe. Meglátogathatjuk Szent
Péter sírját az altemplomban és Szent II.
János Pál pápa síremlékét. A késő délutáni
órákban pedig séta a Tevere folyó partján,
ahol megtekinthetjük az Angyalvárat, va-

Folytatjuk az ismerkedést a szerelem Istene, Amor városával. Elsőként az Antik Rómát, és a Colosseum környékét
fedezzük fel. A Colosseum és környéke
megtekintése után időutazást teszünk a
múltban, és az ókori Rómában sétálunk
a római polgárok és épületeik között Forum Romanum, Palatinus, Capitolium, majd Piazza Venezia (Velence-tér)
a város központja következik. A téren
található fehér márványból faragott II.

2020. április
16-19.
2020. október
8-11.

Viktor Emánuel emlékmű megtekintése és megmászása során, Róma fogsora
közül letekinthetünk a városra. Ezt követően a Pantheon épületének és Raffaello sírjának meglátogatása, valamint a
kihagyhatatlan Trevi-kút a program
folytatása. Ebédszünet, kóstoló az igazi
olasz pizzából. Látogatást teszünk a
Piazza Navonán, illetve a Santa Maria
Sopra Minerva templomban. Fagylaltkóstoló egy több mint 96 féle fagylaltot
kínáló Gelateriában.
4. naP
vincoli – viadei Fori imperiali
A mai napon a még kimaradt látványosságokkal ismerkedhetünk meg, majd
rövid szabadidő, vásárlási lehetőség. A
menetrend függvényében transzfer a
repülőtérre, indulás hazafelé.

Ár:
123.900 Ft

Utazás:
menetrend szerinti repülővel
időtartam: 4 nap/ 3 éj
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban, rómában
ellátás: reggeli
részvételi díj:
123.900 Ft/ fő + repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)
egyágyas felár:
31.900 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb
költségek: kb. 149 €/fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó:
4-6 €/fő/éj – szálloda kategória függvényében
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

az ár tartalmazza a szállást reggelivel, a csoportkísérő idegenvezető
díját, a transzfert az indulási hely és
a repülőtér között, a programokon
való részvételt és az útlemondási
biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeket és a betegség-,
baleset-és poggyászbiztosítást.
Ennek megkötése szerződéskötési
feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.

A program és időpont változtatásának jogát fenntartjuk a menetrend
függvényében.
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Ár:
67.900 Ft

2020.
április
24-26.

Utazás: autóbusszal
időtartam: 3 nap / 2 éj
szállás: 3-4* szálloda
2-3 ágyas zuhanyzós
szobáiban drezdában
ellátás: reggeli
részvételi díj:
67.900 Ft/fő
egyágyas felár:
20.500 Ft/fő
Félpanziós felár:
17.000 Ft/fő
Belépődíjak és egyéb
költségek: kb. 47 €/fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 4 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

2020.
május
16-18.

szÁsz svÁjC
KirÁndUlÁs szÁszOrszÁG
GYönYörű tÁjain És vÁrOsaiBan!
1. naP
Pirna- drezda
A Szász-Svájcban tett körutazásunk
első megállója Pirna. Pirna leghíresebb
látnivalója, az óváros közepén elterülő
főtér, az egykori piactér, a Marktplatz.
A festői tér közepét a Rathaus (Városháza), túlnyomórészt reneszánsz stílusú
épülete uralja, kecses barokk tornyán
a város két oroszlános címerével. A
Markt délnyugati sarkából nyílik a híres látkép, melyet Canaletto 1753-as
festménye tett világhírűvé, a Rathaus,
a csúcsos tetejű reneszánsz polgárház,
melyet később Canaletto-háznak neveztek, a magas tetejű Mária-templom gótikus épülete és a háttérben a Várhegyen,
a Sonnenstein erődje. Ez a gyönyörű
együttes ugyanúgy néz ki ma is, mint
250 éve. Továbbutazás Drezdába, majd
a szállás elfoglalása.
2. naP
drezda – lipcse
A reggeli elfogyasztása után Lipcsébe
látogatunk. Lipcse a régió másik legjelentősebb települése. Fontos kereskedelmi útvonalak mentén feküdt, nagyrészt ennek köszönhette dinamikus
fejlődését, amivel felzárkózott Drezda
mögé. Lipcse a szász szövetségi tartomány legnagyobb városa. Nevét a Lipsk
szláv szóból kapta, jelentése: „Ahol a
hársfák állnak”. Lipcsében található a
legnagyobb alapterületű európai vasúti pályaudvar, a Lipcsei főpályaudvar.
Városnézésünk során megtekintjük a
település legfontosabb nevezetességeit,

mint a Tamás-templomot, ahol Bach is
orgonált, az Óvárosháza épületét, a Piacteret, a Madlerpassage-t és a belváros
más épületeit is. Rövid szabadidő után
továbbutazunk Drezdába. Drezda Szászország fővárosa, egyben gazdasági és
pénzügyi központja is. Fontos kulturális
szerepe miatt gyakran „az Elba Firenzéjének” nevezik. A páratlan mennyiségű
barokk építészeti remekének hála, egykor Drezda volt Európa egyik legszebb
városa. 2002-ben Drezda egyike lett
Európa legzöldebb (nagy)városainak.
Az UNESCO ezt értékelte a világörökség része cím odaítélésével. Megtekintjük Drezda fő látnivalóit, a Semper
Operaházat és a Zwingert. A Zwinger
a drezdai barokk építészet csúcspontja,
lendületes formájú, szobrokkal díszített
pavilonok, galériák övezik.

hetetlen panorámát nyújtó várromhoz.
Az út végén egy megérdemelt sörrel
olthatjuk szomjunkat! Hazautazás. Érkezés az esti órákban.

3. naP
szász svájc- az elba nagy kanyarulata – Königstein – Bastei
A mai napot az Elba folyó mentén, annak gyönyörű tájain töltjük. A reggelit
követően indulunk a Szász-Svájcnak
nevezett, Drezda és a cseh határ között található lélegzetelállító sziklákkal,
magaslatokkal és táblahegyekkel tarkított, különleges panorámájú vidékre.
Első megállónk Pirna, ahonnan hajóra
szállva folytatjuk utazásunkat. Az Elbán
annak nagy kanyarulatában haladunk
Königstein irányába. Königsteinban,
a folyóparton rövid szabadidő, majd
autóbusszal utazunk tovább Basteibe.
Külön érdekessége ennek a területnek a
középkori sziklavár. Felsétálunk a feled-

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást reggelivel, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és az
útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeket, a félpanziót, a
turistaadót és a betegség-, baleset-és
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése
szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.

tirOl - HeGYÓriÁsOK
És a virÁGzÓ rÉteK Között
Ár:
74.900 Ft

Utazás: autóbusszal
időtartam: 3 nap / 2éj
szállás: 3* szálloda 2-3 ágyas innsbruck környékén
ellátás: reggeli
részvételi díj: 74.900Ft/fő
Félpanziós felár:
17.000 Ft/fő
egyágyas felár:
20.900Ft/fő
Belépődíjak és egyéb
költségek: kb: 50 €/fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 3 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

1. naP
Krimml – Gerlos – alpbach
Utunk első állomása a Krimml vízesés,
mely Európa legmagasabb vízesése.
Utazásunk során a Zell am See mellett
haladunk el. A bővizű hegyi folyó három lépcsőben 380m-t zuhan alá, amely
kivételes élményt nyújt. Folytatjuk utazásunkat a Gerlos magashegyi úton,
ahol lélegzetelállító alpesi tájban gyönyörködhetünk. Ausztria legvirágosabb
falva, Alpbach következik a látnivalók
sűrűjében. Este szállás elfoglalása.

lönböző fényeffektekkel megvilágított
kristályok fantasztikus csillogása ejt
ámulatba minden látogatót. A parkban
még a felhők is kristályokból állnak!
A kiállítás végén vásárlási lehetőség.
Ezt követően Tirol központjában,
Innsbruckban teszünk látogatást. Séta
a történelmi emlékekben gazdag óvárosban. Megtekintjük a vár, a Hofkirche épületét, majd az Aranytetős házzal
ismerkedünk meg, amely a belváros fő
látványossága. Nem hagyhatjuk ki a
főutcát vagy éppen a Diadalívet sem.
Este a szállás elfoglalása.

2. naP
Wattens swarovski Kristályvilág innsbruck

3. naP
dél-tirol - Brenner-hágó és
a dolomitok

az ár tartalmazza az autóbusz költségeit, a szállást reggelivel, a csoportkísérő idegenvezető díját, a parkolást, az
úthasználati díjakat és az útlemondási
biztosítást.

A mai napon az Inn völgyével, s annak
csodáival ismerkedünk meg. Folytatva
utunkat egy különlegességgel ismerkedhetünk meg, a Swarovski Világgal.
A máig családi tulajdonban lévő gyár
mellett egy érdekes kiállítást hoztak
létre, mintha egy elvarázsolt világban
lennénk. A kristályok különleges kompozíciója ámulatba ejti az embert. Kü-

A reggeli elfogyasztása után az Alpok
déli oldalára utazunk, ahol a csodálatos
Dolomit úton haladunk végig. Érintjük
a Brenner-hágó fantasztikus panoráma útvonalát. Meglátogatjuk Cortionad’Ampezzo-t, mely az olasz téli sportok központja, s mely nyáron is kedvelt
üdülőhely. Alpesi kirándulásunk után
megkezdjük a hazautazást. Érkezés az
esti órákban.

az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeket, a félpanziót, a
turistaadót és a betegség-, baleset-és
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése
szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.
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’O sOle MiO – nÁPOlYtÓl az aMalFi PartOKiG –
MintHa KÉPeslaPOt nÉzeGetnÉnK!
1. naP
nápoly
Érkezés menetrend szerinti repülőjárattal Nápolyba. Érkezéstől függően rövid
városnézés a városban. Szállás elfoglalása.
2. naP
Positano – amalfi – ravello
Körutazás autóbusszal és hajóval a csodálatos fekvésű Sorrentói-félszigeten a
Positano - Amalfi - Ravello útvonalon.
Az útvonal a világ egyik legszebb panorámaútjának számít. Séta az elbűvölő kisvárosban, Amalfiban, a dóm és
a Szt. András emlékek megtekintése,
majd szabadidő. Szt. András apostol
Szt. Péter testvére volt, földi maradványai a dóm kriptájában nyugszanak. Ezt
követően ismerkedés az Amalfi felett
350 méterrel található Ravello városával. Ravello két nagy nevezetessége
a középkori Rufolo-palota, gyönyörű
mediterrán kerttel és a Cimbrone-villa.
Ez utóbbi parkjában található az a kilátópont, mely szinte a tenger felett lebeg. Az innen nyíló panoráma az Amalfi
környéki partvidékre és a Salernói-öbölre leírhatatlan látvány, mely Olaszország
talán legszebb panorámája.

3. naP
Fakultatív kirándulás:
Capri – sorrento
Fakultatív kirándulás keretében az egész
napot a Nápolyi-öböl legcsodálatosabb
szigetének, Caprinak szenteljük. Sokak
szerint nemcsak Olaszország, de a világ
legszebb szigete. Meglátogatjuk Marina Grande-t, Capri városát, a Fariglioni sziklákat, körbehajózzuk a szigetet,
felvonóval és helyi buszokkal utazunk
Anacapriba, ahol a svéd orvos-író, Axel
Munthe gyönyörű villáját és parkját is
megtekintjük. Szabadidő, vásárlási lehetőség a helyi termékekből, mint például
a limoncelloból.
4. naP
Pompei – vezúv
A hegy és amit maga mögött hagyott.
A délelőtt nagy részét Pompejben, földünk talán leghíresebb ókori romvárosában töltjük. Pompei a Római Birodalom egyik virágzó városa volt, a Vezúv
Kr.u. 79-ben bekövetkezett kitörése
során pusztult el. Por és kőeső temette be, de ugyanakkor konzerválta is az
utókor számára. A romok megtekintése
után kóstolót tartunk a legismertebb
Nápolyi ételből a Pizza Margheritából.
A nap során csodálatos panorámában

gyönyörködhetünk a Nápolyi-öbölben,
láthatjuk a feledhetetlen és félelmetes
Vezúv vulkáni hegyet, ami még ma is
működő, aktív vulkán. A Vezúv 1200
méter magas vulkáni kúpja Nápoly környékének egyik jelképe. Kora délután
autóbusszal felmegyünk a csúcs közelébe, ahonnan tiszta időben gyönyörű
panoráma nyílik a Nápolyi-öbölre, Nápoly városára, a Sorrentói-félszigetre
és Caprira. Lehetőségünk lesz elsétálni
a kráterhez. A kirándulás fárasztó, de
örökre maradandó élményt nyújt utasaink számára.
5. naP
nápoly - solfatara
A reggeli elfogyasztása után folytatjuk
utunkat az öböl fővárosába, Nápolyba,
ahol megtekintjük a város nevezetességeit (Castel Nuovo, Piac, Kikötő, Belváros, Umberto galéria, Teatro San Carlo,
Paolai Szent Ferenc bazilika, valamint
egy hamisítatlan nápolyi sikátor). Kora
este hazautazás Magyarországra menetrend szerinti járattal.

2020.
április 28 –
május 02.
Ár:
172.900 Ft

Utazás: menetrend szerinti
repülővel
időpont: 5 nap/ 4 éj
szállás: 3 * szálloda 2-3
ágyas szobáiban, sorrentóban
ellátás: reggeli
részvételi díj:
172.900 Ft/ fő + repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)
egyágyas felár:
42.900 Ft/ fő
Belépők és egyéb költségek: kb. 240 €/ fő (tájékoztató jelleggel, 2019-es ár)
Fakultatív kirándulás Capri: 100 €/ fő (helyszínen fizetendő)
turistaadó: 4 €/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

a program és az időpont változtatásának jogát fenntartjuk a
menetrend függvényében.

az ár tartalmazza a szállást
reggelivel, a csoportkísérő
idegenvezető díját, a transzfert az
indulási hely és a repülőtér között,
a programokon való részvételt és
az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a fakultatív
kirándulás árát Caprira, a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeket és a betegség-,
baleset-és poggyászbiztosítást.
Ennek megkötése szerződéskötési
feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.
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isztaMBUl a Kelet KaPUja

Ár:
126.900 Ft

2020.
május
11-14.

Utazás: menetrend
szerinti repülővel
időpont: 4 nap/ 3 éj
szállás: 3 * szálloda 2-3
ágyas szobáiban,
isztambulban
ellátás: reggeli
részvételi díj:
126.900 Ft/ fő +
repülőjegy
(a repülőjegy áráról
és feltételeiről bővebb
információért keresse
irodáinkat)
egyágyas felár: 33.900
Ft/ fő
Belépők és egyéb
költségek: kb. 195 €/ fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 3 €/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/ fő/ nap

1. naP
isztambul a kelet kapuja
Érkezés Isztambulba menetrend szerinti járattal. Érkezéstől függően rövid
informatív városnézés. Este megtekintjük a kivilágított belváros szépségeit és a
színváltós szökőkutakat.
2. naP
isztambul
A reggeli elfogyasztása után gyalogosan
ismerkedünk a Kelet kapujával. Városnézésünk során megtekintésre kerül
többek között az Atatürk-híd, Galata
városrész, Galata-torony, Egyiptomi-fűszerpiac, Galamb mecset, Egyetem és a Galata-híd. A délutáni órákban
egy hajókirándulás következik a Boszporuszon, a tengerszorosról ismerkedhetünk meg a város nevezetességeivel.
3. naP
Boszporusz - Ázsia
Délelőtt folytatjuk a város megismerését. 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, és a Hippodromot. Ezután II.
Mehmet palotája a Topkapi Szeráj meglátogatása következik. Gyönyörű kilátás
nyílik az Aranyszarv-öbölre és az Atatürk-hídra.
4. nap
isztambul - elutazás

az ár tartalmazza a szállást
reggelivel, a csoportkísérő
idegenvezető díját, a transzfert
az indulási hely és a repülőtér
között, a programokon való
részvételt és az útlemondási
biztosítást.

Délelőtt a nagybazár színes forgatagában veszünk részt, mely a világ egyik
legnagyobb fedett bazárja. Az épület
200.000 m2 területen 4.000 üzlettel várja a vásárolni vágyókat. Menetrendtől
függően szabadprogram, majd elutazás
a városból.

az ár nem tartalmazza a
repülőjegyet, a turistaadót, a
belépődíjakat, a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket
és a betegség-, baleset-és
poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési
feltétel. Ez alól kivétel, ha az
utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az
adott időszakra.
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izland - a „GőzölGő öBöl”
Izland egy lélegzetelállítóan gyönyörű szigetország az Atlanti-óceán északi részén, Grönland és Skócia között,
Feröertől északnyugatra, a két globális jelentőségű tektonikai lemez – az eurázsiai és az észak-amerikai lemez határvonalán. Grönlanddal ellentétben Izlandot Európa, és nem Észak-Amerika részeként kezeljük. Kulturális, gazdasági
és nyelvi szempontból is Skandináviához tartozik. A Föld tizennyolcadik, Európa második legnagyobb szigete.
1. naP
Utazás – reykjavík
Érkezés Izlandra a délelőtti órákban.
Kirándulásunkat reykjavíki városnézéssel kezdjük. A városnézés során
megtekintjük Bessastaðir-t az elnöki
rezidenciát, Hallgrímskirkja templomát,
Sólfar-t (viking hajószobor), valamint
megtekintjük a Harpa kulturális központot. Ezt követően folytatjuk a várossal való ismerkedést,és meglátogatjuk a
városháza (Ráðhúsið) épületét, a Dómkirkja katedrálist, majd rövid szabadidő
következik.
Délután fakultatív program keretein
belül lehetőség nyílik helikopteres városnézésre Reykjavík-ban, jó idő esetén
landolással a közeli Esja hegy tetején.
A program teljes időtartama kb. 40-45
perc.
Késő délután, kora este fakultatív fürdési lehetőség a Kék Lagúnában, majd a
szállás elfoglalása.
2. naP
aranykör látnivalói
A reggeli elfogyasztása után megismerkedünk Izland leghíresebb látnivalóival
az Arany Körúton. Elsőként megtekintjük a The Golden Circle tavat, mely
Izland legnagyobb tava.A tó megtekintése után a Þingvellir Nemzeti Parkba
folytatjuk utunkat. A park történelmi
és kulturális jelentősége abban rejlik,
hogy itt alakult meg Izland első nem-

zeti országgyűlése, ami napjainkban is
működik. Geológiai szempontból is
egyedülálló jelentőséggel bír. A park az
Eurázsiai és Észak-Amerikai kőzetlemez között helyezkedik el. Itt egy pillanatig egyszerre lehetünk az európai és
az amerikai kontinensen is.
Délután Laugarvatn tóparti falva következik, mely rendkívül gazdag hőforrásban.
A falu megtekintése után lehetőségünk
nyílik megcsodálni a Gullfoss vízesést,
mely Izland leghíresebb vízesései közé
sorolható. Következő állomásunk Skálholt. Ez a falucska Izlandon fontos
történelmi emlékhelynek számít, itt volt
valaha a sziget ősi püspöki székhelye.

2020.
május 30 június 2.

Ár:
195.000 Ft

Utazás:
menetrend szerinti
repülővel
időtartam: 4 nap/ 3 éj
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban, reykjavíkban
ellátás: reggeli
részvételi díj:
195.000 Ft/ fő+ repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)

3. naP
dél-izland
A mai napot Dél-Izlandnak szenteljük,
mely az ország legszebb része.
Utunk az egyre népszerűbb Seljalandsfoss vízesésnél kezdődik, majd megtekintjük Reynisfjara fekete homokos
tengerpartját. A nap során megismerkedünk még Dyrholaey szikláival, Vík
tengerparti falucskával és megcsodáljuk
Izland leghíresebb vízesését, a Skógafoss vízesést is.

Miért válasszuk izlandot úticélunknak?
● rendkívül tiszta, békés, csendes
ország
● a levegő irigylésre méltó
● a konyhája nagyon egészséges,
leginkább a friss halak jellemzik
● az égen a színek kavalkádja
látható
● geológiai csodák, gejzírek,
vulkánok, gleccserek, vízesések
jellemzik
● barátságos emberek
● érintetlen természet

4. naP
reykjavík – hazaút
Reggeli, majd menetrendtől függően
transzfer a repülőtérre, hazautazás.

Érdekességek izlandról:
● Izland az első ország a világon,
ahol megtiltották, hogy a nőknek
kevesebbet fizessenek ugyanazért
a munkáért, mint a férfiaknak.
● Az izlandi a legrégebbi élő nyelv
Európában.
● Az izlandi nyelv az egyetlen, amelyben nincs öröklődő
családnév, így a gyermekek apjuk
keresztnevét kapják.
● Fekvéséből kifolyólag tél közepén csak négy órára jön fel a nap,
viszont nyár közepén éjszaka sem
megy le.
● Izlandon nincs vasútvonal és
csak egy fő út van, amely az egész
országot összeköti.
● Izland a világon az egyetlen
ország, ahol nem léteznek szúnyogok.
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egyágyas felár:
47.900Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb
költségek: kb. 295 €/fő
– kötelezően irodánkban
előre fizetendő!
turistaadó: 8 €/fő/éj
reykjavíki városnézés
helikopterrel: 270 €/fő
Fürdőzés a Kék-lagúnában: 75 €/fő
Kötelező borravaló: 30 €/fő
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

A program és időpont
változtatásának jogát fenntartjuk
a menetrend függvényében.

az ár tartalmazza a szállást
reggelivel, a csoportkísérő
idegenvezető díját, a transzfert az
indulási hely és a repülőtér között,
a programokon való részvételt és
az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a fakultatív
programok árát, a belépődíjakat, a
programokhoz kapcsolódó egyéb
költségeket és a betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

Ár:
68.900 Ft

2020.
június
04-06.

Utazás: autóbusszal
időtartam: 3 nap / 2 éj
szállás: 3-4* szálloda
2-3 ágyas zuhanyzós
szobáiban, Krakkóban
ellátás: félpanzió
részvételi díj:
68.900 Ft/ fő
egyágyas felár:
20.900Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb
költségek: kb.: 66 €/fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap
az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolási és úthasználati díjakat és
az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a
belépődíjakat, a programokhoz
kapcsolódó egyébköltségeket és a
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. Ennek megkötéseszerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik,
hogyrendelkezik utasbiztosítással
az adott időszakra.

Ár:
43.900 Ft

2020.
június
13-14.

Utazás: autóbusszal
időtartam: 2 nap / 1 éj
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban, Prágában
ellátás: reggeli
részvételi díj:
43.900 Ft/fő
egyágyas felár:
11.900 Ft/fő
Belépődíjak, vacsorával
egybekötött hajójegy
ára és egyéb költségek:
kb. 48 €/ fő (tájékoztató
jelleggel, 2019-es ár)
turistaadó: 2 €/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

„tOtUstUUs – eGÉszen a tiÉd”
KraKKÓ – dÉl-lenGYelOrszÁG KinCsei
1. naP
auschwitz - Krakkó
Kirándulásunk első napján látogatást teszünk a - II. világháborúban létrehozott
- legnagyobb koncentrációs táborban,
Auschwitzban. A látogatást követően
Krakkó felé folytatjuk utunkat. Megérkezés Krakkóba, szállás elfoglalása,
majd vacsora a szállodában.
2. naP
Krakkó – Wieliczkai sóbánya
A nap során autóbuszos-gyalogos városnézésen veszünk részt Krakkóban,
meglátogatjuk az óvárost, mely a világörökség része (Mária templom, Jagelló Egyetem). Ellátogatunk a Wawel
várához, megtekintjük a híres koronázási templomot, melynek belsejében
Báthory István sírja is megtalálható. A
Zsigmond harang, a Posztócsarnok, a
Királyi palota, valamint Hedvig története, mind ránk vár ezen a napon. Találkozunk a város híres sárkányával, és
csodálatos panorámában gyönyörködhetünk a Wawel hegyről a Visztulára és
a környező halmokra.
Kirándulásunk alkalmával többször is
érintjük Szent II. János Pál pápa életét
meghatározó épületeket, templomokat.
A szentatya jelmondata: Totustuus –
Egészen a Tiéd! Ezt az érzést élhetjük

át a városban is. Kora este ellátogatunk
az UNESCO védelmét élvező Wieliczkai sóbányába, földünk egyik legrégebbi, ma is látogatható sóbányájába.Este
visszaérkezés a szállásra.
3. naP
Krakkó – zakopane
Indulás hazafelé. A mai napon a Lengyel-Tátra egyik jól ismert téli-nyári
üdülőhelyét, a hegylakók városát, Zakopane-t keressük fel. Városi séta, vásárlási lehetőség a helyi sajtokból, melyet
meg is kóstolhatunk. Ezután a Tátrán
keresztül folytatjuk utunkat, melynek

során lélegzetelállító panorámában
gyönyörködhetünk. Láthatjuk Árva várát, a Dunajec áttörését a Kárpátokban.
Rövid megálló Donovayban a híres
szlovák üdülőhelyen és Besztercebányán. Rövid városnézés során megismerkedünk a magyar történelem egyik
legfontosabb városával, majd utazás
hazafelé. Érkezés az esti órákban.

aranY PrÁGa
1. naP
Prága

2. naP
Prága

Indulás a reggeli órákban a Cseh fővárosba. Dél körül érkezés Prágába,
ismerkedés a várossal. A kirándulás
során megtekintjük Arany Prága nevezetességeit. Délelőtt a Várnegyed
látványosságait csodáljuk meg, többek
között a Szent Vitus székesegyházat,
Szent György szobrát, az Aranyművesek utcácskáját, a Doliborka tornyot és
a palotákat. Kora este a híres Károly-hídon átsétálva folytatjuk utunkat. Este
fakultatív vacsora elfogyasztása Prága
szívében egy hajón. Miközben megvacsorázunk, gyönyörű panoráma nyílik a
város teljes szakaszára, a várnegyedre ,a
Hradzsinra és a Károly hídra. Vacsora
után elfoglaljuk a szállást.

Folytatjuk a várossal való ismerkedésünket. Városnéző sétánkat először a
híres Vencel-téren kezdjük, ahol megismerkedünk a tér nevezetességeivel,
majd átsétálunk a régi városháza terére,
a Staromestski namestira és megcsodáljuk az Orloj és a Tyn templomot,
valamint Husz János szobrát és épületeit. Meglátogatjuk a Josefov városrészt és végigsétálunk a Parizska utcán
is. Szabadprogram Prága óvárosában,
sörözési lehetőség híres kocsmáiban,
majd indulás hazafele. Érkezés az esti
órákban Magyarországra.
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az ár tartalmazza az autóbusz költségeit, a szállást reggelivel, a csoportkísérő idegenvezető díját, a parkolást, az
úthasználati díjakat és az útlemondási
biztosítást.
az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a vacsorával egybekötött hajójegy
árát, programokhoz kapcsolódó egyéb
költségeket, turistaadót és a betegség-,
baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel. Ez
alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással
az adott időszakra.

szentPÉtervÁr
ÉszaK velenCÉje – PÉter vÁrOsa
1. naP
Budapest - szentpétervár
Érkezés menetrendtől függően Szentpétervárra a déli órákban. Rövid, informatív városnézés a reptérről a belvárosi
szállodánkba vezető úton, majd a szállás
elfoglalása. Szentpétervár a Fehér Éjszakák városa. Ezt a nevet onnan kapta,
hogy a nap a nyári napforduló során
nagyon későn nyugszik le. Szentpétervár, Oroszország legszebb és egyben
leggazdagabb városa. Az észak Velencéjeként is ismert város mintegy 10%-át
víz borítja. A folyókon és a csatornákon
több száz meseszép híd ível át, melyek
közül huszonkettőt éjszakánként felnyitnak. A városban található a világ
egyik legnagyobb belső térrel rendelkező székesegyháza, az Iszakijevszkij
Székesegyház, de itt találhatjuk a híres
Ermitázs képtárat, a cárok Téli palotáját
és az Auróra cirkálót is.

3. naP
Fakultatív program: szentpétervár –
Petrodvorec - Folklór est

4. naP
Fakultatív program: szentpétervárPéter-Pál erőd

Reggeli a szállodában, majd folytatjuk
az ismerkedést a Néva-parti várossal.
Meglátogatjuk az orosz Versailles-ként
ismert Petrodvorecet, I. Péter cár Versailles-i mintára építetett gyönyörű palotáját, valamint annak gondozott parkját.
Visszaérkezünk a kora délutáni órákban
Szentpétervárra, ahol tovább folytatjuk
a város felfedezését. Meglátogatjuk a
Szent Izsák székesegyházat, a Kazányi
Székesegyházat és a Nyevszkij Prospektet, majd szabadprogram a belvárosban.
Kora este fakultatív programként egy
tipikus orosz folklór esten vehetünk
részt.
Program ára:
25.900 Ft/fő + belépő: 73 €/fő

Délelőtt megtekintjük, ami még kimaradt a városlátogatásból. Lefényképezhetjük az Auróra cirkálót a Néva parton, megcsodáljuk a Vérző Megváltó
Székesegyházat, majd vásárlási lehetőség a városban. Késő délután megtekintésre kerül a Szentpétervári metró,
mely a világ egyik legszebb és egyben
legmélyebben található metrója.
Program ára:
10.900 Ft/fő + belépő: 23 €/fő
5. naP
szentpétervár - hazaút
Reggeli után transzfer a repülőtérre. Érkezés Magyarországra a kora délutáni
órákban.

2. naP
Fakultatív program: szentpétervár –
Carszkoje szelo – néva hidak

2020.
június
25-29.

Ár:
195.000 Ft

Utazás:
menetrend szerinti repülővel
időtartam: 5 nap/ 4 éj
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas szobáiban szentpéterváron
ellátás: reggeli
részvételi díj:
195.000 Ft / fő + repülőjegy (a repülőjegy áráról
és feltételeiről bővebb
információért keresse
irodáinkat)
egyágyas felár:
51.000 Ft/fő
Helyi transzfer és egyéb
költségek: 70 €/fő (tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
Fakultatív folklór est:
14.500 Ft/fő
turistaadó: 5 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap
vízumdíj: kb. 24.000 Ft/
fő (2019-es ár, tájékoztató
jelleggel)

A reggeli elfogyasztása után felfedezzük
a város nevezetességeit. Megtekintjük a
Palota teret, a Téli Palotát, valamint
Nagy Péter cár lovas szobrát. Délután
látogatást teszünk Carszkoje Szeloba,
mely 200 éven keresztül a cárok nyaralója volt. A Katalin Palota barokk
pompája a mai napig őrzi a cári korok
lenyűgöző fénykorát. A borostyánterem
– melyet nemrég újítottak fel, világraszóló és egyedülálló látványosság. Késő
délután visszaérkezés a városba, majd
az Ermitázs megtekintésével folytatódik programunk. A világ egyik leggazdagabb múzeumában hihetetlen gazdag
képzőművészeti gyűjtemény kapott helyet, ahol megtalálhatjuk Leonardo, Van
Gogh, El Greco, Michelangelo, Rubens,
és Tiziano remekműveit. Éjszakai program a Néva hidak felnyitása. Program
ideje: hajnali 2 és 4 óra között van.
Program ára:
22.000 Ft/fő + belépő: 65 €/fő

az ár tartalmazza a szállást reggelivel, transzfert az indulási hely
és a repülőtér között, csoportkísérő idegenvezető díját, az 1.napi
programot és az útlemondási
biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a vízumdíjat, a fakultatív
programok árát,folklór est díját,
a turistaadót és a betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.
A program és időpont változtatásának jogát fenntartjuk a
menetrend függvényében.
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Ár:
739.900 Ft

2020.
június 24 július 05.

Utazás: menetrend szerinti
repülővel
időtartam: 12 nap/ 10 éj
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas szobáiban, los angelesben, Yosemite nemzeti Parknál, san Franciscoban és las vegasban
részvételi díj:
739.900 Ft/ fő+ repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)
egyágyas felár:
265.000 Ft/fő
esta engedély: 7500 Ft/fő
BBP biztosítás:
1140 Ft/fő/nap
Belépők tájékoztató
jelleggel:
Universal studio:
kb. 35.900 Ft/fő
seaworld san diego:
kb. 25.900 Ft/fő
Balboa Park san diego:
kb. 17.900 Ft/fő
Grand Canyon skywalk:
kb. 19.900 Ft/fő
Grand Canyon helikopteres túra és hajózás:
kb. 99.000 Ft/fő
Kötelező borravaló a helyszínen fizetendő!
az ár tartalmazza a szállást
önellátással, a csoportkísérő
idegenvezető díját, a transzfert az
indulási hely és a repülőtér között,
a helyi közlekedést autóbusszal/
autóval és a programokon való
részvételt.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, az ESTA engedély díját,
a belépődíjakat, a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket, az
útlemondási biztosítást és a betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha
az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az
adott időszakra.
A program és időpont
változtatásának jogát fenntartjuk a
menetrend függvényében.
Az utazáshoz a hazaérkezéstől
számított 6 hónapig érvényes
útlevél és ESTA engedély
szükséges!

naPFÉnYes KaliFOrnia
1. naP
los angeles
Kora délután érkezés Los Angelesbe.
A világ egyik legnagyobb repülőterét
elhagyva, rövid autóbuszos városnézés
Los Angelesben, az angyalok városában.
2. naP
los angeles
A mai napon megismerkedünk a város
nevezetességeivel. Elsőként az északi
városrészt látogatjuk meg, a Beverly
Hills dombjait. Délelőtt ellátogatunk a
Universal Studioba, majd bejárjuk Holylywoodot, a luxus otthonoknak helyet
adó Beverly Hills-t, a kiemelkedő üzleteiről híres Rodeo Driveot, és az élettel
teli Sunset Boulevard-ot. Fényképet
készíthetünk a Hollywood Signről, mely
a város ikonikus jelképe. Szállás Los
Angelesben.
3. naP
los angeles – san diego
A mai napon Dél-Kaliforniába látogatunk. San Diegoban megtekintjük a
Balboa Parkot, az állatkertet és a Sea
World programjait. Este visszaérkezés
Los Angelesbe.
4. naP
los angeles – santa Monica
A mai napon pihenés a Csendes-óceán
partján.
5. naP
los angeles – san Francisco
Indulás a reggeli órákban San Franciscoba. Ma San Francisco az egyik legnépszerűbb idegenforgalmi célpont a
világon, pontosabban a 33. a világ száz
leglátogatottabb városa közül. Híres hűvös nyári ködeiről, meredek dombjairól,
eklektikus stílusáról és néhány jellegzetes épületéről, mint például a Golden Gate hídról, Chinatownról, Union
Square-ről, Nob Hill, Embarcadero,
Pénzügyi negyedről, a Transamerica piramisról, amit több mint másfél millió
turista látogat meg évente.
6. naP
san Francisco
Folytatjuk a városnézést San Franciscoban, megtekintjük ami még kimaradt a
városnézésből, a Golden Gate hidat, és
a San Franciscoi öblöt. Délelőtt folyamán felkeressük a város látnivalóit. Vár
ránk Fisherman’s Wharf hangulatos halászkikötője, a filmekből jól ismert Golden Gate híd, és a világ legkanyargósabb utcájaként ismert Lombard Street.
Ellátogatunk a Twin Peaks kilátóba is,
ahonnan páratlan kilátás nyílik a város
egészére. Délután vásárlási lehetőség a
Union Square üzleteiben. Szállás San
Franciscoban.
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7. naP
san Francisco - Yosemite nemzeti
Park
Reggeli után indulás az óceán parton
dél fele. Keresztülutazunk a San Franciscoi-öböl partján, majd Közép-Kalifornia festői tájain a Yosemite Nemzeti
Parkba. A kaliforniai Yosemite Nemzeti
Park az Egyesült Államok második
nemzeti parkja. 1890. október 1-jén
alapították. A 3081 km² területű park a
Sierra Nevada hegyvonulatának nyugati
lejtőin fekszik. Este szállás elfoglalása.
8. naP
Yosemite nemzeti Park – las vegas
A Yosemite – indián eredetű szó, és
grizzlyt jelent, ami geológiai érdekességek százait rejti. Területének nagy része
gránitból épül fel, mindössze 5%-a alakult át vulkanikus és üledékes kőzetté.
Évmilliókkal ezelőtt itt még alacsony
dombvidék terült el, majd a földmozgások következtében kiemelkedett a
Sierra Nevada gránittömbje, amelyet
a jégkorszakban gleccserek formáltak tovább. Csodálatos panorámában
gyönyörködhetünk a Nemzeti Parkban
való áthaladásunk során. Elhagyva a
Yosemitit, egy másik izgalmas a világon is egyedül álló területre érkezünk,
a Death Valleybe. Továbbutazás a Los
Vegas-i szállásra.
9. naP
las vegas – Grand Canyon
Egész napos kirándulást teszünk a
Grand Canyonhoz, rövid pihenővel a
Hoover-gátnál. A mai nap folyamán a
Las Vegas-i utazások kihagyhatatlan
kiruccanása következik: felfedezzük a
Grand Canyon szépségeit. Út közben
megnézzük a Colorado-folyóra épült
Hoover-gátat, majd a kanyonban szemtanúi leszünk a híres vöröslő sziklaformációknak. Bejárjuk a legszebb látványt
nyújtó kilátópontokat, ahol mindenki

kedvére készíthet lélegzetelállító fotókat. További csodája a Nemzeti Parknak a Skywalk üvegpadlós kilátója. A
kanyonnál lehetőség van helikopteres
programra is. Szállás Las Vegasban.
10. naP
las vegas
Az egész napot Las Vegasban töltjük.
Megcsodáljuk a város nevezetes épületeit, Párizst, Velencét és a többi híres
épület Las Vegasi másolatát. Bepillantunk a casinók varázsába, részt vehetünk egy látványos Show programon.
Las Vegas by night az éjszakai arcát
mutatja be a fényárban úszó városnak.
Szállás Las Vegasban.
11. naP
las vegas - los angeles - hazaút
A reggeli elfogyasztása után indulunk
a Los Angelesi nemzetközi repülőtérre. Amennyiben előző este a casinóban
megütöttük a Jackpot-ot, hosszabbítási
lehetőség Hawaii-on. Ebben az esetben
a Los Angeles - Honolulu járatra szállunk, ha nem akkor a hazaúti repülőjegyünket használjuk. Indulás a délutáni
órákban hazafele. Éjszaka a repülőn.
12. naP
Usa – európa
Érkezés a repülőtérre a déli órákban.

valaMi aMeriKa 4.0
neW YOrK-i vÁrOslÁtOGatÁs
1. naP
Utazás – new York

3. naP
new York – soHo – noho

Délelőtti indulás a reptérről, majd
érkezés New Yorkba, a John F.
Kennedy repülőtérre. Késő délután
a szállás elfoglalása Manhattanben,
este pedig sétalehetőség a Times
Squaren. Manhattan neve egyszerre
jelenti Manhattan szigetét és a rajta
elterülő Manhattan kerületet, amely
New York öt kerületének egyike.
1.500.000 lakosával és mindössze 87,5
km² területével, messze az ország
legsűrűbben lakott megyéje.

Folytatjuk az ismerkedést a várossal,
megtekintjük a SoHo városnegyedet,
látogatást teszünk a Chinatown és Little
Italy városrészekben. Amennyiben a
csoport igényli éjszakai városnézés
New Yorkban, melynek keretei között
éjszakai fényekben fedezhetjük fel
Manhattant.

2. naP
new York – alsó Manhattan
Reggel indulunk a város felfedezésére.
Gyalog és tömegközlekedéssel fedezzük
fel a város ismert látványosságait.
Elsőként elhajózunk az amerikai
függetlenséget jelképező Szabadság
szoborhoz. A hajókirándulást követően
Alsó Manhattanben teszünk látogatást,
megtekintjük a Wall Street, Tőzsde,
City Hall, Trinity Church, Ground
Zero, 911 Memorial, New World Trade
Center épületét. Kora este folytatjuk
programunkat, hiszen még csak ezután
jön a New Yorki poszterekről jól ismert
Brooklyn híd megtekintése.

4. naP
new York – Central Park
Folytatjuk a várossal való ismerkedést.
A mai napon Manhattan központjában
és a Central Parkban teszünk látogatást.
New York City világhírű látványosságai
következnek: megtekintjük a folyton
nyüzsgő Times Square-t, a Madison
Square
Gardent,
a
Manhattan
látképét meghatározó Empire State
Building épületét. Délután folytatjuk
a városnézést, és bejárjuk a híres
Central Park környékét. Sétát teszünk
a gyönyörű Central Parkban, amely
tavával, és elbűvölő növényzetével egy
teljesen más világba repíti látogatóit a
város sűrűjéből. Folytatjuk a sétánkat
a Broadwayen. Este egy Broadway
musical megtekintésére lesz lehetőség.

5. naP
new York – times square
Ami még kimaradt a városból: megtekintjük a Központi pályaudvar épületét,
a Times Square épületeit nappali fényekben, majd szabadprogram, vásárlási lehetőség. Menetrendtől
függően indulás hazafelé.
6. naP
Magyarország
Hazaérkezés a délelőtti órákban.

2020.
július
08-13.

Ár:
347.000 Ft

Utazás:
menetrend szerinti repülővel
időtartam: 6 nap/ 4 éj
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas szobáiban, new
Yorkban

Az utazáshoz a hazaérkezéstől
számított 6 hónapig érvényes
útlevél és ESTA engedély szükséges!

részvételi díj:
347.000 Ft/ fő+ repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)
egyágyas felár:
158.000 Ft/ fő
esta engedély:
7.500Ft/ fő
turistaadó: 80 Usd/ fő
Helyi közlekedés és a reptéri transzfer:
100 Usd/fő
BBP biztosítás:
1140 Ft /fő/nap
Kötelező borravaló a helyszínen fizetendő!
Belépők tájékztató
jelleggel:
empire state Building:
kb. 13.900 Ft/fő
Hajókirándulás ellis islandra és a szabadság-szobor szigetére:
kb. 14.900 Ft / fő
Broadway Musical:
kb. 39.900 Ft / fő
A program és időpont változtatásának jogát fenntartjuk a
menetrend függvényében.
az ár tartalmazza a szállást önellátással, a csoportkísérő idegenvezető
díját, a transzfert az indulási hely és
a repülőtér között és a programokon
való részvételt.
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az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, az esta
engedély díját, a fakultatív Broadway
Musical árát, a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó egyéb költségeket, az útlemondási biztosítást és a
betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. ennek megkötése szerződéskötési feltétel. ez alól kivétel, ha
az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.

Ár:
115.000 Ft

2020.
július
8-13.

Utazás: autóbusszal
időtartam: 6 nap/ 5 éj
szállás: 3-4*szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban Kolozsváron és
székelyföldön
ellátás: félpanzió
részvételi díj:
115.000 Ft/ fő
egyágyas felár:
37.900 Ft/fő
Belépődíjak és egyéb költségek: kb. 64 €/fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
BBP biztosítás:
570 Ft/ fő/nap

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolási és úthasználati díjakat és
az útlemondási biztosítást.

erdÉlYi KörUtazÁs
1. naP
nagyvárad

4. naP
szent anna-tó – Csíki sörgyár

Gyalogos és buszos városnézés Nagyváradon, melynek során megtekintjük
a Holdas templomot, a Körös partot,
a Fő-teret, a Nagyvásár-teret, valamint
a Szigligeti színházat. Utazásunkat tovább folytatjuk a Királyhágó mellékén
át a Körösök vidékére, ahol a Körösök
erednek. Rövid megállás, felfrissülés,
kávézási lehetőség Csucsán, amely Ady
kedvenc tartózkodási helye volt. Este a
szállás elfoglalása Kolozsváron. Vacsora
a szálláson.

Reggeli után indulás a Szt. Anna tóhoz,
amely Délkelet-Európa egyetlen épségben megmaradt vulkáni krátertava,
majd séta a Mohos-tőzeglápnál: a Mohos-tó évezredeken át egyre apadt, és
lassan elmocsarasodott, igazi magashegyi felláppá változva. Kora délután egy
ebéddel egybekötött sörkóstolón vehetünk részt korlátlan sörfogyasztással a
Csíki sörgyárban.

2. naP
Kolozsvár – torda - segesvár - székelyudvarhely
A reggeli elfogyasztása után ismerkedés
Kolozsvár belvárosával. Ellátogatunk
a Fő-térre, ahol megtekintjük a híres
Mátyás szobrot, valamint Mátyás szülőházát is. Továbbutazás a Tordai Sóbányába, majd Segesvár következik, mely
szászok által alapított város, Drakula
szülővárosa. Gyaloglás a diáklépcsőn
fel és le. Majd Fehéregyházára utazunk,
ahol rövid pihenő következik Petőfi
Sándor síremlékénél.
3. naP
Csíksomlyó – Madéfalva – Gyergyószentmiklós sajtkóstoló - Gyilkos-tó
– Békás-szoros
Csíksomlyó, a keresztény világ egyik
legnagyobb búcsújáró helye. Az itt látható Szűz Mária szobor a világon a legnagyobb, lábának megérintésével minden jóakaratú kívánságunk teljesülhet.
Reggel rövid városnézés Csíkszeredán,
Mikó vár, székely kapuk, Petőfi szobor,
Taps tér, műjégpálya megtekintése. Az
utazás során a Gyergyói-medencén és
a Pongrác tetőn (1256 m) haladunk át
a Békás szorosig – mely egy gigantikus
méretű sziklaszoros, majd séta a Gyilkos-tónál. Gyergyószentmiklóson kóstolón veszünk részt egy sajtműhelyben,
ahol a hagyományos sajtkészítés rejtelmeibe is bepillanthatunk. Majd Madéfalva következik, ahol megtekintjük a
madéfalvi veszedelem emlékoszlopát.

az ár nem tartalmazza a
belépődíjakat, a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket és a
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az
adott időszakra.

18

5. naP
tusnádfürdő - strandolás
Utazás az Olt völgyében Tusnádfürdőre, ahol megtekintésre kerül a település
románortodox és katolikus temploma.
Ezután félnapos pihenés következik,
fürdőzési lehetőséggel a csodálatos
üdülőhelyen.

6. naP
Farkaslaka – Korond – Marosvásárhely
Farkaslakán keresztül utazunk Korondra. Farkaslakán megtekintjük Tamási Áron síremlékét, majd tovább
utazunk Korondra, ahol rövid vásárlási
lehetőségre is alkalom nyílik. Továbbutazás Marosvásárhelyre: Magyar Kultúra háza és a Rózsák-tere, majd Kolozsvár, Nagyvárad irányába hazautazás.
a 3 – 4 - 5. nap programja felcserélhető az időjárás függvényében.

salzKaMMerGUt BerCHtesGaden
1. naP
vordernberg - Hallstatt - Badischl
Kirándulásunk első napján a csodálatos
osztrák Alpok vonulatain keresztül utazunk Salzburg irányába. Rövid megálló
Vordernbergben, majd továbbutazás
az Eisenerzi kilátóhoz. Ezt követően a
Dachstein-hegység völgyein keresztül
elsőként az Alpok égkövének tartott
Hallstattba látogatunk, ahol egy kellemes tóparti sétát teszünk, majd egy
különleges kápolnába is ellátogatunk.
A településsel való ismerkedés után Bad
Ischlbe érkezünk. Bad Ischl, Ferenc József kedvenc nyaralóhelye volt. Itt található a híres Lehár villa, a Császár-villa,
ahol a 15 éves Sissi megismerkedett a
császárral, és itt került sor az eljegyzésükre is. Bad Ischl büszkesége a Zauner
Cukrászda, ahol olyan édességek készülnek, mint a messze földön keresett
Zauner torta, és az eredeti isler. Este a
szállás elfoglalása, vacsora.

Ár:
47.900 Ft

tesgadenben töltjük, ahol megtekintjük
Hitler egykori vendégházát. Utazásunk
során kisbuszokkal megyünk fel a Sasfészek helyszínére. Berchtesgaden vidéke
a hatalmas Watzmann csúcsok és az Abstoder-tó által határolt festői tájon terül
el. Ez a turista paradicsom Bajorország
valóban legszebb sarkában, Salzburg
kapujában kínál élményt és üdülést az
arra látogatóknak. A természet csodálatos ünnepi játékai tavasszal, nyáron és
télen is ámulatba ejtik az arra látogatókat. A felső buszmegállótól lifttel lehet
felmenni az 1832 méteren fekvő Kehlstein-házhoz, magyar elnevezéssel a Sasfészekhez. Az épületet a II. világháború
végén a felső úttal együtt lebombázták,
majd a házat újjáépítették és napjainkban vendéglőként használják. A külső
teraszról szép kilátás nyílik a berchtesgadeni hegyekre. Látogatásunk végeztével megkezdjük a hazautazást. Érkezés
az esti órákban.

Utazás: autóbusszal
időtartam: 2 nap/ 1 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas szobáiban,
salzburg környékén
ellátás: félpanzió
részvételi díj: 47.900 Ft/ fő
egyágyas felár:
9.500Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb költségek: 69 €/ fő (tájékoztató
jelleggel, 2019-es ár)
turistaadó: 3 €/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/ fő/nap

2. naP
Hallein - Berchtesgaden

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és
az útlemondási biztosítást.

A reggeli elfogyasztása után egy csodálatos, egyedülálló bányában teszünk
látogatást, mely két ország, Ausztria
és Németország határán húzódik. A
földalatti kirándulásunk során vonattal,
hajóval és fenéken csúszva – ahogy a
bányászok tették meg annak idején –
ismerkedhetünk meg Salzburg mesés
gazdagságával. A déli órákat Berch-

az ár nem tartalmazza a
belépődíjakat, a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket,
a turistaadót és a betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

FelvidÉKi BaranGOlÁs:
BetlÉr – MaGas-tÁtra - Kassa
1. naP
Besztercebánya - Betléri kastély dobsina jégbarlang - Poprád
Indulás a kora reggeli órákban. Útközben rövid megálló Besztercebányán,
ahol megtekintjük a nemrég felújított
Fő teret és annak látványos épületeit.
Rövid szabadidő után folytatjuk utunkat. Megtekintjük a Betléri kastélyt,
melyet Andrássy István kuruc generális építtetett (XVIII. sz. eleje) és egy
81 hektáros park is tartozik hozzá.
Ezt követően indulás Dobsinára, ahol
megtekintjük Európa egyik legnagyobb
jégbarlangját. A barlang a különleges
díszítésének köszönhetően szerepel az
UNESCO Világörökségi Listáján is. A
jég a bejárattól lefelé folyamatosan sülylyed, így hiába tombol a nyár, a barlangban hideg idő van, így feltétlen készüljünk meleg öltözettel. Kora este érkezés
Poprádra, szállás elfoglalása, majd vacsora. Este rövid városnézés Poprádon.

2020.
július
15-16.

2. naP
Magas-tátra - Kassa

Ár:
41.900 Ft

Reggeli a szállodában, majd indulás
Ótátrafüredre. Innen siklóval jutunk
fel Tarajkára, mely a Magas-Tátárában
található Nagyszalóki-csúcs keleti gerincén lévő teraszos hegyfok, vagyis taraj,
1285 méteres tengerszint feletti magasságban. Egy könnyű túrával érjük el a
Nagytarpataki Vízesést és a Reiner menedékházat. Siklóval térünk vissza Ótátrafüredre és indulunk Kassára. Helyi
idegenvezetővel tekintjük meg a város
nevezetességeit. Rákóczi emlékek felkeresése: mauzóleum a gyönyörű gótikus
Szent Erzsébet templomban, látogatás
a Rodostói-házban. Rövid szabadprogram, majd indulás hazafelé. Érkezés a
késő esti órákban.

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és az
útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeket, a turistaadót és a
betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik
utasbiztosítással az adott időszakra.
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2020.
augusztus
12-13.

Utazás: autóbusszal
időtartam: 2 nap/ 1 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas szobáiban Poprádon
ellátás: félpanzió
részvételi díj:
41.900 Ft/fő
egyágyas felár:
8.500 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb
költségek: kb. 59 €/fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 3 €/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

Ár:
85.900 Ft

2020.
július
18-20.

Utazás: autóbusszal
időtartam: 3 nap / 2 éj
szállás: 3* szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban iseo
környékén
ellátás: reggeli
részvételi díj: 85. 900 Ft/fő
egyágyas felár: 23.900 Ft/fő
Félpanziós felár: 17.000 Ft/fő
Belépődíjak és egyéb költségek:
kb. 30 €/fő (tájékoztató jelleggel, 2019-es ár)
turistaadó: 4 €/fő/éj
BBP biztosítás: 570 Ft/fő/nap
az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást reggelivel, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és
az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó egyéb költségeket, a félpanziót,
a turistaadót és a betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

itÁlia GazdaG Múltja lOMBardia És tiCinO
1. naP
Brescia – lago iseo
Indulás a kora reggeli órákban Ausztrián át rövid pihenővel Olaszországba.
Érkezés Bresciaba a délutáni órákban.
A városban megtekintésre kerül a régi
Visconti vár, Városháza, Óratorony
és a régi Dóm. A városlátogatás után
folytatjuk utunkat az Iseo-tó partjára.
Bresciától az Iseo-tóig húzódik a 80 km
hosszú hangulatos út, a Strada del Vino
Franciacorta borút. A tó májustól szeptemberig a turisták kedvelt célpontja. A
tóban rengeteg a pisztráng és a csuka,
a tóparton pedig olívaolajat készítenek.
2. naP
Bergamo - Como - lugano
A második napot Lombardiában és
Svájcban töltjük. Elsőként megtekintjük
Bergamo városát. Az óvárosba felvonóval juthatunk fel, ahonnan gyönyörű
kilátás nyílik a városra és környékére.
Rövid sétát teszünk a felsővárosban,
miközben gyönyörködhetünk a város ódon kis utcácskáiban, hangulatos
tereiben és a Santa Maria Maggiore
Bazilikában. Kora délután Como városában teszünk látogatást. Como a róla
elnevezett tó partján Észak-Itália egyik
gyönyörű fekvésű városa. Como a tóvidék legnagyobb, történelmi múlttal
rendelkező települései közé tartozik.
Megtekintjük a dómot. A como-i dóm
Észak-Olaszország egyik legneveze-

tesebb műemléke. Délután tovább
utazunk Svájcba, ahol meglátogatjuk a
Luganoi-tó partjára épült csodás kaszinó várost. Rövid városi sétát követően
visszaindulás a szállásra.
3. naP
Cremona - Mantova
Következő megállónk Cremona. Megtekintjük a belváros szépségeit és ellátogatunk a Stradivarius Múzeumba,
ahol lehetőségünk nyílik bepillantani a
hegedű készítés rejtelmeibe. Rövid szabadidő, majd tovább utazás Mantovába.
Megtekintjük a híres Palazzo della Ragione-t a gyönyörű óratoronnyal, majd
a Gonzaga család híres rezidenciájának
látványa segít bennünket visszakalandozni a múltba. Hazaérkezés a késő esti
órákban.

Garda-tÓ - a tavaK KirÁlYnője

2020.
augusztus
02-04.

Ár:
74.900 Ft

Utazás: autóbusszal
időtartam: 3 nap/ 2 éj
szállás: 3* szálloda 2-3 ágyas
zuhanyzós szobáiban a Garda-tó környékén
ellátás: félpanzió
részvételi díj: 74.900 Ft/ fő
egyágyas felár: 18.900 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb költségek:
kb. 63 €/fő (tájékoztató jelleggel, 2019-es ár)
turistaadó: 3 €/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

1. naP
Vicenza
Kirándulásunk első napján a csodálatos Alpok vonulatain keresztül utazunk
az olasz Pó - alföld irányába. Rövid
megállók útközben. Utazásunk során
gyönyörködhetünk a Grazi-medence
hegyei, a Karavankák és a Júliai-Alpok
látványában, valamint megcsodálhatjuk
a Wörthi-tó és a Tagliamento folyó völgyét. Délután érkezés Palladio városába,
Vicenzába, mely Észak-Itália egyik legszebb reneszánsz városa. Megtekintjük
a város nevezetességeit, mint a Teatro
Olimpico -t, a dómot és más nevezetességeket. Vacsora a szállodában.
2. naP
a Garda körül – sirmione – Bardollino – Monte Baldo – riva del Garda
A reggeli elfogyasztása után megkezdjük kirándulásunkat a Garda-tó körül.
Elsőként Sirmione gyönyörű, félszigetre épült városában, a Scagileri család
egykori birtokán sétálgatunk. Sokak
szerint a város a Garda-tó gyöngyszeme – meggyőződünk róla mi is. Hajóra szállva folytatjuk utunkat a tó keleti
partvidékére, Bardollinoba. Rövid városi séta után autóbusszal folytatjuk uta-
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zásunkat. Rövid megálló egy különleges
Olívaolaj üzemnél, mely a környék és
egyben Dél-Európa egyik legrégebbi,
még ma is működő sajtolóüzeme. Megismerkedünk az olajkészítés rejtelmeivel,
majd rövid kóstoló és vásárlási lehetőség következik. Malcesinében szép idő
esetén felvonóval jutunk fel a Monte
Baldo csúcsára, ahonnét gyönyörű kilátás nyílik az egész tóvidékre. Riva del
Garda az egyik legismertebb és sokak
által látogatott városa a Garda-tó északi csücskének, mely magas hegyek közé
szorítva a Sarca-folyó torkolatánál fekszik. Szép idő esetén fürdési lehetőség a
tóban. Vacsora a szállodában.
3. naP
Verona
Reggeli, majd utazás Veronába. Városnézés a „szerelmesek városában”. Megtekintjük az ókori arénát, a bazilikát és
láthatjuk a Rómeó és Júlia révén híressé
vált erkélyt is. A város egykori urainak, a
Scaligeri családnak híres föld és ég közt
függő sírjait, valamint a Piazza della
Erbe, azaz a fűszerek terének épületeit
is megtekintjük. Ezt követően hazaindulunk. Érkezés a késő esti órákban.

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és az
útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó egyéb
költségeket, turistaadót és a betegség-,
baleset- és poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

CsePPKöveK És az adria BűvöletÉBen

1. naP
Bled – vintgar-szurdok
A nap során folyamatosan utazunk a
Muravidéken és a Szlovén-Alpokon
keresztül Bled felé, közben rövid megálló egy különleges völgyben. A pihenőt
követően folytatjuk utazásunkat Bledbe, mely városka Szlovénia legszebb
fekvésű települése a róla elnevezett tó
partján. A vár megtekintése után hajókázási lehetőség a tó szigetére illetve
annak híres kápolnájába. Ezt követően
a Vintgar-szurdok gyönyörű völgyében
sétálunk. Érkezés a szállásra, vacsora.
2. naP
Postojna - Piran
A reggeli elfogyasztása után indulás
Postojnára, ahol megtekintjük Európa
egyik legcsodálatosabb cseppkőbarlangját. A barlang mélyére elektromos
kisvonattal utazunk, majd gyalogosan
fedezzük fel a változatos színű és formájú cseppkőóriások földalatti világát.
Délután pedig látogatást teszünk a
szlovén tengerpart egyik legszebb kisvárosában, Piranban. A késő délutáni
órákban indulás hazafelé. Érkezés az
esti órákban.

KirUCCanÁs az adriÁra:
PlitviCei-tavaK És a HOrvÁt tenGerPart

Ár:
48.900 Ft

2020.
augusztus
8-9.

Utazás:
autóbusszal
időtartam: 2 nap/ 1 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban a Bledi-tó környékén
ellátás: félpanzió
részvételi díj:
48.900 Ft/ fő
egyágyas felár:
9.500 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb költségek:kb. 79 €/fő, (tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 5 €/fő
BBP biztosítás:
570 Ft/ fő/nap
az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és
az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a
belépődíjakat, a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket, a
turistaadót és a betegség-, balesetés poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik
utasbiztosítással az adott időszakra.

Ár:
47.900 Ft

1. naP
Fürdőzés, pihenés az adria partján
Kisebb megállókkal utazunk a horvát
tengerpart egyik kedvelt üdülőhelyére,
Opatijára. Rövid városnézést követően
élvezhetjük a hosszan elnyúló, pálmafás
sétáló utca igazi mediterrán hangulatát,
majd megmártózhatunk az Adriai-tengerben.

2020.
szeptember
12-13.
Utazás: autóbusszal
időtartam: 2 nap/ 1 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas szobáiban az adria
partján
ellátás: félpanzió

2. naP
Plitvicei tavak nemzeti Park

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és
az útlemondási biztosítást.

Korai reggelit követően utazás Horvátország legnagyobb és Délkelet-Európa
legrégebbi Nemzeti Parkjába, Plitvicére. A terület 1979 óta az UNESCO
világörökség része, páratlan szépsége és
gazdag növény-állatvilága miatt méltán
nevezik a világ egyik legszebb tórendszerének. A park 2000 négyzetkilométeres területén a legapróbb tavacskáktól
kezdve minden méret megtalálható.
A parkot gyalogosan, hajóval és elektromos kisvonattal ismerjük meg.
Belépők: 300 HrK + 6 eUr

az ár nem tartalmazza a
belépődíjakat, a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket,
a turistaadót és a betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

21

részvételi díj:
47.900 Ft/ fő
egyágyas felár:
9.900 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb
költségek: 300 HrK/ fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó:
15 HrK/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/ fő/nap

2020.
augusztus
16-19.
Ár:
172.000 Ft
Utazás:
menetrend szerinti repülővel
időpont: 4 nap/ 3 éj
szállás: 3 * szálloda 2-3
ágyas szobáiban, londonban
ellátás: reggeli
részvételi díj:
172.000 Ft/ fő + repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)
egyágyas felár:
34.900 Ft/ fő
Belépők és egyéb költségek: kb. 190 GBP/ fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 4 GBP/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

lOndOn eUrÓPa FantasztiKUs
MetrOPOlisza
1. naP
London

4. naP
london – hazautazás

Menetrend szerinti járattal érkezés Londonba, majd transzfer a szállodába. Ezt
követően séta a Covent Gardenben,
ahol sörözhetünk egy igazi angol pub
teraszán. Folytatjuk a sétát London
egyik legszínesebb, legpezsgőbb, és
legizgalmasabb negyedében, a Soho negyedben. Napunkat az Oxford Streeten,
a világ egyik legismertebb bevásárlóutcáján zárjuk.

A délelőtti órákban szabadprogram,
vásárlási lehetőség, majd menetrendtől
függően indulás a repülőtérre. Érkezés
Magyarországra az esti órákban.

2. naP
London

A program és időpont változtatásának
jogát fenntartjuk a menetrend függvényében.

az ár tartalmazza a szállást reggelivel,
a csoportkísérő idegenvezető díját, a
transzfert az indulási hely és a repülőtér
között, a programokon való részvételt
és az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a belépődíjakat,
a programokhoz kapcsolódó egyéb
költségeket és a betegség-, baleset-és
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése
szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.

Reggeli után folytatjuk a várossal való
ismerkedést, egész napos városnézés
Londonban, mely során meglátogatjuk
London nevezetességeit. Megtekintjük
a Towert, a City felhőkarcolóit, a Szent
Pál székesegyházat, majd megtekintjük
Madame Tussaud panoptikumát.
3. naP
London
Folytatjuk a várossal való ismerkedésünket, a Parlament és a Westminster-apátság, majd a Buckingham palota
következik. Délután londoni városnézésünket folytatva az Oxford Street, a
Hyde-park, a Piccadilly Circus, a Dover Street, majd a London Eye - a 135
méter magas óriáskerék - következik.
Rövid szabadprogram után visszatérés
a szállásra.

KERESSE EGYNAPOS AJÁNLATAINKAT
TARTALMAZÓ KATALÓGUSuNKAT
MÁRCIUSTÓL IRODÁINKBAN

OlaszOrszÁGi nYaralÓPrOGraM - lidO di jesOlO!
„nYaKiG Ér a HOlidaY”
1. naP
lido di jesolo
Folyamatos utazás Lido di Jesolora, érkezés a kora délutáni órákban.
Jesolo népszerű üdülőtelepülés Velence közelében. Lassan mélyülő, homokos tengerpart, színvonalas turisztikai
szolgáltatások jellemzik. Este vacsora a
szállodában.
2-5. naP
napfény - tenger - Pihenés
Pihenés, fürdőzés az Adrián.
6. naP
Portogruaro - hazautazás
Reggelit követően rövid vásárlási lehetőség Portogruaroban, majd folyamatos
hazautazás.

Fakultatív programok:
velence: Egész napos kirándulás Velencében. A városlátogatás során megtekintésre kerülnek a város főbb nevezetességei, mint például a Dózse palota,
a Szent Márk bazilika, a Sóhajok hídja és
a Canal Grande.
Árak: belépődíj, hajójegy és buszjegy: kb.: 35 €/fő (2019-es ár)

2020.
augusztus
22-27

Ár:
149.900 Ft

Utazás: autóbusszal

nYaralÓPrOGraM
a tiMe travel
UtazÁsi
irOdÁval

aquapark: Egész napos fürdőzés, kikapcsolódás és szórakozás a Lido di
Jesolo Aquaparkban. Aqualandia egy
igazi karib-tengeri szigetet idéző „vízi
és tematikus” élménypark, melyet a
Legjobb Európai Vízi Parknak is megválasztottak.
Ár: Felnőtt: kb.: 35 €/fő, Gyermek:
kb.: 31 €/fő (2019-es ár)

időtartam: 6 nap/5 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban lido di jesoloban
ellátás: félpanzió
részvételi díj:
149.900 Ft/ fő
egyágyas felár:
95.000 Ft/fő - egyágyas elhelyezés nem igényelhető,
így a két fő részére szolgáló szobaárat kell fizetni az
egyedül utazó utasnak is!
turistaadó: 3 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval,
az idegenvezető díját helyben, a
parkolást, az úthasználati díjakat és
az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a fakultatív programok díját, a turistaadót
és a betegség-, baleset- és pogygyászbiztosítást. Ennek megkötése
szerződéskötési feltétel. Ez alól
kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.
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2020.
augusztus
Ár:
28-31. 153.000 Ft
Utazás: menetrend szerinti
repülővel
időpont: 4 nap/ 3 éj
szállás: 3 * szálloda 2-3
ágyas szobáiban, Párizsban
ellátás: reggeli
részvételi díj:
153.000 Ft/ fő + repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)
egyágyas felár:
33.900 Ft/ fő
Belépők és egyéb költségek: kb. 185 €/ fő, 26 év
alatt 135 €/ fő (tájékoztató
jelleggel, 2019-es ár)
turistaadó: 4 €/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/ fő/nap

PÁrizs
1. naP
Párizs

3. naP
Párizs

Érkezés menetrend szerinti járattal
Párizsba a délutáni órákban. Megérkezés Párizsba majd ismerkedés a város
nevezetességeivel. Elsőként meglátogatjuk az Il de la Cité szigetet, a város
központját; a Notre Dame-ot, Pompidou központot, a Forum des Halles-ét,
majd a Louvre híres képtárát az üvegpiramissal, kívülről. Megismerkedünk a
Champs Elysées-vel, ami a város leghíresebb sugárútja, valamint a Place de la
Concorde-dal, a Jardin des Tuileries-vel
és a Diadalívvel. Ezután elfoglaljuk szállásunkat Párizsban.

A délelőtti órákban látogatást teszünk a
híres párizsi képtárban, a Louvre-ban, a
világ egyik leggazdagabb múzeumában.
Megtekinthetjük Leonardo da Vinci híres Mona Lisáját. A képtár-palota meglátogatása után egy rövid sétát teszünk
a belvárosban a Szajna parton, majd
ellátogatunk az Invalidusok Dómjába,
ahol Napóleon sírja is található, valamint 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 a Muséed’Orsay-t, az Invalidusok
Dómját, de kivilágított fényében csodálhatjuk meg az Eiffel-tornyot és a
már többi, általunk ismert épületet is.

2. naP
Párizs
A mai napon Párizs leghíresebb látványosságával az Eiffel-toronnyal és a
Trocaderoval ismerkedünk meg. Csodálatos panoráma nyílik elénk a toronyból a városra és a Mars mezőre. Ezt
követően szabadprogram, majd Párizs
by Night! Vacsoralehetőség egy belvárosi étteremben, majd este kilátogatunk
a Monmartre-ra, ahol megtekintjük
a Pigalle-t, a Sacré Coeur bazilikát, a
Moulin Rouge-t. Aki szeretne, portrét
is készíttethet magáról valamelyik még
talán nem híres, de ezután híressé váló
művésszel.
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4. naP
Párizs - Magyarország
Reggel szabadprogram a városban,
vásárlási lehetőség a Montparnasse
felhőkarcoló földszintjén lévő üzletekben, majd hazautazás Magyarországra
menetrend szerinti járattal a kora esti
órákban.

az ár tartalmazza a szállást reggelivel, a csoportkísérő idegenvezető
díját, a transzfert az indulási hely és
a repülőtér között, a programokon
való részvételt és az útlemondási
biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a belépődíjakat,
a programokhoz kapcsolódó egyéb
költségeket és a betegség-, baleset-és
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól
kivétel, ha az utas írásban nyilatkozik,
hogy rendelkezik utasbiztosítással az
adott időszakra.

MÁlta - a Földi ParadiCsOM

1. naP
valletta – st.Paul’s Bay
Menetrend függvényében, a délelőtti
órákban utazás Máltára. Érkezés a déli
órákban, majd megkezdjük a szigettel való ismerkedést. Valletta méltán
szerepel az UNESCO világörökségek
listáján, a legszebb nevezetességeket
tekintjük meg. Meglátogatjuk a Barakka
kertet, ahonnan fantasztikus panoráma
nyílik az öbölre és a környező tájra. Ezt
követően megtekintjük a Szt. János katedrálist, annak fantasztikus díszítettségét és Caravaggio festményét. Következő érdekesség a Nagymesterek Palotája
és a hangulatos belváros lesz. Transzfer
a szállodába, majd pihenés, szabadprogram következik
Program ára belépődíjjal:
65 €/fő + fakultatív 5d mozi:
10 €/fő
2. naP
Blue Grotto (Kék Barlang) –
Marsaxlokk – Mdina
Egy csodálatos kirándulás vár ránk a
mai napon, melynek első állomása a
Blue Grotto, azaz a Kék-Barlang. Autóbusszal indulunk a délelőtti órákban
a Kék barlanghoz. A csodálatos boltívet, amely több mint 30 méter magas,
egy kilátópontról csodálhatjuk meg,

majd csendes, nyugodt időjárás esetén
lehetőség van behajózni a barlangba. A
kristálytiszta víz a szivárvány minden
színében tükröződik, a barlangokban a
korallok és ásványok pedig vörös, narancssárga, zöld színekben pompáznak.
Rövid pihenés, majd folytatjuk utunkat.
Ezt követően Marsaxlokkban teszünk
látogatást. A település Málta legszínesebb kikötője. A csodaszép öböl tele
van hagyományos halászhajókkal, amelyet a helyiek Luzzu-nak hívnak. A látvány örökre szóló élmény utasainknak.
A városkában lehetőségünk van egy
ebéd elfogyasztására, vásárlási lehetőség
a helyi különlegességekből. A programunkat Mdina városában folytatjuk,
ahol a Szent Pál katedrálissal ismerkedhetünk meg. Kora este visszaérkezés a
szállodába.
Program ára:
62 €/fő + 14 € belépődíjak
3. naP
Gozo
A mai napon elhagyjuk a főszigetet és
Málta másik nagy szigetét, Gozot tekintjük meg. Áthajózunk Gozora, s egy
helyi autóbusszal folytatjuk utunkat.
Megtekintjük a több mint 4.000 éves
templomok múzeumát, mely méltán
része az UNESCO Világörökségeinek,
továbbá a gozoi katedrálist. A sziget

egyik legszebb természeti látványosság
a „Kék ablak” volt, de sajnos 2017 ben
egy hatalmas vihar ledöntötte ezt a sziklaívet, de még így is csodaszép látvány
tárul szemünk elé. Továbbutazunk és
meglátogatjuk a Dwejra-öblöt és a Fungus-sziklát. Visszaúton láthatjuk a kis
Comino szigetet is. Késő délután visszaérkezés a szállodába.
Program ára:
72 €/fő + 20 €/fő
belépődíjak
4. naP
Kék lagúna
Képzeljünk el egy nagyon sekély, körülbelül két méter átlagos mélységű,
kristálytiszta azúrkék öblöt, aminek alját
hófehér homok borítja. Ez a varázslatos hely a Kék Lagúna (Blue Lagoon),
amely Comino szigetén található és
olyan, mint amikor egy képeslap megelevenedik. Comino, Málta és Gozo
szigete között félúton fekszik, a szigetek
közül a legkisebb, nagy része természetvédelmi terület, gyakorlatilag lakatlan
A két kisebb homokos strand mellett a
sziget többi részét hatalmas sziklák uralják, ahol békésen napozhatunk vagy épp
csobbanhatunk a hívogató kékségbe.
Egy fantasztikus napot tölthetünk itt, a
PARADICSOMBAN.
Program ára: 30 €/fő
5. naP
Hazautazás

2020.
szeptember
03-07.
Ár:
203.900 Ft

időtartam: 5 nap / 4 éj
Utazás: menetrend szerinti
járattal
szállás: 4* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban, st. Paul’s Bay-en
ellátás: reggeli
részvételi díj:
203.900 Ft/fő
egyágyas felár:
40.900 Ft / fő
Helyi reptéri transzfer:
kb. 35 €/fő (tájékoztató
jelleggel, 2019-es ár)
turistaadó: 4 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap
a programok ára kötelezően a helyszínen fizetendő.

Reggeli, majd menetrend függvényében
hazautazás.
A napok sorrendje a menetrend, az
időjárás és a foglalások függvényében
változhat!

az ár tartalmazza a szállást
reggelivel, a csoportkísérő idegenvezető díját, a transzfert az indulási
hely és a repülőtér között és az
útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeket és a betegség-,
baleset-és poggyászbiztosítást.
Ennek megkötése szerződéskötési
feltétel. EzAzalól
ha az utas
árkivétel,
tartalmazza
az
írásban
nyilatkozik,
hogya renautóbusz
költségeit,
szállást
delkezik
utasbiztosítással
az adott
félpanzióval,
a csoportkísérő
idegenvezető díját, a parkolási
időszakra.
és úthasználati díjakat és az
útlemondási biztosítást.

Az ár nem tartalmazza a
belépődíjakat, a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket,
a turistaadót, a vonatjegyet Firenzébe és a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési
feltétel. Ez alól kivétel, ha az
utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az
adott időszakra.
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2020.
szeptember
13-18.
Ár:
185.900 Ft
Utazás:
menetrend szerinti repülővel
időtartam: 6 nap/ 5 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban, Costa del solon
ellátás: reggeli
részvételi díj:
185.900 Ft/ fő+ repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)
egyágyas felár:
49.900 Ft/ fő

andalúzia
az eUrÓPai araB KUltúra varÁzsa!
Andalúzia
Spanyolország európai részének legdélebbi, Gibraltárral és Portugáliával is határos tartománya, a Sierra Nevada több ezer
méteres csúcsaitól egészen a Costa del Sol homokos tengerpartjáig terjed. Andalúziát világszerte gyönyörű városairól, mecsetjeiről, a bikaviadalokról, pompás lovairól és sherryjéről ismerik. A tartomány neve a középkori arab megszállók, a mórok által
létrehozott állam, al-Andalúsz nevéből származik, amelynek eredete valószínűleg vandálok lakta területre utal.

1. naP
Utazás – Malaga
Utazás menetrend szerinti járattal Malagába. Érkezés után transzfer a szállodába, közben rövid informatív városnézés
Malagában. Szállás elfoglalása Costa
del Solon, majd pihenés a tengerparton.
2. naP
Fakultatív program:
Gibraltár – Costa del sol – atlanti-óceán

Helyi transzfer kb. 30 €/
fő (tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 4 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

Új nap új ország! A reggeli elfogyasztása után az Egyesült Királysághoz
tartozó Gibraltárra teszünk látogatást.
Elutazunk a félsziget legdélebbi pontjára, ahonnan gyönyörű kilátás nyílik a
Gibraltári-szorosra, valamint Tarifára
és a Marokkói partokra. A félszigetről
megcsodálhatjuk az Atlasz hegység csúcsait is az Afrikai kontinensen.
A sziklás vidéken számos érdekesség
található. Elsőként megismerkedünk
Gibraltár híres lakóival, a makákókkal
és az ő történetükkel. Ezután látogatást
teszünk a Szent Mihály barlangban, ami
274 méterrel a tengerszint feletti magasságban fekszik. A barlang megtekintése
után lehetőség nyílik szabadprogramra
a városállamban.
Program ára: 69 €/fő

A program és időpont változtatásának jogát fenntartjuk a
menetrend függvényében.

3. naP
Fakultatív program: Granada

az ár tartalmazza a szállást reggelivel, a csoportkísérő idegenvezető díját, a transzfert az indulási
hely és a repülőtér között és az
útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a fakultatív
programok árát, a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket és a
betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az
adott időszakra.

Egésznapos kirándulás Granadában.
Elsőként ellátogatunk a mór építészet
csodájának nevezett palotaegyüttesbe, az Alhambra-ba, melyet 1223-ban
I.Naszrida uralkodóépítetett. Utódai,
I. Júszuf, V. Muhammad és III. Júszuf
granadai emírek 1408-ig folytatták az
építkezést mór stílusban. Az épületegyütteshez mórok és keresztények
által alkotott épületrészek is tartoznak.
Többek között ide sorolható az Alcazaba, a Naszridák palotái és a Generalife,
melyek arab munkák, míg V. Károly
palotája és Szűz Mária-temploma már
a keresztény spanyolok alkotása. 1984
óta a Világörökség részét képezi a város
óriási műemléke, az Alhambra. Esti érkezés a szállásra.
Program ára: 89 €/fő + 20 €/fő belépődíj
4. naP
Fakultatív program: Córdoba
A reggeli elfogyasztása után indulás a
Guadalquivir-folyó partján fekvő Córdobába. A város volt a központja a
Córdobai Kalifátusnak.
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A 10. században a világ egyik legnagyobb városaként tartották számon,
emellett a kultúra és gazdagság fellegvára is volt. Córdoba belvárosa 1984-ben
felkerült az UNESCO Világörökség
listájára.
Utazásunk közben az Andalúz síkságon haladunk keresztül, melynek fantasztikus madárvilágában is gyönyörködhetünk. A város a három kultúra
városaként is ismert. A mecset, a székesegyház és a zsinagóga szinte mind
egy téren található. A városlátogatás
közben lehetőség nyílik szabadidőre,
illetve megismerkedhetünk az andalúz
konyha ízeivel. Este visszaérkezés a
szállásra.
Program ára: 70 €/fő

5. naP
Fakultatív program: sevilla
Sevilla Spanyolország negyedik legnagyobb városa, Andalúzia és Sevilla tartomány fővárosa.
Fontos egyetemi város. Városlátogatásunk során megtekintésre kerül a sevillai
székesegyház, ami a világ legnagyobb
gótikus templomai közé sorolható. Következő állomásunk a Plaza de Espana
(Spanyolország tér), melynek célja a
spanyolok történelmi szerepének bemutatása volt. Ezután meglátogatjuk a
Santa Cruz negyedet, az egykori zsidó
negyedet.
Program ára: 75 €/fő
6. naP
Pihenés – Costa del sol
Menetrendtől függően indulás a repülőtérre. Hazautazás.

MilliÓnYi HanGUlatBan MilÁnÓi KirUCCanÁs a divat FővÁrOsÁBa
1. naP
Érkezés – duomo
A délelőtti órákban érkezés a belvárosba. Rövid informatív városnézés, majd
a szállás elfoglalása. Folytatjuk a várossal való ismerkedésünket, mely során
megtekintjük a világ egyik legnagyobb
és legszebb egyházi épületét a Milánói
dómot. Lehetőségünk nyílik felmenni a
dóm tetejére és a Madonninával együtt
körülnézni a városra. Kora este vacsoralehetőség egy belvárosi étteremben. Vacsora után gyönyörködhetünk a szépen
megvilágított sétáló utca és dómtér épületeiben. Lehetőség a milánói Scalában
egy előadás megtekintésére. Előadásról
érdeklődjön irodánkban.

mint 500 festményt mutat be a 14-19.
század közötti időszakból. A képtár
anyagait Carlo Bianconi és Giuseppe
Bossi gyűjtötték össze, melyben megtalálható da Bologna, El Greco, Caravaggio, Raffaello, Rembrandt, Tintoretto és
mások alkotásai is. Ezután megtekintésre kerül a Sforza kastély hangulatos épülete és parkja. Délután szabadprogram
és vásárlási lehetőség. Meglátogatjuk a
La Rinascente áruházat és a tömérdek
üzletek bármelyikét a belvárosban. Látogatást teszünk a II.ViktorEmanuele
bevásárló udvarában, és a világ közepén
is, ahol egyszer megfordulva biztosan
visszajutunk még egyszer Milánóba. Az
esti géppel hazautazás Magyarországra.

2. naP
scala – Brera – sforza kastély
Kirándulásunk második napján látogatást teszünk a híres Milánói Scalaban,
majd megtekinthetjük, a Brera képtárat. A Brera-képtár egyike Olaszország
legjelentősebb gyűjteményeinek, több

A program során lehetőség lesz fakultatívan megtekinteni az „Utolsó vacsora” képet. Jelentkezés és a belépődíj
fizetése már az előlegfizetésekor
szükséges!

A program és időpont változtatásának
jogát fenntartjuk a menetrend függvényében.

az ár tartalmazza a szállást reggelivel, a csoportkísérő idegenvezető
díját, a transzfert az indulási hely és a
repülőtér között,a programokon való
részvételt és az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a belépődíjakat,
a programokhoz kapcsolódó egyéb
költségeket és a betegség-, baleset-és
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése
szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.

2020.
szeptember
09-10.
Ár:
63.900 Ft

Utazás: menetrend szerinti
repülővel
időtartam: 2 nap/ 1 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban Milánóban
ellátás: reggeli
részvételi díj:
63.900 Ft/ fő+ repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)
egyágyas felár:
8900 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb
költségek:
kb. 45 €/ fő (tájékoztató
jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 4 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

TRANSZFER SZOLGÁLTATÁS HÁZTÓL HÁZIG! MIBEN SEGÍTÜNK?
● Ha nem tudja,
hogy jusson ki a repülőtérre
● Ha családdal vagy barátokkal utazna,
de nem férnek be egy autóba
● ha céges kirándulást szervezne

KERESSE IRODÁNKAT,
MI EBBEN IS SEGÍTÜNK!
Egyéni transzfereket kínálunk utasainknak,
saját 8+1 illetve 17+1 fős autóbuszainkkal.
Kerékpár szállítás is igénybe vehető.

Kérje egyedi ajánlatunkat a
transzfer@timetravel.hu címen

2020.
szeptember
20-24.
Ár:
154.900 Ft

Utazás: autóbusszal
időtartam: 5 nap/ 4 éj
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas szobáiban, Montecattiniben és valdichianaban
ellátás: félpanzió
részvételi díj:
154.900 Ft/ fő
egyágyas felár:
40.900 Ft/ fő
Belépődíjak, villamosjegy
Firenzébe és egyéb költségek: kb. 125 €/ fő (tájékoztató jelleggel, 2019-es ár)
turistaadó: 3 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

a varÁzslatOs tOszKÁna
1. naP
Utazás - Ferrara
Indulás a kora reggeli órákban Ausztrián át rövid pihenővel Olaszországba.
Rövid látogatást teszünk az Este család
városában, Ferrarában, majd folytatjuk
utunkat az Appenninek csodás hegyein
keresztül. Érkezés a szálláshelyre, Toszkána szívébe. Szállás elfoglalása.
2. naP
Pisa és lucca
Reggeli után irány Pisa, melynek főterét méltán nevezik a Csodák terének
(Piazza dei Miracoli), hiszen az itt látható Dóm épületcsoportja a mai napig
egyedülálló látványosság. Alkotóelemei
a keresztelőkápolna, a székesegyház és
harangtornya, a híres Ferde- torony. A
nap folyamán ellátogatunk a kiemelkedő kulturális kincsekkel rendelkező
élénk városba Luccába, Puccini szülővárosába. Rövid sétát teszünk a vastag

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolási és úthasználati díjakat és
az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a
belépődíjakat, a programokhoz
kapcsolódó egyéb költségeket,
a turistaadót, a villamosjegyet
Firenzébe és a betegség-, balesetés poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.
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fallal körülvett kisvárosban, mely a dóm
és a római amfiteátrum mellett még
számtalan látnivalót nyújt. Csodaszép
templomai, palotái és villái szinte sértetlenül vészelték át az elmúlt évszázadokat.
3. naP
Firenze
A mai nap során utunkat a reneszánsz
bölcsőjeként számon tartott Firenzébe
folytatjuk. A város leghíresebb lakói a
Mediciek voltak, emléküket számtalan
műemlék őrzi. Megtekintjük többek között a Santa Maria del Fiore bazilikát, a
Pitti palotát, és az Accademia épületét,
melyben a híres Dávid szobor is helyet
kapott.
4. naP
volterra – san Gimmigano
Kirándulásunk negyedik napját két különleges kisvárosban töltjük. Volterra

az etruszkok hagyatéka, a hegytetőre
épült különleges ásványairól ismert
városka, melynek középkori hangulata
egyedülálló. Délután meglátogatjuk a
középkor Manhattan-ének tartott San
Gimignanot, mely nevét a XIII. században épült nagyméretű lakótornyainak köszönheti. Séta a városban, látogatás a katedrálisban, mely egyedülálló
falfestményekkel bír.
5. naP
Cortona - hazaút
Rövid városnézés Cortonában, ahol
megtekintjük a város nevezetességeit,
a napsütötte Toszkánából ismert helyszíneket, majd továbbutazás hazafele.
Érkezés a késő esti órákban.

2020.
szeptember 30 –
október 01.

BOrvidÉKeK GYönGYszeMe - tOKaj

Ár:
43.900 Ft

Utazás: autóbusszal
időtartam: 2 nap/ 1 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas szobáiban, tokaj
környékén
ellátás: félpanzió

1. naP
Hollókő – tokaj

2. naP
aggtelek - Baradla-barlang - eger

Utunk első állomása Hollókő, ahol
látogatást teszünk az UNESCO Világörökség részévé nyilvánított skanzen
területére. Itt betekintést nyerhetünk
a régi falusi lét mindennapjaiba, valamint részt veszünk egy rétes kóstoláson is. Kora délután folytatjuk utunkat
a Tokaji Borvidékre, ahol látogatást
teszünk Magyarország első Világörökségi Bormúzeumában. A múzeumban
a Tokaj-hegyaljai borvidéket interaktív
tárlatok mutatják be, ahol megismerkedhetünk nem csak a magyar, de a
híres francia, olasz, és portugál termőterületekkel is. Természetesen a főszerepet a Tokaji kapta, a világhírű borról
és az ahhoz kapcsolódó munkáról és
hagyományokról mindent megtudhatnak az ide látogató vendégek.Este lehetőségünk lesz egy borkóstolón is részt
venni. Szállás elfoglalása, majd vacsora.

Reggeli után indulás az Aggteleki
Nemzeti Park területén található Baradla-barlanghoz. A túra során megismerkedhetünk egy olyan lenyűgöző
világgal, amelyet már az ősember felfedezett magának néhány ezer évvel
ezelőtt. A barlangot a hatalmas termek
és képződmények sokasága jellemzi:
függő- és állócseppkövek, cseppkőoszlopok, cseppkőzászlók között vezet az
út. Megtekintjük a híres Anyósnyelv,
a Mikulás, a Tigris, az Oszlopok csarnokát, melynek már a nevében benne
van a páratlansága, lenyűgöző méretű
termében megszámlálhatatlan képződmény található. A koncertek helyszínéül
szolgáló Hangversenyteremben pedig a
barlang kiváló akusztikája nyújt felejthetetlen élményt. Kora délután megérkezünk Egerbe, ahol látogatást teszünk
a híres Egri Várban. A várat 2014-ben
Nemzeti Emlékhellyé nyilvánították és

mára már védett műemléknek számít.
A falai közt lelt otthonra a Dobó István Vármúzeum, mely számos állandó
kiállítással várja az érdeklődőket. Az
állandó kiállítások jóvoltából megismerkedhetünk a vár történetével, a földalatti
erődrendszerrel, valamint a középkori
büntetési módokkal és ezek eszközeivel.
A kőtárban megtalálhatjuk az elpusztult
katedrális maradványait, a hősök termében pedig megtekinthetjük az 1552-es
várvédelmet irányító várkapitány, Dobó
István márvány síremlékének fedőlapját. Hazaérkezés az esti órákban.
az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást félpanzióval, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és az
útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeket, és az idegenforgalmi adót.

részvételi díj:
43.900 Ft/ fő
egyágyas felár:
9500 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb
költségek: 14.500 Ft/ fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
idegenforgalmi adó:
500 Ft/fő/ éj

velenCe És a laGúnÁK varÁzsa

2020.
október
03-04.

Ár:
41.900 Ft

Utazás: autóbusszal
időtartam: 2 nap / 1 éj
szállás: 3* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban jesolo környékén
ellátás: reggeli
részvételi díj:
41.900 Ft/fő
egyágyas felár:
9.500 Ft/fő
Belépődíjak és egyéb költségek: kb. 45 €/fő (tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
velence, városbelépési díj:
kb. 10 €/fő (tájékoztató
jelleggel)
turistaadó: 2 €/fő
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

2020.
október
22-24.

Ár:
62.900 Ft

Utazás: autóbusszal
időtartam: 3 nap / 2 éj
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban, Prágában
ellátás: reggeli + 1 vacsora
részvételi díj:
62.900 Ft/fő
egyágyas felár:
23.900 Ft/fő
Belépődíjak, vacsorával
egybekötött hajójegy ára
és egyéb költségek:
kb. 63 €/fő,18 év alatt: kb.
54 €/fő (tájékoztató jelleggel, 2019-es ár)
turistaadó:
2 €/ fő/ éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

1. naP
Velence
Kirándulásunk első napján a csodálatos
Alpok vonulatain keresztül utazunk az
olasz Pó alföldje irányába. Rövid megállók útközben. Utazásunk során gyönyörködhetünk a Grazi-medence hegyeiben, a Karavankák és a Júlia Alpok
látványában, valamint megcsodálhatjuk
a Wörthi-tó és a Tagliamento folyó völgyét is, majd kora délután megérkezünk
Punta Sabbioni kikötőjébe, ahonnan
behajózunk Velencébe. Érkezés a Szent
Márk térre. Megtekintésre kerülnek a
város nevezetességei, mint a Dózse palota, a Szent Márk bazilika, a Sóhajok
hídja és a Canal Grande. Este vacsorázási lehetőség Velencében, majd a szállás elfoglalása.

2. naP
Murano - Burano – torcello és a szigetek
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 látogatunk. A
hajókirándulás közben pedig a lagúnák
növény és állatvilágával is megismerkedhetünk. Attila éttermének helyt adó
Torcellora is ellátogatunk, mely a lakott
szigetek közül az egyik legcsodálatosabb. Indulás délután hazafelé. Érkezés
a késő esti, éjszakai órákban.

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást reggelivel, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és
az útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó egyéb költségeket, a turistaadót,
a város belépési díjat Velencébe és
a betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik,
hogy rendelkezik utasbiztosítással
az adott időszakra.

PrÁGai HÉtvÉGe
sör – COOl túra
1. naP
Cesky Krumlov – Ceské Budejovice
– Hluboka - Prága
Kirándulásunkat az ausztriai Duna
völgyének látványával kezdjük. Első
megállónk Cesky Krumlov, mely az
UNESCO világörökség része. A város
évszázadokon át tehetős családok tulajdonában volt. Óvárosa a Vltava-folyó
kanyarulatában fekszik, melynek látványa sokáig emlékezetes marad számunkra. Ezt követően utunkat Ceské
Budejovicébe, Dél-Csehország fővárosába folytatjuk, ahol egy pohár Budweiser sörrel olthatjuk szomjunkat. Tovább
utazunk, és rövid megállót teszünk
Hluboka nad Vltavu kastélyánál, melyet
gyakran hasonlítanak Windsor kastélyához. Rövid séta a csodálatos parkban.
Este érkezés Prágába. Vacsora, szállás
elfoglalása.
2. naP
Prága
A mai napot a cseh fővárosnak, Prágának szenteljük. Megtekintjük Arany
Prága nevezetességeit, a Várnegyed
látványosságait, a Szent Vitus székesegyházat, Szent György szobrát, az
Aranyművesek utcácskáját, a palotákat
és kerteket, parkokat. A Hrad elhagyása után a Kisoldalon teszünk látogatást;
elsőként a Szent Miklós templommal
ismerkedhetünk meg, majd a híres Károly-hídon átsétálva folytatjuk utunkat.
Városnéző programunkat az óvárosban
folytatjuk tovább, mely során megte-
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kintjük az Óratornyot (Orloj), Husz
János szobrát és a Tyn templomot. Rövid séta a Vencel-térre. Késő délután
szabadprogram, vagy sörözés egy tipikus belvárosi kocsmában. Ismerkedés a
Zsidónegyeddel. Este fakultatív programként lehetőség nyílik a Vltaván egy
hajókirándulással egybekötött vacsorán
részt venni. Közben gyönyörködhetünk
a város látványában a hajóról is.
3. naP
Prága - Brno
A reggeli elfogyasztása után ismerkedés
a Vencel térrel. Megtekintjük a lőportornyot, a Vigadó épületét, majd rövid
„sör”szabadprogram következik. Ezután búcsút veszünk Párágától, és elindulunk hazafelé. Rövid megálló Brnoban.
Rövid séta a városban, megismerkedünk
a brnói sárkánnyal, majd rövid vásárlási
lehetőség. Hazaútban egy pillantást vethetünk a szlovák fővárosra, Pozsonyra
is. Esti érkezés Magyarországra.

az ár tartalmazza az autóbusz költségeit, a szállást reggelivel + 1 vacsorát,
a csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és az
útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a vacsorával egybekötött hajójegy
árát, programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeketés, a turistaadót és a
betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel, ha az utas
írásban nyilatkozik, hogy rendelkezik
utasbiztosítással az adott időszakra.

a varÁzslatOsan sOKszÍnű sziCÍlia
1. naP
Utazás – Catania- taormina

3. naP
etna- aci Castello

4. naP
Siracusa

Menetrendtől függően érkezés Szicíliába, Catania repterére. Catania Szicília
második legnagyobb városa Palermo
után. Rövid szabadidőt követően városnézés következik. Megtekintésre kerül
a Dóm, Városháza és az Elefántos kút.
Este szállás elfoglalása Taormina környékén.
Program ára: 57 €/fő

Reggeli után indulás a napjainkban is
aktív vulkánként működő Etnához. Autóbusszal jutunk fel 1800 méterig, ahol
megtekinthetjük a Sylvestri krátert. Szabadprogram keretében ismerkedhetünk
az éttermek által kínált helyi specialitásokkal. Délután fakultatív vulkanológiai
kirándulás keretében meghódíthatjuk
a csúcsot! Felvonóval és terepjáró buszokkal érünk fel kb. 3000 méter magasra. Részt veszünk egy körsétán a
2006-os kitörés kráterén vulkanológus
vezetésével. (a feljutás minden esetben
a vulkáni tevékenység és az időjárási viszonyok függvénye!) Az Etna, Európa
legmagasabb vulkánja, mely fantasztikus és felejthetetlen élményt nyújt az
idelátogatóknak. Folytatva napunkat,
rövid séta a különleges hangulatú szicíliai kisváros, Aci Castello főterére, fotószünet a híres Küklopszok Riviéráján, a
vulkanikus kúpra épült középkori vár és
a tengerből kiemelkedő sziklák panoráma korlátjánál.
Késő délután visszaérkezés a szálláshelyre, ahol kipihenhetjük a fárasztó, de
feledhetetlen élményekkel teli napunkat.
Program ára: 43 €/fő + terepjáró és
felvonó díja: 65 €/fő

Napunkat Siracuasában töltjük, ahol a
régészeti parkban megtekintjük a római
amphiteátrumot, a görög színházat, II.
Hieron oltárát, a latomiákat és Dionüszosz füle néven ismert mesterséges
barlangot. Ezt követően egy hajózással
egybekötött rusztikus szicíliai ebéden
veszünk részt, az Ortiga Sziget körül és
az öbölben. A hajózás során láthatjuk a
szép Umberto és Santa Lucia hidakat, a
folyótorkolatokat, a kagylótelepeket, a
természetvédelmi mészkősziklás partszakaszokat és strandokat.
Rövid séta a szicíliai barokk építészetéről is nevezetes Ortiga szigeten, majd
tovább ismerkedünk Siracusa városával,
Program ára: 75 €/fő + ebéddel egybekötött hajókázás ára: 20 €/fő

2. naP
taormina – Monte tauro hegy – alkantara szurdok
Reggelit követően városnézés Taorminában. Megtekintjük a Messinai kaput,
a Görög - Római Színházat, a Corvaja
Palotát, a Szent Katalin templomot, az
Odeont, a Botanikus kertet, a Corso
Umberto-t, a Cataniai kaput, majd szabadprogram a városban, vagy fakultatív
kirándulási lehetőség a Monte Tauro
hegyre. Útban Castelmola felé érintjük
a Hegyi Kápolnát, majd megtekintjük
a Bari Szent Miklós templomot. Lehetőségünk lesz mandula bor kóstolására
is és gyönyörködhetünk a híresen szép
panorámában. Rövid szabadidő keretében ebédelési lehetőség. Utána indulás
a vidék leglátványosabb természeti kincséhez, az Alkantara Szurdokhoz, mely
az Alcantara folyó által a lávafolyásba
vájt szurdok(strandcipő javasolt, mert
a talaj csúszós és nagyon hideg a víz).
Kora este visszaérkezés a szállásra, séta
a tengerparton fürdési lehetőséggel.
Program ára: 35 €/fő

5. naP
Palermo - Monreal
Kora reggeli után indulás Palermoba,
ahol megtekintjük a várost: Királyi Palota - Capella Palatina, Dóm, La Martorana, San Cataldo templomok, városháza,
Quatro- Canti, Pretoria szökőkút, majd
délidőben kb. 1 óra szabadidő a Teatro
Massimo Operaház körüli bevásárló
és piaci negyedben. Tovább folytatjuk
utunkat a Király hegyre, ahol Monrealeban a világhírű Dóm arany mozaikjaival
és a Kolostor különleges Kerengőjével
ismerkedünk meg. Az egzotikus növényeket rejtő függőkert szép panorámájával búcsúzunk a mai naptól. Érkezés a
szállásra az esti órákban.
Program ára: 87 €/fő
6. naP
Hazautazás
Délelőtt szabadprogram Palermoban,
majd menetrendtől függően indulás a
reptérre. Hazautazás.
a napok sorrendje a menetrend, az
időjárás és a foglalások függvényében változhat!

2020.
október
06-11.

Ár:
169.900 Ft

időtartam: 6 nap / 5 éj
Utazás: menetrendszerinti
járattal
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban, taormina környékén
és Palermoban
ellátás: félpanzió
részvételi díj:
169.900 Ft/fő
egyágyas felár:
69.000 Ft / fő
Belépődíjak és egyéb
költségek: kb. 170 €/fő
(tájékoztató jelleggel,
2019-es ár)
turistaadó: 4 €/fő/éj
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap
a programok ára kötelezően a helyszínen fizetendő.
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az ár tartalmazza a szállást
félpanzióval, a csoportkísérő
idegenvezető díját, a transzfert az
indulási hely és a repülőtér között
és az útlemondási biztosítást.
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az ár nem tartalmazza a repülőjegyet, a turistaadót, a belépődíjakat,
a programokhoz kapcsolódó egyéb
költségeket és a betegség-, baleset-és poggyászbiztosítást. Ennek
megkötése szerződéskötési feltétel.
Ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.

2020.
október
26-30.

Ár:
185.000 Ft

dUBai – a Földi ParadiCsOM dUBai eXPÓ
1. naP
Utazás
Érkezés Dubaiba menetrend szerinti
járattal. Transzfer a szállodába, majd a
szobák elfoglalása.
2. naP
szabadprogram dubaiban vagy fakultatív programlehetőség

a programok a repülőjárat
menetrendjétől függően
módosulhatnak.
Utazás: menetrend szerinti
repülővel
időtartam: 5 nap/ 4 éj
szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas zuhanyzós szobáiban, dubaiban
ellátás: reggeli
részvételi díj:
185.000 Ft/ fő+ repülőjegy
(a repülőjegy áráról és feltételeiről bővebb információért keresse irodáinkat)
egyágyas felár:
73.900 Ft/ fő
turistaadó:
20 dirham/fő/éj
Helyi transzfer:
kb. 60 Usd/fő
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap
Kötelező borravaló a helyszínen fizetendő!
nincs 3 ágyas elhelyezés!

Fakultatív program: Dubai városnézés
és Burj Khalifa látogatás: városnézésünk során bejárjuk egész Dubait, és
megtekintjük annak régi és új arcát.
Több helyen pihenőt és fotószünetet
tartunk (Dubai Marina, Palm Jumeirah,
Souk Madinat, Burj Al Arab), majd sétálunk a régi városrészben és piacokon
(Arany piac és Fűszer piac). Megcsodálhatjuk a világ legnagyobb bevásárlóközpontját (Dubai Mall) valamint a világ
legmagasabb tornyát (Burj Kalifa) is.
A program igény esetén kiegészíthető
a Burj Khalifa meglátogatásával (idegenvezetés nélkül) az előre megváltott,
helyszínen fizetendő belépőjegy ára:
kb.70 USD/fő – 124.emelet.
a fakultatív program ára:
kb. 85 Usd/ fő
3. naP
délelőtt szabadidő és délutáni fakultatív programlehetőség,
sivatagi túra vacsorával
Fakultatív program: Sivatagi túra - Dubai nyüzsgő forgatagától nem messze,
izgalmas és titokzatos sivatag várja az
utazókat. A program során megcsodálhatjuk a vöröslő homokdűnéket, a
káprázatos sivatagi naplementét és az
autentikus arab élmények mellett egy
jóízű vacsorán is részt vehetünk. Indulás délután a szállodából terepjárókkal
a sivatagba. Felejthetetlen adrenalin
túra lesz a homokdűnézés, a csodálatos
naplemente fényképezése után pedig
a beduin stílusú sivatagi táborban való
részvétel. Itt további jellegzetes arab élmények várnak minket: hastáncos show,
vízipipázás, hennafestés, tradicionális
arab ruhákban való fényképezkedés.
a fakultatív program ára:
kb. 90 Usd/ fő

az ár tartalmazza a szállást reggelivel, a csoportkísérő idegenvezető díját, a transzfert az indulási
hely és a repülőtér között és az
útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a
repülőjegyet, a helyi transzfert,
a fakultatív programok díját, a
turistaadót és a baleset,- betegség,- poggyászbiztosítást. Utóbbi
megkötése szerződéskötési feltétel,
ez alól kivétel, ha az utas írásban
nyilatkozik, hogy rendelkezik utasbiztosítással az adott időszakra.
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4. naP
szabadprogram késő délutánig
vagy fakultatív kirándulás abu dhabiba és esti fakultatív hajókirándulás
vacsorával
A kirándulás során megmutatjuk az
Egyesült Arab Emírségek fővárosának
híres épületeit és helyeit. Megtekinthetjük az Emirátusok legnagyobb és
egyben a világ 8. legnagyobb mecsetét,
a Sheikh Zayed mecsetet. A mecset
hófehér márványból készült falait 54
darab kupola díszíti. Ezt a csodát látva
olyan érzésünk támad, mintha az Ezeregyéjszaka meséinek részesei lennénk.
Lehetőségünk lesz kívülről fotózni Abu
Dhabi első és egyedülálló luxusszállodáját (Emirates Palace), amely egy csupa
márvány és gránit palota, 24 karátos
színaranydíszítéssel. Megállunk a Yas
Island hírességénél, az egyik legérdekesebb Forma 1-es versenypályánál is.
a fakultatív program ára:
kb. 90 Usd/ fő

Fakultatív program: Creek Dhow
Cruise – hajókirándulás vacsorával:
Tartson velünk az esti órákban hajózással egybekötött vacsorára. A hagyományos, fából készült vízi jármű
lágyan szeli a hullámokat, miközben
elénk tárul az Abu Dhabi-i kikötő, és
a város impozáns sziluettje. A 21. századi kifinomultság és a letűnt idők egyszerűsége alkotta egység látványa örök
emléket ígér.
a fakultatív program ára:
kb. 90 Usd/ fő
5. naP
szabadprogram és hazautazás
Reggelit követően szabadprogram,
majd a délutáni órákban transzfer a
repülőtérre és hazautazás menetrend
szerinti járattal. Érkezés a késő esti
órákban.

Magyar állampolgárok a hazaérkezéstől
számított 6 hónapig érvényes útlevéllel
utazhatnak Dubaiba. Izraeli pecsét nem
lehet az útlevélben!
a fakultatív programok árai tájékoztató jellegűek!

MeseBeli advent naGYvÁradOn
az ár tartalmazza az autóbusz költségeit, a szállást reggelivel, a csoportkísérő idegenvezető díját, a parkolást, az
úthasználati díjakat és az útlemondási
biztosítást.

1. naP
nagyvárad
Rövid látogatás a székesegyházban és
a különleges Kanonok soron, majd
belvárosi városnézés következik, megtekintésre kerül az Állami Színház, Astoria Szálló, mely Ady emlékét őrzi, Szt.
László Plébániatemplom, Városháza,
Holdas templom és a Fekete Sas Palota.
Szállás elfoglalása után szabadprogram
a karácsonyi vásárban, amely korcsolya
pályával, körhintával, kürtöskaláccsal,
puliszkával, forralt borral, pálinkával és
édesség pulttal várja az idelátogatókat.

az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó egyéb
költségeket és a betegség-, baleset- és
poggyászbiztosítást. Ennek megkötése
szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.

2. naP
nagyvárad

2020.
december
05-06.

Ár:
37.900 Ft

Utazás: autóbusszal
Időtartam: 2 nap/ 1 éj
Szállás: 3-4* szálloda 2-3
ágyas szobáiban
Nagyváradon
Ellátás: reggeli
Részvételi díj: 37.900 Ft/ fő

Reggelit követően fürdőzési lehetőség
a Nymphea Wellness központban, a
gigantikus méretű aquaparkban, amely
a romániai gyógyturizmus fellegvára,
majd látogatás a várban, mely Bihar
megye legjelentősebb későközépkori
és koraújkori műemléke. Hazaindulás,
érkezés Magyarországra a késő esti
órákban.

Egyágyas felár: 6.500 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb költségek: kb. 15 RON/fő (tájékoztató jelleggel, 2019-es ár)
Fürdőbelépő: kb. 30 RON/
fő – 3 órás jegy (tájékoztató
jelleggel, 2019-es ár)
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap

advent KassÁn
1. naP
jászó – Kassa

2. naP
Kassa

Indulás a reggeli órákban Jászóra, ahol
megtekintjük a település építészeti remekét, a barokk premontrei kolostorkomplexumot. Ezt követően utazunk
tovább Kassára. A várossal való ismerkedésünket a Rodostói házzal kezdjük,
amely pontos mása Rákóczi fejedelem
rodostói házának. A múzeumban bepillantást nyerhetünk Rákóczi Ferenc
mindennapjaiba, megtekinthetjük személyes tárgyait, miközben élvezhetjük
a keleti világ hangulatát. Késő délután
szállás elfoglalása, majd szabadprogram
az adventi vásárban. Kassa Fő terét
ilyenkor elárasztják a színes fények, az
édes illatok és igazi mesebeli karácsonyi
tájjá változik a város.

Reggelit követően helyi idegenvezetővel
folytatjuk a várossal való ismerkedésünket. Kassa fő látványossága a Szent
Erzsébet Székesegyház, legértékesebb
dísze a gótikus főoltár és II. Rákóczi
Ferenc fejedelem kriptája. Rövid szabadprogram következik. Fakultatív
ebédelési lehetőség egy belvárosi étteremben, ahol igazi, helyi specialitásokat
kóstolhatunk. Délután indulás hazafelé.

az ár tartalmazza az autóbusz
költségeit, a szállást reggelivel, a
csoportkísérő idegenvezető díját, a
parkolást, az úthasználati díjakat és az
útlemondási biztosítást.
az ár nem tartalmazza a belépődíjakat, a programokhoz kapcsolódó
egyéb költségeket, a fakultatív ebédet
és a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást. Ennek megkötése szerződéskötési feltétel. Ez alól kivétel,
ha az utas írásban nyilatkozik, hogy
rendelkezik utasbiztosítással az adott
időszakra.

2020.
december
12-13.

Ár:
38.500 Ft

Utazás: autóbusszal
Időtartam: 2 nap/ 1 éj
Szállás: 3* szálloda 2-3 ágyas
szobáiban Kassán
Ellátás: reggeli
Részvételi díj: 38.500 Ft/ fő
Egyágyas felár: 7.900 Ft/ fő
Belépődíjak és egyéb költségek: kb. 20 €/fő (tájékoztató
jelleggel, 2019-es ár)
Turistaadó: 3 €/ fő/ éj
Fakultatív ebéd - 3 fogás +
1 ital: 10 €/fő
BBP biztosítás:
570 Ft/fő/nap
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2021.
január

előzetes 2021
Kubai körutazás és nyaralás – a feledhetelen élmény!
1. naP
Havanna
Megérkezés Kubába a kora esti órákban, találkozás a repülőtéren a helyi idegenvezetővel. Transzfer a havannai szállodába. Vacsora, majd szabadprogram.
2. naP
Havanna

időtartam: 11 nap / 9 éj
Utazás: menetrend szerinti
repülőjárattal
szállás: 4* szálloda Havanna (3 éj), 4* szálloda trinidad (2 éj) és 5* szálloda
varadero (4 éj)
ellátás: Havannában teljes
ellátás (reggeli + ebéd +
vacsora), trindadban és
Varaderon all inclusive
ellátás
Beutazási feltétel:
a haza érkezéstől számított
6 hónapig érvényes útlevél
és kubai turistakártya
szükséges

Reggeli után városnézés Havannában.
Havanna óvárosa 1982 óta az UNESCO Világörökség része. Felkeressük
a történelmi helyeket, mint a Plaza de
Armas teret. Végig sétálunk a díszes
Mercaderes utcán. Megnézzük a barokk Kormányzói (elnöki) Palotát, mely
Kuba egyik legszebb épülete. Ebben a
negyedben egymást érik a díszes épületek, a különböző érdekes múzeumok,
és híres helyek mint “la Bodeguita del
Medio” bár (Hemingway egykori kedvenc helye). Megcsodáljuk a márványnyal borított Nemzeti Capitoliumot,
a Központi parkot, a Nagy Színházat,
továbbá megismerkedünk a rum készítésével a Bocoy Rum gyárban. Kóstolási
lehetőség, majd ebéd Havanna óvárosában egy tipikus helyi étteremben. Ezt
követően meglátogatjuk Havanna modern negyedét, ahol a Forradalmi tér, a
havannai Egyetem és a Miramar telep
található. A kora esti órákban visszatérés a szállodába, majd vacsora.
Este fakultativ program lehetőség:
Tropicana Cabaret, a világ egyik leghíresebb mulatójába. A látványos show
és revüműsor megtekintése. A program
ára tartalmazza az asztalfoglalást és a
bőséges italfogyasztást (1/4 üveg rum,
pohár pezsgő, snack és egy üdítő személyenként)
3. naP
Havanna – viñales völgy
A reggeli elfogyasztása után Nyugat-Kuba felfedezése következik. Egész
napos kirándulás a híres Viñales völgybe, amely a Havannától 140 km-re fekvő Pinar del Río tartományban van.
Ezen a vidéken találhatók Kuba leghíresebb dohánytermesztő ültetvényei,
itt teremnek a világ legjobb dohánylevelei, amelyek a világhíres kubai szivar
alapanyagát képezik. Gyönyörű tájakon
utazunk tovább a Viñales-völgy felé.
Ez a vidék Kuba legrégebbi geológiai
része, és a legcsodálatosabb természeti
terület, ahol vörös föld borította völgyekből tűpárna vagy szénaboglya alakú
dombok emelkednek az ég felé. Rövid
fotószünet után folytatjuk utunkat a
Cueva del Indio barlangba, amely korábban őslakosok tartózkodási helye
volt. Motoros csónakkal közlekedünk
a földalatti folyón az elektromosan
megvilágított barlangon át. A kijárat
a hegy másik oldalán van. Meglátogatunk egy dohánytermelő parasztházat,
ahol megismerhetjük a kézi munkával
készített szivarok gyártási folyamatát,
majd ebéd egy helyi étteremben. Délután visszautazás Havannába. Vacsora
a szállodában.
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4. naP
Havanna – Guama – santa Clara –
trinidad
Korai reggelit követően indulás Trinidad felé. Útközben megtekintjük Guamát, amely a Montemar Nemzeti Park
központja. Ez a mocsaras vidék ideális
élőhelyet biztosít a madarak és a krokodilok számára. Ezt követően Santa Clara
városába érkezünk, ahol megtekintjük
Carmen Park teret, ahol a várost 1685ben alapították, a Leoncio Vidal Parkot,
a La Caridad színházat, a Páncélvonat
emlékművet, Che Guevara emlékmű,
síremlék és múzeum együttest is. Érkezés Trinidadba a Karib-tenger és a
Guamuaya hegység között. Szálláshely
elfoglalása, majd vacsora.
5. naP
trinidad
Reggeli után városnézés a Karib-tenger
partján épült Trinidadban. A város a 18.
és a 19. század hangulatát idézi. 1988
óta az UNESCO Világörökség része. A
kisváros szinte változatlanul maradt fent
az eltelt több száz év alatt. Városnézés a
szűk utcácskáival, kopottas épületeivel,
színes házaival lenyűgöző látványt nyújtó, több mint ötszáz éve alapított városban, amely egykor cukorültetvényeinek
köszönhette gazdagságát. Útközben
betérünk a Canchanchara Bárba is, egy

mézes- rumos koktélra. Ebéd a környéken egy helyi étteremben.
6. naP
Cienfuegos
Városnézés Cienfuegos városában, melyet a „dél gyöngyeként” emlegetnek.
Megtekintjük a Prado Promenade-t, a
Jose Marti Central Parkot, a Terry Színházat és a Palacio de Valle palotát, majd
Varadero felé vesszük az irányt. Este
szállás Varaderon, vacsora.
7-8-9. naP
varadero – üdülés
Üdülés tengerparti szállodában all
inclusive ellátással. A szálloda szolgáltatásai biztosítják a kellemes időtöltést
utasaink részére. A helyszínen lehetőség
nyílik fakultatív programokra jelentkezni. (katamarán kirándulás, fürdőzés
delfinekkel, mélytengeri horgászat)
10. naP
Hazautazás
Délelőtt kijelentkezés a szállodából,
majd transzfer a reptérre. Hazautazás
menetrend szerinti járattal.
11. naP
Érkezés Magyarországra

előzetes 2021
MeXiKÓi KörUtazÁs
tenGerParti nYaralÁssal Fűszerezve
1.naP
Utazás - Mexikóváros
Utazás menetrend szerinti járattal Mexikóvárosba. Érkezés után transzfer a
szállodába. Vacsora a szálláson.
2. naP
Mexikóváros
Reggeli után városnézés Mexikóvárosban. Többek között megtekintésre
kerül a Zocalo tér, mely a világ egyik
legnagyobb tere, az ősi azték főváros
Tenochtitlan romjai, Metropolitan székesegyház, Nemzeti Palota, Szépművészeti Palota. Láthatjuk Diego Rivera
falfestményeit, melyek az előkolumbiai
indiánok történelmét mesélik el. Délután az Antropológiai Múzeum megtekintése, ahol Kolumbusz előtti időkból származó tárgyakat láthatunk, és
megismerkedhetünk az egymást követő
különböző civilizációkkal. Vacsora és
szállás Mexikóvárosban.

romváros ma az UNESCO Világörökség része. Visszautazás Mexikóvárosba.
Este a Garibaldi téren hallgathatjuk a
tipikus mexikói zenészeket, a mariachikat. Vacsora és szállás Mexikóvárosban.
4. naP
Mexikóváros – Mérida
Reggeli után transzfer a repülőtérre,
utazás belső repülőjárattal Méridába,
Mexikó Yucatán szövetségi államának
fővárosába. Megérkezés után városnézés a spanyol Francisco de Montejo
„El Mozo” alapította városban, mely
meghódításakor még T’ho néven volt
maja romváros. A Plaza keleti oldalán
lévő katedrális, a XVIII. századi Plaza
a Palacio Municipal, vagy a XV. századi Casa de Montejo, mely a Yucatán
uralkodó egykori otthona, mind a város
lenyűgöző látnivalói. Látogatás a híres
Paseo de Montejo városrészben, ahol a
XX. században számos milliomos épített csodálatos haciendát a város körüli
dzsungelben. Transzfer a szállodába,
szállás Méridában.
5. naP
Mérida
Reggelit követően egész napos kirándulás Celestúnba és Uxmal régészeti
lelőhelyére. Élvezhetjük Celestún szépséges tengerpartját és figyelemre méltó
élővilágát. Celestún a karibi flamingók
kedvenc fészekrakó helye. Uxmal egyik
legkiemelkedőbb látnivalói a chultun-ok, azok a ciszternák, melyekben az
esővizet felfogták és tárolták a lakosság
számára. A víz további jelentőségét mutatja a számos szobor és faragvány, mely
szintén Chaac-ot, az esőistent ábrázolja.
6. naP
Merida - Chichén itza – Playa del
Carmen

3. naP
Mexikóváros – Guadalupe – Miaszszonyunk Bazilika – teotihuacán
Reggeli, majd szabadprogram vagy
fakultatív programlehetőség: megtekintjük a Guadalupei Miasszonyunk
Bazilikát, mely a katolikusok egyik legfontosabb zarándokhelye, a világon
az egyik legtöbbet látogatott templom,
illetve az itt található ereklyét. Folytatjuk látogatásunkat a Három Kultúra
terénél, mely a nevének megfelelően
azték romokból, spanyol Koloniális és
modern mexikói épületekből áll. Ezt
követően utazás Teotihuacanba. I.sz.
400-ban ez volt a világ hatodik legnagyobb városa, mely 300 évvel később
elnéptelenedett, századokkal az azték
megszállás előtt. Városnézés Teotihuacanban, az Istenek Városában, ahol
többek között megtekintjük a Nap és a
Hold piramisát, a Jaguár Palotát, a Tollas Kagylóhéj templomot és a Holtak
útját. A II. és V. század között virágzó

Reggelit követően elutazás Mexikóba
és a rejtélyekkel teli maja kultúra legnagyobb és leglátogatottabb romvárosába, Chichén Itzába, ahol az ősi maja
és a tolték idők emlékei keverednek. A
város egyedülálló építészeti romegyüttese 1988 óta az UNESCO Kulturális Világörökség része, és 2007. július
7-től a világ hét új csodáinak egyike.
Útközben a varázslatos „sárga” város, Izamal megtekintése, mely az ősi
időkben a legmagasabb maja isten,
Itzamná és a napisten, Kinich-Kakmó
kultuszának központja volt. Chichen
Itzába érve felfedezzük az ősi maja és
a tolték idők emlékeit. A hatalmas területen fekvő egykori településből rögtön
kiemelkedik az El Castillo (a Kastély),
melyet Kukulkan, a tollas kígyóisten
tiszteletére emeltek. Az 55 méter magas templomra 91 lépcső visz fel, és
aki elég bátor, megmászhatja a piramis
templomot, hogy onnan lássa a letűnt
korok grandiózus épületeit. A Labda játék tere különleges akusztikával a maja
élet mindennapjait idézi meg. A látogatás után utazás a Yucatán-félsziget egyik
különleges természeti sajátosságához,

egy cenotéhoz, vagyis beszakadt tetejű
mészkőbarlanghoz, melynek kristálytiszta vizében fürdőzésre is alkalom nyílik. Továbbutazás Playa del Carmenbe,
a tengerpartra, szállás elfoglalása, majd
vacsora.

2021.
február

7-9. naP
Playa del Carmen
Üdülés Playa del Carmenben. Azúrkék
tengerpartja elbűvöli az idelátogatókat,
hiszen a nyüzsgő tengerpartok mellett csendesebb, családias hangulatú
partszakaszok is megtalálhatók. Ahol
egykor maja városok romjai és szerény
halászfalvak álltak, ma a világ egyik legkedveltebb üdülő paradicsoma található.
Szállás all inclusive ellátással.
Fakultatív program lehetőségek a helyszínen:
• XCaret: elutazás a Maja Riviéra
egyik legkülönlegesebb attrakciójához,
a Xcaret öko-régészeti tematikus parkba, ahol maja romok, rekonstruált maja
falu, közép-amerikai állatok, akvárium,
delfinek, botanikus kert, múzeum, lagúna fürdési és búvárkodási lehetőséggel,
földalatti patak, tengerparti strand található.
• teKnősöKKel úszÁs: a tengeri
teknősök természetes élőhelye a maja
riviéra, tojásrakási időszakban a part
tele van traktornyomokhoz hasonló
csíkokkal, ami a nőstény teknősök éjszakai útját mutatja. Ősszel pedig nem
ritka, hogy véletlenül belefutunk a tengerparton éppen kikelő bébiteknős hadseregbe. Akumal strandjánál található az
egyik kedvenc pontjuk, ahol szervezett
körülmények között lehet megcsodálni
őket.
• isla MUjeres KataMarÁnnal: A szigetén található Playa Norte
(északi strand), a világ 10 legszebb tengerpartja közé tartozik. Gyönyörű fehér
homokos strand, kristálytiszta kék víz
és zöld pálmafák, ez üdvözli az ide látogatókat. A vitorlás katamarán út egyedi
hangulatot ad az egész napnak, ahol remek hangulat, hideg italok és latin zene
várnak.
• tenGeri HOrGÁszat: a pecásoknak sem kell nélkülözniük a kedvenc hobbijukat, ugyanis számos lehetőség adódik a környéken arra, hogy a
horogra akadjon egy szép barrakuda,
íjhal, tengeri sügér vagy egy mexikói
sellő. A legnépszerűbb a mélytengeri és
a legyezőhorgászat, mindenképpen más
élmény, mint a magyarországi pisztráng
vagy pontyhorgászat.
10-11. naP
Hazautazás
Transzfer a repülőtérre, hazautazás Budapestre menetrend szerinti járatokkal,
átszállással.
A programok sorrendje a menetrend
függvényében változhat!
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időtartam: 11 nap / 9 éj
Utazás: menetrend szerinti repülőjárattal
szállás: 4* szállodaMexikóvárosban (3 éj),
Méridában (2 éj) és Playa
del Carmen (4 éj)
ellátás: Mexikóvárosban
és Méridában reggeli,
Playa del Carmen all
inclusive
Beutazási feltétel:
érvényes útlevél a tartózkodás teljes idejére

előzetes 2021
rio de janeiro – a január folyó torkolata

2021.
február 25 március 7.

Beutazási feltétel:
a haza érkezéstől számított 6 hónapig érvényes
útlevél

Rio de Janeiro 1960-ig, Brazíliaváros megépítéséig az ország fővárosa volt, azonban ma is meghatározó szereppel bír Brazília
életében. Bár korszerűségében nem vetekszik az új fővárossal, ennek ellenére Rio de Janeiro-t úgy emlegetik, mint a „természet
szépségének és az ember alkotásainak legtökéletesebb harmóniáját”. Riót a világ 7 csodája közé sorolják. Őserdők, azúrkék
tenger, fehérhomokos tengerpart, pálmafák, modern felhőkarcolók jellemzik. Rio jelképét jelentő Corcovado-hegy tetejéről
csodálatos kilátás nyílik a közel 8 millió lakosú városra. A karnevál Rio legnagyobb eseménye, amely emberek százezreit vonzza
a világ minden tájáról. Rio de Janeiro önálló városállam, saját parlamenttel, állami jellegű közigazgatással. Rio, Sao Paulo mellett
Brazília legnagyobb ipari és kereskedelmi városa, az ország, de egyben a kontinens leghatalmasabb kikötője. A turisták egész
éven át a világ minden részéről özönlenek, hogy megcsodálják szépségét, és nem utolsó sorban sütkérezzenek a pompás Copacabana strandján.
1. naP
rio de janeiro

4. naP
rio de janeiro – bohém negyede

6. naP
iguassu – rio de janeiro

Elutazás menetrend szerinti repülőjáratokkal, átszállással Rio de Janeiróba a
délutáni órákban. Éjszaka és a napszaknak megfelelő étkezések a repülőgépen.

A reggeli elfogyasztása után fél napos
városnézésre indulunk a Santa Teresa
negyedbe, ahol igazi brazil hangulat fogad minket. A kanyargó szűk utcácskákat bájos koloniál stílusú épületek szegélyezik. Ez a bohém negyed számos
kis galériának és kávézónak otthont ad.
Megtekintjük a híres Selarón lépcsőt,
mely a chilei Jorge Selarón alkotása.
Rioban és az egész világon is egyedülálló. Az mozaikokkal és csempékkel
borított lépcsősor különlegessége, hogy
a művész a maga festette csempék mellett, Rio utcáin is gyűjtött anyagot művéhez, mely 250 fokból áll. Ebéd egy kis
Santa Teresa-i étteremben, ismerkedés
az autentikus brazil konyha ízeivel.
Délután fakultatív program: látogatás
egy szambaiskolába, ahol a karnevál kulisszái mögé nyerhetünk betekintést, sőt
pár lépést is eltanulhatunk a helyiektől.

Folytatjuk kirándulásunkat a brazil
oldal megtekintésével. Lehetőségünk
nyílik motorcsónakokkal is a vízesést
megtekinteni. Ebéd a vízesésnél, majd
rövid szabadprogram. Visszatérés a
szállodába. Késő este transzfer a repülőtérre, elutazás belföldi repülőjárattal
Rio de Janeiroba. Szállás Rioban.

2. naP
rio de janeiro - a sport városa
Megérkezés Rio de Janeiro-ba a kora
reggeli órákban. Transzfer a szállodába, majd egy kis felfrissülést követően
félnapos városnézés következik a világ
egyik legszebb városában. Megtekintjük a Centro városrészt, ahol a Fonseca
tervezte piramis alakú, modern Szent
Sebestyén Katedrális is található. Folytatjuk a várossal való ismerkedést Maracana stadion, Sambadrome, majd a Municipial Színház és a Nemzeti Könyvtár
következnek. Az Olimpiai kikötővel és
az olimpiai sétánnyal zárjuk a napot.
3. naP
rio de janeiro – a kihagyhatatlan
nap
Folytatjuk a várossal való ismerkedést.
A mai napon a Corcovado és a Cukorsüveg szikla megtekintése következik.
Rio de Janeiro jelképe a Corcovado-hegyen lévő Megváltó Krisztus szobor,
amely áldásra emelt karral magasodik a
város fölé. A mintegy 10 milliós nagyváros közepén található impozáns sziklát a Tijuca esőerdő övezi, amelyet Rio
tüdejének is neveznek. A közel 40 méter magas és 700 tonnás szobor a világ
új hét csodájának egyike. A város másik jellegzetessége a Cukorsüveg-hegy,
amely drótkötélpályán közlekedő kabinos felvonóval közelíthető meg. Nem
hiába szól a helyiek közmondása, miszerint „Isten hat nap alatt teremtette a
Világot, a hetediken pedig Riot”. Szállás
Rio de Janeiro-ban.

5. naP
rio de janeiro – vizek és vízesések
Pihenés a Copacabana strandon, vagy
fakultatív kirándulás Iguassuba
Reggeli a szállodában, majd transzfer
a repülőtérre. Elutazás az Iguazú-vízeséshez a délelőtti órákban. Brazília és
Argentína határán található fantasztikus
vízesés a világ egyik legszebb természeti
csodája, amely összesen 270 zuhogóból
és kisebb vízesésből áll. A vízesések legnagyobbika 80 méter magasról zúdul alá
A nagy víztömeg hatalmas robajjal érkezik, nem véletlen a neve, GargantadoDiablo, vagyis az Ördög torka. Szállás
Fozdo Iguacuban a brazil oldalon.

Aki e két napot is Rioban tölti, annak
pihenés a Copacabana strandon, hajókirándulás a Guanbara-öbölben.
7. naP
rio de janeiro – a dzsungel
A mai napon egy kihagyhatatlan kaland
vár ránk. Őserdő a városban. A világon
egyedülálló módon, itt található őserdő
a város közelségében. Létrejötte a XIX.
század brazil császárának II. Péternek
köszönhető, aki a kávéültetvények miatt megrongálódott, természetes növényzetet pótoltatta. Az utazás dzsippel
történik, mely a Tijuca esőerdőbe vezet
minket. Az esőerdőbe megérkezve a
csendes, a nagyvilág zajától és a modern technikai vívmányoktól és nem
utolsó sorban a Wifi-től is mentes békés dzsungelbe csöppenhetünk bele. A
kirándulás során különleges növényeket, ritka állatokat, csobogó vízeséseket,
régi portugál gyarmati emlékeket láthatunk. A túrát követően visszautazás a
városba. Utunk Rio egyik leghíresebb
strandja, az Ipanema mentén halad,
ahol rövid megálló egy italra a legendás hírű bárban (Garota de Ipanema),
majd visszautazás a szállodához és /
vagy vásárlási lehetőség. Szállás Rio de
Janeiroban.
8-10. naP
rio de janeiro – a pihenés
Csodálatos kirándulásunkat egy három
napos pihenéssel fejezzük be. A Rio-tól
mintegy 180km-re található csodálatos
üdülőtelepülésen pihenhetjük ki izgalmas kirándulásunkat, mely a helyiek
kedvenc nyaralóhelye. Itt mindent megtalálhatunk, ami egy aktív vagy passzív
kikapcsolódáshoz szükséges. Hangulatos éttermek, bárok… - meg kell nézni!
11-12. naP
rio de janeiro – a hazautazás
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Menetrendtől függően indulás a Rio-i
reptérre, majd európai átszállással érkezés Magyarországra. Étkezések a napszaknak megfelelően a repülőgépen.

esterhazy.hu

Esterházy-kastély, Kismarton

Fraknó Vára

Esterházy-kastély, Kismarton | Fraknó Vára | Lackenbachi-kastély
Szentmargitbányai Kőfejtő | Esterházy Borászat
Európaszerte egyedülálló kincsek, különleges ritkaságok, gigantikus fegyvergyűjtemény,
magávalragadó operaelőadások, többszáz éves tradíció az Esterházy helyszíneken, Ausztriában.

UTAZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI
A Vaya Travel Utazási Iroda a továbbiakban, mint utazásszervező által szervezett
külföldi utazásokra a Ptk. 6:254. §, a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet és az utazásszervező utazási feltételeiben előírtak az irányadók. Time Travel márkanév alatt
szervezett utakat a Vaya Travel Kft, mint utazásszervező szervezi.
A Vaya Travel Utazási Iroda adatai:
Cégnév:
Vaya Travel Utazási Iroda Kft.
Székhely:
1039 Budapest, Vera utca 4.
GKM EKH szám:
U 001029
Vagyoni biztosíték:
Colonnade Biztosító Zrt.
E-mailcím:
info@vaya.hu
web oldal:
www.vaya.hu
Adószám:
14724729-2-41
Telephelyek:
Vaya Travel Montevideo
cím: 1037 Budapest, Montevideo utca 5.
Telefon:
430-34-30
Telefon / Fax: 430-34-39
Nyitva tartás: Hétfő – Csütörtök: 9-18, Péntek: 9-16
Vaya Travel - Polyglobe iroda
cím: BUDAGYÖNGYE BEVÁSÁRLÓ KÖZPONT fszt. 1.
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
telefon:
36-1-3925332, 398-0708, 398-0709
Fax:
36-1-3925333
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 10-19, Szombat 10-15:00
Vaya Travel Győr iroda
cím:
9021 Győr, Kisfaludy u. 12.
Telefon:
96/209-392
Nyitva tartás: Hétfő –Péntek: 8-16
Vaya Travel Sopron iroda
cím:
9400 Sopron, Várkerület 25.
Telefon:
99/510-755
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 9-17
Vaya Travel Kapuvár iroda
cím:
9330 Kapuvár, Deák Ferenc u. 2.
Telefon:
96/209-203
Nyitva tartás: Hétfő – Péntek: 9-17

2.4.
Az utazásszervező az utazási dokumentumokat és az utazó javára szóló
egyedi biztosítási kötvényt köteles legkésőbb az utazás megkezdésekor az Utasnak
átadni.
2.5.
Az utazó, az utazásszervező haladéktalan, írásban történő értesítésével
legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási
szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan személyre, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. A szerződésből kilépő
és belépő fél egyetemlegesen felelnek a részvételi díj (teljes részvételi díj), valamint
az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért.
3.
Szolgáltatás- és díjváltozások
3.1.
Az utazásszervező köteles a 2.1. pontban leírt szolgáltatások és részvételi díj megváltozásáról az Utast haladéktalanul írásban, az indokok egyidejű közlésével értesíteni.
3.2.
A szállítási költségek, a szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók, illetékek,
közterhek, a valutaárfolyamok jelentős megváltozása miatt az utazásszervező a részvételi díjat legkésőbb az utazás megkezdése előtti 20. napig felemelheti, illetve csökkentheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az erről kapott
értesítésben meghatározott határidőig írásban felmondhatja a szerződést, és a befizetett részvételi díjat visszafizeti. Részvételi díj csökkentése esetén azutazásszervező
csökkentés összegét költségei levonása után 8 napon belül visszafizeti az utazónak.
4.
Az utazó felmondási és módosítási joga
4.1.
Az Utazónak joga van az utazási szerződéstől az utazási csomag megkezdése előtt bármikor, bánatpénz megfizetése ellenében felmondani. Az Utazó köteles az elállást írásban (levél, távirat, telefax, e-mail) az utazásszervezővel az utazás
részvételi számára hivatkozva közölni. A felmondási nyilatkozat csak akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Felmondásnak számít az is, ha az Utazó
az utazást előzetes nyilatkozattétel nélkül (no show) nem kezdi meg. Ilyen esetekben
az utazás kezdetének időpontja tekintendő a felmondás időpontnak.
4.2.
Amennyiben az Utazó nem az utazási szolgáltatások lényeges megváltozása (3.2. pont) vagy 8%-ot meghaladó részvételi díjemelés miatt mondja fel az
utazási szerződést, bánatpénzt köteles az utazásszervezőnek fizetni.
A bánatpénz mértéke az utazási szerződés megkötésének napját követő első naptól
az utazási csomag megkezdésének napjáig az elállás időpontjától függetlenül egységesen a teljes részvételi díj összege. Az utazó a bánatpénz összegét az elállása
bejelentését követő 5 napon belül köteles megfizetni. A bánatpénz összegébe az
utazásszervező beszámítja az utazó által már befizetett összegeket (előleg, részvételi
díj, teljes részvételi díj). Az utazásszervező legkésőbb az utazási csomag megkezdését
követő 15. napig elszámol az utazóval úgy, hogy az utazó által fizetendő bánatpénz
pontos összegének meghatározásánál figyelembe veszi az elállással érintett utazási
szolgáltatások más módon való hasznosításának az utazásszervezőnél jelentkező költségmegtakarítást és bevételt. Az elszámolás során az utazó javára jelentkező különbözetet az utazásszervező az elszámolás dátumát követő öt napon belül megfizeti az
utazónak. Az utazásszervező javára jelentkező különbözetet az utazó az elszámolás
kézhezvételétől számított öt napon belül köteles megfizetni az utazásszervezőnek.”
4.3.
Az Utazó az utazási szerződés szerinti foglalásának módosítását az utazási csomag megkezdése előtt bármikor kezdeményezheti. Az utazási csomag megkezdése előtti 30. napig szállodában, illetve 45. napig apartmanban és nyaralóban
módosításért, névváltoztatásért, az utólagos különleges kívánságért, valamint a foglalás kiegészítéséért, mint gyermekágy, háziállat stb. az utazásszervező 10 000,-Ft
módosítási díjat (költségtérítés) számol fel. Az utazási csomag megkezdése előtt 30
napon belül szállodafoglalásnál és 45 napon belül apartman- ill. nyaralóbérlés esetén
a foglalás módosítása a szerződés felmondásának és új foglalásnak minősül. A lemondási díjak a 4.4. és 4.5. pontokban vannak részletezve.
4.4.
Amennyiben az utazási szerződés megkötése után az utazási szerződésben megnevezett célország(ok) a külügyekért felelős minisztérium honlapján az
„utazásra nem javasolt” felsorolásába felvételre kerül, akkor az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést, feltéve, hogy a felsorolásba való
felvétel közzétételétől számított
5 munkanapon belül tájékoztatja a felmondásról az utazásszervezőt. Az e pontban
meghatározott, határidőben történő felmondás esetén az utazásszervező kártérítésre
nem kötelezhető, azonban az utazó utazási csomagra befizetett díját visszafizeti az
utazónak.
4.1.
Általános lemondási díjak az utazás kezdete előtt, egyéb lemondási feltételek rögzítése hiányában ezek a mérvadók:
- 60-30. nappal a részvételi díj 10%-a
- 29-21. nappal a részvételi díj 50 %-a
- 20-15. nappal a részvételi díj 70 %-a
- 14-7. nappal a részvételi díj 80 %-a
- 6-3. nappal a részvételi díj 90 %-a
- 2 nappal az utazás megkezdésének napjáig, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.
5.
Kármentési kötelezettség, kártérítés, reklamáció
5.1.
A szolgáltatás nem az utazási szerződésben foglaltaknak megfelelő, hibás, hiányos vagy elégtelen teljesítése esetében az Utazó kötelessége az eltérést vagy
hiányt az utazásszervezőnek, az utazásszervező helyi megbízottjának, vagy képviselőjének, illetve a helyi szolgáltatónak haladéktalanul jelentenie, akinek a bejelentést
jegyzőkönyvbe kell foglalnia, ennek egy példányát az Utazónak átadnia és erről az
utazásszervezőt tájékoztatnia, továbbá a szükséges intézkedéseket nyomban megtennie. A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős. Az utazásszervező helyi
megbízottja, képviselője vagy szolgáltatója csak a tények megállapítására jogosult,
arra nem, hogy a kárigényt felmérje.
5.2.
A szerződésben vállalt utazási szolgáltatások teljesítéséért az utazásszervező felel még akkor is, ha azok teljesítésére más utazási szolgáltató köteles. A
szerződésszegést az utazásszervező ésszerű határidőn belül orvosolja amennyiben
azt az utazó az utazásszervezőnek az utazási szerződésben megadott elérhetőségek

Banki adatok:
Unicredit Bank zRt
SWIFT: BACXHUHB
HUF számla: 10918001-00000087-13590005
EUR számla: 10918001-00000087-13590029
IBAN HU59 1091 8001 0000 0087 1359 0029
USD számla: 10918001-00000087-13590043
IBAN HU69 1091 8001 0000 0087 1359 0043
OBERBANK Austria
EUR számla IBAN: AT38 1502 5041 6107 9209 SWIFT: OBKLAT2L
1.
Az utazási szerződés megkötése
1.1.
Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha az utazásszervező
és az Utazó között írásban megkötésre kerül, az utazásszervező a Megrendelő lap /
utazási szerződés/ egy példányát az Utazónak átadta és az Utazó a lefoglalt utazásra a
megállapított díjelőleget megfizet.
1.2.
Ha nem az Utazó, hanem részére egy 3. személy foglalja le az utat, az
utazásszervező nem köteles megvizsgálni, hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e
az Utazót. Ez esetben a 3. személyt az Utazó képviselőjének kell tekinteni, és a Megrendelő lap /utazási szerződés/ szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek az Utazó javára szerződést kötő 3. személyt terhelik.
1.3.
Az utazó/megrendelő a szerződés aláírásával tanúsítja, hogy állampolgársága szerinti országának jogszabályai alapján cselekvőképes, önállóan jogosult az
utazási szerződés aláírására.
2.
Szolgáltatások, részvételi díj
2.1.
Az utazásszervező kizárólag a katalógusban, prospektusban, szórólapon
vagy egyéb tájékoztatóban található, az Utazó által lefoglalt szállásról / utazásról szóló leírásban és a Megrendelő lapon /utazási szerződésben/ felsorolt szolgáltatásokat
köteles személyesen vagy közvetítő útján nyújtani. Az utazásszervező jogosult az
előző mondatban felsorolt okmányokban körülírt idegenforgalmi szolgáltatásoknak
teljesen megfelelő szolgáltatást nyújtani, még az említett okiratokban megnevezett
szolgáltatóktól különböző szolgáltatók útján is (azonos kategórián belüli változtatás
joga). Az utazásszervező jogosult a szerződéskötési feltételeket egyoldalúan módosítani.
2.2.
Az utazás időtartama alatt az utazó és az utazásszervező közreműködője között bármilyen formában és bármilyen ok miatt, de az utazásszervező előzetes
írásbeli hozzájárulása nélkül létrejött szerződés és az ebből eredő kötelezettségek,
teljesítések, ellenszolgáltatások az utazásszervező tekintetében érvénytelenek, nem
vonatkoznak az utazásszervezőre, azok teljesítéséért, helytállásáért való felelősséget
az utazásszervező kizárja.
2.3.
Az Utas a részvételi díj teljes összegét az utazás megkezdése előtt 30
nappal (apartman foglalása esetén 45 nappal) köteles számla vagy nyugta ellenében
megfizetni. Az utazásszervező a hátralék befizetéséről az Utast külön nem értesíti,
a hátralék kiegyenlítésének elmulasztása esetén az utazásszervezőnek jogában áll a
megrendelést törölni. Amennyiben az Utas befizetését az aktuális időpontban nem
teljesítette, az az utazási szerződés felmondását jelenti az utazó/megrendelő részéről,
és ezzel az utazásszervezőnek jogában áll a 4.3. illetve 4.4. pontokban foglaltakat érvényesíteni. Az utazás megkezdését megelőző 30 napon belül történő foglalás (szerződéskötés) esetén a teljes részvételi díj a foglaláskor esedékes. A teljes részvételi
díj megfizetésekor az utazásszervező köteles az Utazót az utazási dokumentumok
átadásáról tájékoztatni.
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valamelyikén bejelentette, és a szerződésszegés orvoslása nem lehetetlen, vagy nem
jár aránytalanul nagy költségekkel figyelemmel a szerződésszegéssel érintett utazási
szolgáltatás értékére és a szerződésszegés súlyára. Ebben az esetben az utazó a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás árából arányos díjengedményre jogosult
és a szerződésszegésből eredő kárainak megtérítését kérheti.
5.3.
Az ésszerű határidő megállapításánál figyelembe kell venni a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatást és értékét, annak teljesítését nyújtó utazási
szolgáltatót, a szerződésszegés súlyát.
5.4.
Amennyiben az utazásszervező a megállapított ésszerű határidőn belül
nem orvosolja a szerződésszegést, az utazó jogosult maga orvosolni a hibát. Ebben az
esetben az utazásszervező legfeljebb a szerződésszegéssel érintett utazási szolgáltatás
díjának összegéig köteles az utazó igazolt költségeit megtéríteni.
5.5.
Az utazásszervező nem szerződésszerű teljesítése esetén a nem szerződésszerű teljesítés időtartamára díjengedményt igényelhet az utazó. Nem illeti meg a
díjengedmény az utazót, ha az utazásszervező bizonyítja, hogy a szerződésszegés az
utazónak felróható.
5.6.
Az utazásszervező nem köteles a díjat leszállítani vagy visszatéríteni, ha
az utazó valamely utazási szolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében
felmerült okok miatt nem vett igénybe.
5.7.
Amennyiben az utazásszervező az utazási csomag lényeges részét nem
tudja az utazási szerződésben meghatározott módon teljesíteni, akkor többletköltség
felszámolása nélkül, lehetőleg a szerződésben meghatározottal azonos minőségű helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, amennyiben erre lehetősége van.
5.8.
Amennyiben a felajánlott helyettesítő szolgáltatás értéke az utazási
szerződésben meghatározottnál kevesebb, akkor az utazásszervező a különbözetet
díjcsökkentés jogcímén visszafizeti az utazónak.
5.9.
Az utazó a felajánlott helyettesítő szolgáltatást kizárólag akkor utasíthatja el, ha az lényegesen különbözik az utazási szerződésben foglaltaktól.
5.10.
Amennyiben az utazásszervező szerződésszegése az utazási szerződés
lényeges tartalmát érinti és azt ésszerű határidőn belül nem orvosolja, akkor az utazó
bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést és díjengedményt, illetve a
felmondásból eredő kárainak megtérítését követelheti. Ebben az esetben az utazásszervező többletköltség felszámítása nélkül gondoskodik az utazó utazási szerződés
szerinti közlekedési eszközzel való hazaszállításáról.
5.11.
Az utazásszervező mentesül a kár megtérítésének kötelezettsége alól, ha
bizonyítja, hogy a szerződésszerű teljesítés érdekében úgy járt el, ahogy az az adott
helyzetben elvárható és a kárt olyan szokatlan, előre nem látható körülmény okozta,
amely az utazásszervező érdekkörén kívül áll, s amelynek bekövetkeztét nem látta és
nem is láthatta előre, továbbá annak következményeit az utazásszervező a legkörültekintőbb gondosság ellenére sem tudta elhárítani, illetve ha a kárt az utazó saját maga
vagy a szerződés teljesítésében érdektelen harmadik személy okozta. Az utazásszervező ebben az esetben segítséget nyújt az utazónak. Az utazásszervező segítségnyújtási kötelezettsége az egészségügyi szolgáltatásokról, a helyi hatóságokról, a konzuli
segítségnyújtásról való tájékoztatást, illetve a távközlési eszközzel való kommunikációt és a helyettesítő utazási megoldás megtalálásának lehetőségét foglalja magában.
5.12.
Az utazásszervező jogosult az előző pontban említett segítségnyújtás
költségét a nehéz helyzetbe jutott utazónak felszámítani, amennyiben azt az utazó
szándékos vagy gondatlan magatartása okozta.
5.13.
Az utazásszervező tájékoztatja az utazót, hogy a vasúti személyszállítást
igénybe vevők jogairól és kötelezettségeiről szóló 1371/2007/EK rendelet, a tengeri
utasszállítók baleseti felelősségéről szóló 392/2009/EK rendelet, a tengeri és belvízi
közlekedést igénybe vevő utasok jogairól szóló 1177/2010/EU rendelet, a légi fuvarozók felelősségéről szóló, a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett montreali egyezmény,
a visszautasított beszállás és a légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén nyújtandó kártalanításról szóló 260/2004/EK rendelet, a légi személyszállításról szóló
25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet, valamint az 1986. évi II. tvr.-el kihirdetett berni
(COTIF) egyezmény korlátozza az utazásszervező felelősségét.
5.14.
Az utazásszervező felelősséget vállal az előző pontban megnevezett fuvarozók által nyújtott utazási szolgáltatás megfelelő teljesítéséért. A fuvarozó utazási
szolgáltatásának nem megfelelő teljesítése miatt az utazót az előző pontban megnevezett jogszabályok alapján megillető kártérítést, illetve kártalanítást az említett jogszabályok alapján közvetlenül a szerződésszegő fuvarozótól követelhetik.
5.15.
Amennyiben az utazó az e pontban megnevezett jogszabályok alapján
őt megillető kártérítést, illetve kártalanítást az utazásszervezőtől követeli, akkor az
utazásszervező a kártérítés, illetve a kártalanítás összegének kifizetését mindaddig
felfüggeszti, ameddig a kártérítés, illetve kártalanítás jogalapját és összegét az érintett
fuvarozó, az arra illetékes hatóság, bíróság jogerős határozatában meg nem állapítja.
5.16.
Az utazásszervező szerződésszegése esetén a szerződésszegés miatt
megállapított vagy megállapodott kártérítés utazónak járó összegéből az ebben a
pontban megnevezett jogszabályok szerinti kártérítések, illetve kártalanítások összegét levonja.
5.17.
Ha a szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okokból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet.
5.18.
A kártérítés nem vonatkozik az Utas poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra.
5.19.
Az Utas által az utazási szerződés teljesítése során harmadik személynek
okozott károkért az utas felel.
5.20.
Az utazásszervezőnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét és a személyiségi jogsértésért járó
sérelemdíj mértékét összesen a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza.
6.
Az utazásszervező felmondási joga
6.1.
Az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatja az utazási szerződést.
6.2.
Az utazásszervező, amennyiben az utazási csomagra jelentkezett utazók
száma nem éri el a minimum létszámot a befizetett összeg visszatérítése mellett
•
a hat napnál hosszabb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig,
•
a kettő és hat nap közötti időtartamú utak esetében az utazási csomag
megkezdése előtti 7. napig,
•
a két napnál rövidebb utak esetében az utazási csomag megkezdése előtti
48. óráig kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést.
Az e pontban említett esetekben az utazásszervező az utazó által vagy a

nevében az utazási
csomag ellenértékeként befizetett összeget a felmondás
napjától számított 14 napon belül
visszafizeti.
6.3.
Az utazásszervező kártérítési kötelezettség nélkül, az utazó indokolatlan
késedelem nélküli
értesítésével egy időben, az utazási csomag megkezdése
előtt jogosult az utazási szerződést
azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az
utazásszervezőt az utazási szerződés teljesítésében rendkívüli és elháríthatatlan körülmények gátolják.
6.4.
Amennyiben az utazásszervező az utazási csomag megkezdése előtt az
utazási szerződésben rögzített valamely utazási szolgáltatás lényeges elemét jelentősen megváltoztatja, az utazó a
változásról szóló értesítésben meghatározott
időn belül jogosult:
•
elfogadni a változtatást, és akkor az utazási szerződés a változtatásnak
megfelelően módosul, vagy
•
bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja az utazási szerződést.
Ha az utazó a változásra tekintettel felmondja az utazási szerződést, az utazásszervező azonos vagy magasabb minőségű utazási csomagot ajánl fel, amennyiben erre
módja van.
6.5.
Ha az utazó elfogadja a felajánlott utazási csomagot és annak díja alacsonyabb, akkor az utazásszervező a díjkülönbözetet 14 napon belül visszafizeti,
amennyiben drágább, akkor az utazó a díjkülönbözetet az értesítésben meghatározott
határidőig köteles az utazásszervezőnek megfizetni.
6.6.
Ha az utazó az utazási szerződést a változásra tekintettel felmondja és a
felajánlott másik utazási csomagot nem fogadja el, akkor az utazásszervező az utazó
által vagy nevében befizetett díjat a felmondás dátumától számított 14 napon belül
visszafizeti és az utazó szerződés felmondásból eredő kárát megtéríti.
6.7.
Ha az utazó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti, vagy sérti utazótársai nyugalmát, egészségét, biztonságát, érdekeit, utazását,
az utazási szerződés, program teljesítését, nem az elvárható magatartást tanúsítja,
akkor figyelmeztetés után az utazásszervező jogosult azonnali hatállyal kizárni az
utazót az utazásból, jogosult felmondani a szerződést, és az utazó a hazautazásáról
maga köteles gondoskodni. Ebben az esetben az utazásszervező jogosult kárainak
megtérítését követelni az utazótól.
7.
Szerződési pontok hatályon kívül helyezése
Az utazási szerződés egyes pontjainak hatályon kívül helyezése nem vonja maga után
a teljes utazási szerződés hatályon kívül helyezését. Ugyanez vonatkozik az Utazási
Feltételekre is, valamint azokra a Megrendelő lapon rögzített /az utazási szerződésben
foglalt/ szolgáltatásokra, amelyek a katalógusban, prospektusban, szórólapon vagy
egyéb tájékoztatóban leírt szolgáltatások körén kívül esnek. Ezek a szolgáltatások
csak akkor képezik a megrendelés /szerződés/ tárgyát, ha az utazásszervező által
írásban vissza lettek igazolva. Utazásszervező szóbeli tájékoztatásai csak informatív
jellegűek, azok nem képezik a szolgáltatás alapját.Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és
közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utazó felel. Az utazásszervező köteles
az utazási szerződés megkötése során ezekre, valamint ezek változására az Utazó
figyelmét felhívni. Ha az Utazó a rendelkezések be nem tartása miatt nem tud az
utazáson részt venni, és ezáltal kizárja, hogy az utazásszervező a szerződésben vállalt
szolgáltatásokat irányában teljesítse, úgy az utazásszervező a 4.3. ill. 4.4. pontokban
foglalt bánatpénzt érvényesíti.
8.
Biztosítás
Az utazásszervező köteles az Utast az utazási biztosítás megkötésének lehetőségeiről
megfelelően tájékoztatni, különös tekintettel az utazási biztosítás által fedezett kockázatokról és a biztosítási díjakról. Az utazásszervező az utazó javára szóló biztosítást
köt amennyiben a személyszállítás az utazási csomag része. Az utazó javára szóló
biztosítás az utazó hazaszállítására és kényszerű túltartózkodásának költségeire nyújt
fedezetet, amennyiben az utazásszervező fizetésképtelenné válna.
9.
Általános ismertetés
A katalógusban, prospektusban, szórólapon vagy egyéb tájékoztatóban található adatok megfelelnek a szerkesztés lezárásakor érvényes állapotoknak. Utazásszervező a
megrendelt szálláshellyel kapcsolatos további, szóbeli információi nem képezik a
szerződés alapját, azok csak tájékoztató jellegűek, az esetleges, időközben bekövetkezett eltérésekért utazásszervező felelősséget nem vállal. Nyilvánvaló tévedések és
nyomdahibák lehetősége fenntartva.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései szerint az utazó
(fogyasztó) a lakóhelye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett békéltető testülethez fordulhat, ha panaszügyének rendezését az utazásszervezőnél megkísérelte, de az nem vezetett eredményre. Az utazásszervező panaszügyintézésének helye a foglalás helyszíne: 1037 Budapest Montevideo utca 5. A területileg
illetékes békéltető testületek címei a www.bekeltetes.hu weboldalon találhatók.
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén az utazók 2017. január 1-től panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu). A 2016. december 31-én megszűnt Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.
Aláírásommal igazolom, hogy a megelőző tájékoztatást a szerződés megkötése előtt
megkaptam és megismertem, a Vaya Travel Utazási Iroda utazási feltételeit tudomásul vettem és egy eredeti példányt átvettem:

Az utazás adatai:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Dátum: .......................................................
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Utas

www.timetravel.hu
9021 Győr, Kisfaludy u. 12.
Telefon: + 36 96 209 392
Mobil: + 36 30 831 08 24
Email: info@timetravel.hu

9400 Sopron, Várkerület 25.
Telefon: + 36 99 510 755
Mobil: + 36 30 831 08 17
Email: info@timetravel.hu

9330 Kapuvár, Deák Ferenc u. 2.
Telefon: + 36 96 209 203
Mobil: + 36 30 831 08 19
Email: info@timetravel.hu

Nyitvatartás: H-P, 8:00-16:00

Nyitvatartás: H-P, 09:00-17:00

Nyitvatartás: H-P, 09:00-17:00

